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ÖN SÖZ 

 

 Edebî eserler, toplumların dünya görüşlerini, hayata bakışlarını, sevinç ve 

hüzünlerini, kısaca yaşamlarına dair unsurları gelecek nesillere aktaran en önemli 

araçlardandır. Hatta tam anlamıyla bir tarih yazma süreci, toplumun sosyolojik ve 

psikolojik açıdan analizlerinin ortaya konması, eserlerin gün ışığına çıkarılması ile 

mümkündür. Bunun için de öncelikle Türk edebiyatının yaklaşık yedi yüz yıllık bir 

evresinde varlığını sürdüren divan edebiyatı mahsullerinin bilimsel yöntemlerle 

transkripsiyonlu metinlerinin hazırlanması gerekmektedir. 

 Bu anlayışla ortaya konmaya çalışılan eldeki tez, şimdiye kadar hakkında hiçbir 

bilimsel çalışma yapılmayan XVIII. yüzyıl şairi Nebzî’nin hayatı, edebî kişiliği, elimizdeki 

tek eseri Divan’ının tenkidli metni ve incelemesini konu edinmektedir. 

 “Nebzî Divanı (inceleme-metin)” adlı tezimiz, Giriş ve üç bölümden meydana 

gelmektedir. Giriş bölümünde; şair Nebzî’nin yaşadığı XVIII. yüzyıl siyasî, toplumsal ve 

edebî açılardan ele alınıp, konu ile ilgili kaynaklardaki bilgiler özetlenerek dönem 

hakkında genel bir bakış ortaya konmuş ve bu yüzyılda öne çıkan gelişmelere yer 

verilmiştir. 

 Birinci bölümde; tezkirelerde, dönemin tarih kitaplarında ve yeni kaynaklarda 

hakkında küçük de olsa bir bilgiye rastlanamayan Nebzî’nin hayatı, elimizdeki tek eseri 

olan Divan’ından bazı bilgiler elde edilip değerlendirilerek aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Adı, mahlası, doğum tarihi, nereli olduğu, okula başlayış tarihi, İstanbul’da yaşadığına dair 

pek çok bilginin kaydedildiği Divan’ından yararlanarak şairin hayatı ortaya konmuştur. 

Bununla birlikte edebî kişiliği başlığı altında, şairin Nebzî mahlasını niçin aldığı, 

etkilendiği şairler, şiir hakkındaki görüşü ve şairliği gibi konular, aynı şekilde şiirleri 

üzerinde çalışılarak elde edilen sonuçlar incelenip değerlendirilmiştir. 

 Nazım Şekilleri, Dil ve Üslûp ve  Muhteva Özellikleri ana başlıklarını ihtiva eden 

ikinci bölümde; öncelikle Divan’daki nazım şekilleri ayrı başlıklar içerisinde irdelenmiştir. 

Dil ve Üslûp kısmında; halk söyleyişi, deyimler, atasözleri ve atasözü değerinde sözler, 

arkaik kelimeler, edebî sanatlar, farklı şiir uygulamaları, Arapça ve Farsça unsurlar, vezin, 

kafiye, redif konuları söz konusu edilmiştir. Muhteva Özellikleri ise dinî unsurlar, insan ve 

toplum, tabiat alt ana başlıkları altında ele alınmıştır. 



 vi

 Üçüncü bölümde ise ilk defa bu çalışmamız ile ortaya çıkarılan ve müellif hattı tek 

nüshası Milli Kütüphane’de kayıtlı bulunan Divan’ın tenkidli metni oluşturulmuştur. 

Ayrıca Divan’ın nüsha özellikleri ortaya konarak eserin aslındaki sıralamaya uygun olarak 

şiirlerin nazım şekillerine göre listesi verilmiş, tenkidli metnin kuruluşunda izlenen yol 

gösterilmiş ve transkripsiyon işaretlerine yer verilmiştir. 

Sonuç ve Kaynakça tenkidli metinden sonra yer almıştır. Tezin sonunda, 

oluşturulan Divan metninin kişi, yer ve kitap adları dizini de hazırlanarak araştırmacıların 

istifadelerine sunulmuş ve yazma nüshadan örnek sayfalar verilmiştir.  

 Bu çalışmanın sonuca ulaşması sırasında elbette birçok kişiden yardım ve destek 

alınmıştır. Metnin okunmasında karşılaştığım sorunların giderilmesinde ve tezin diğer 

safhalarında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç’a, 

hoşgörüsü ve umut veren desteğiyle hocam Prof. Dr. Emine Yeniterzi’ye, özverisiyle Prof. 

Dr. Ahmet Sevgi’ye, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker’e, emeği geçen bütün hocalarım ve 

meslektaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunmaktan memnuniyet duyarım. Yüzündeki 

gülümsemeyi bizlerden esirgemeden, birçok fedakarlıkta bulunan arkadaşım Arş. Gör. Erol 

Çöm’e, önemli katkılar sağlayan dostlarım Arş. Gör. Dr. Ebubekir Şahin ve Arş. Gör. Dr. 

Bilal Çakıcı’ya da ayrıca teşekkür ederim. 

Sait OKUMUŞ 
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ŞAİR NEBZÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BİR BAKIŞ 

 

 Elimizde bulunan tek eseri Divan’ı ile varlığından haberdar olunan Nebzî, 

Divan’daki tarih manzumelerine bakılırsa, 1712-1762 yılları arasında hayattadır. Bu 

demektir ki şair, III. Ahmed (saltanatı 1718-1730), I. Mahmud (saltanatı 1730-1754), III. 

Osman (saltanatı 1754-1757) ve III. Mustafa (saltanatı 1757-1774) olmak üzere Osmanlı 

sultanlarından dördünün sultanlığını idrak etmiştir. 

 Bir şairin edebî kişiliğini bilimsel olarak ortaya koymak, kuşkusuz onu kuşatan 

siyasî, sosyal ve tarihî şartları mümkün olduğu kadar etraflıca bilmek ve değerlendirmekle 

gerçekleşebilir. Bu tezde ele alınıp incelemeye tabi tutulan şair ve eserinin hüviyetini tespit 

etmek için, söz konusu dönemin yani XVIII. yüzyılın siyasî, sosyal ve edebî yönlerine ana 

hatlarıyla değinmek yararlı olacaktır.1 

 

Siyasî Durum 

Beylikten devlete, devletten imparatorluğa geçiş sürecini tamamlayarak gücünün 

zirvesine ulaşan Osmanlı İmparatorluğu, Kanunî döneminin ortalarından, bilhassa III. 

Murad (1574-1595)’dan itibaren, XVIII. asrın sonuna kadar süren çözülme sürecine 

girmiştir. Karlofça (1699)’dan sonra ülkenin üzerine çöken kâbus ortamında bir lâlenin 

ömrü gibi kısa süren Lâle Devri, modernleşme/batılılaşma sürecinde, önemli bir dönüm 

noktasıdır. Buna karşılık Avrupa, Rönesans’la birlikte gerçekleştirilen yapısal 

değişiklikler, bilim ve düşünce hayatındaki reformlar ile dünya dengesinde önemli bir güç 

hâline gelmeye başlamıştır. Bu asır, sanayi devrimini gerçekleştirme sürecine giren batı 

için aydınlanma çağıdır. İlk dönemlerde büyük bir imparatorluk kurmanın verdiği güvenle 

batıdaki gelişmeleri görmezden gelen Osmanlı bürokrasisi, devlet ve toplum düzeninde 

görülen bozulmanın sebebini kanun-ı kadîmden uzaklaşmakta aramış, çareyi de Kanunî 

döneminin görkemli günlerine dönmekte bulmuştur. XVIII. Asra kadar etkili olan bu 

gelenekçi ıslahat düşüncesi, Viyana bozgunuyla birlikte, gerek moral, gerekse insan gücü 

ve toprak bakımından büyük kayıplarla karşı karşıya kalan ve batının askerî-teknik 

                                                 
1 Bu bölüm hazırlanırken yararlanılan kaynaklar şunlardır: Halûk İpekten-Mustafa İsen, “XVIII. Yüzyıl 

Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı (Üçüncü Cilt: Edebiyat), İkinci baskı, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü, Ankara 1992; Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Mustafa İsen vd., genişletilmiş 3. baskı, 
Grafiker Yayınları, Ankara 2005; Mine Mengi, “Türk Edebiyatı, Eski”, Türk Ansiklopedisi, MEB, 
İstanbul 1984, XXXII/130-132; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, 6. baskı, 
Ankara 2000. 
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üstünlüğünü kabul etmek durumunda kalan Osmanlılar için, bu tarihten sonra çözümü 

kanun-ı kadîmde değil batıda aramaya başlayacakları bir süreç başlamış; başta savunma 

alanında olmak üzere bilim, kültür ve hayat tarzında yüzler batıya çevrilmiştir. 

Kökleri oldukça eskiye giden huzursuzlukların sosyal bir patlamaya dönüştüğü 

XVIII. yüzyıla Edirne Vak’ası (21 Temmuz 1703) olarak bilinen isyanla girilmiştir. 

Devletin Osmanlı hanedanı tarafından idare edilmesinin tartışılmasını başlatan bu olayın 

ardından iç huzurun sağlanması 1718’leri bulmuştur. Savaş yanlısı güçlerin yıkılması 

üzerine sadrazamlığa getirilen (1717) Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, toprak kayıplarına 

razı olup Pasarofça Antlaşması (1718) ile, Viyana’dan beri süregelen karışıklığa son 

vermeye çalışmış; Avrupalıların askerî güçleri ve diplomasisi hakkında bilgi edinmek 

üzere ilk defa Paris, Viyana gibi şehirlere Osmanlı elçileri göndermiştir.Lâle Devri olarak 

adlandırılan, 1718-1730 arasındaki 12 yıllık barış döneminde, III. Ahmed ve veziri 

Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın gayretleriyle Kâğıthane merkez olmak üzere 

İstanbul’un her tarafında bir imar ve kültür faaliyetine girişilmiştir. İsmi bizzat İbrahim 

Paşa tarafından konulan Sadabad, 27 Şevval 1134/31 Temmuz 1722’de III. Ahmed’in 

katıldığı muhteşem törenle açılmış; saray bu tarihten itibaren devlet erkânı, şairler, 

musikîşinaslar, rakkaseler ve zevk erbabının toplandıkları bir eğlence mekânı olmuştur. 

Devlet erkânı, giyim kuşamda bir lüks ve israf yarışına girerken, batılı ressamlara 

portrelerini çizdirmek, pahalı samur kürkler giymek moda olmuştur. Yönetici kesimden 

başlayarak, evlerde alçak divanların yerini koltuklar ve iskemleler almaya başlamış, 

pantolon gibi batı tarzı giyim yaygınlaşmıştır. Öteden beri Türkler arasında önem verilen 

bir çiçek olan ve bu döneme adını veren lâle, bu devirde hastalık derecesine varan bir 

tutkuya dönüşmüş, nadir bir lâle soğanı yüzlerce altına satılmaya başlamıştır. Lâle 

Devri’nin ihtişâmı ve coşkusu batılı ressamların tuvallerine gerçekçi bir şekilde 

aksettirilmiştir. Bunlardan 17. asrın sonlarında Fransız elçisinin desteğiyle İstanbul’a 

yerleşen Jean B. Vanmour, III. Ahmed’in saray törenlerini, İstanbul’un çeşitli semtlerini, 

günlük hayattan kesitleri resmeder. 

Lâle Devri, bu zevk ve sefa yanında, bilim, kültür ve sanat alanında da önemli 

gelişmelere sahne olmuştur. Bu alandaki yeniliklerin en önemlisi İbrahim Müteferrika 

(1727-1745) tarafından matbaanın kurulmasıdır. Aynı zamanda sadrazam İbrahim Paşa 

tarafından, Arapça ve Farsçadan çeviriler yapmak üzere bir tercüme heyeti oluşturularak, 

dinî, tarihî eserlerin yanında felsefe ve astronomi ile ilgili eserler çevrilmiştir. 

Osmanlılarda daha önce farklı dillerde basım faaliyeti görülmekle birlikte, Türkçe ilk kitap 
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bu dönemde basılmıştır. Müteferrika’nın ölümüne kadar dinî, tarihî-coğrafî eserler ve 

sözlüklerden oluşan 17 kitap yayımlanmış, ölümünden sonra ise uzun yıllar hiç kitap 

basılmamıştır. Binlerce hattatın isyanı ise, bazı dinî eserlerin çoğaltılması işi onlara 

verilmek suretiyle bastırılmaya çalışılmıştır. Bu olumlu gelişmelere karşılık, Lâle 

Devri’deki israf ve lüks merakı, sadrazam ve ekibine karşı tepkileri körüklemiş ve ortaya 

çıkan Patrona Halil İsyanı (1730) kanlı bir şekilde sona ermiş, devrin sembolü hâline gelen 

Sadabad yerle bir edilmiştir. 

İsyan karşısında III. Ahmed’in tahtı bırakıp köşesine çekilmek zorunda kalmasından 

sonra yerine I. Mahmud (saltanatı 1730-1754) geçmiştir. Onun İran, Avusturya ve Rusya 

karşısında elde ettiği bazı askerî başarılar, Belgrad Antlaşması’ndan Rus savaşına kadar 

(1739-1768) sürecek 30 yıllık uzun bir barış ve rehavet dönemini getirmiştir. I. Mahmud, 

barış yıllarında Lâle Devri’ni hatırlatan boğaz sefaları ve imar faaliyetlerini devam 

ettirmiş, İstanbul’da ve diğer illerde kütüphaneler, Yalova’da bir kâğıt fabrikası kurmuştur. 

Batılı ülkeler karşısında alınan mağlubiyetler, ordunun Avrupa tarzında eğitim ve 

donanımını zorunlu kılmış; sonradan Humbaracıbaşı Ahmed Paşa adını alan Fransız C. 

Alexandre Comte de Bonneval’in yardımıyla, maaşlı, yeni bir Humbaracı Ocağı 

(Hendesehane) kurulmuştur (1734). Fakat yeniçerilerin baskısı üzerine bu ocak bir süre 

sonra kapatılmıştır. 

Gerek kuzeyde ve batıda, gerekse doğuda varlık mücadelesini sürdüren Osmanlılar, 

bu yüzyılda bir taraftan da büyük yangınlar, binlerce insanın ölümüne sebep olan 

depremler ve veba salgını gibi doğal afetlere maruz kalmıştır. 

Koca Ragıb Paşa (1756-1763)’nın sadrazamlığı döneminde, devlet Avrupalıların 

savaş tahriklerinden uzak tutulmaya ve askeri ıslahatlar devam ettirilmeye çalışılmıştır. 

Baron de Tott’un yardımıyla Tophane ıslah edilerek yeni bir top dökümhaneleri ve gemiler 

inşa edilmiştir. Ancak bu düzenlemeler mevzii düzeltmelerden öteye gidememiştir. Uzun 

barış yıllarından sonra gelen Rus savaşı’nın (1768) büyük bir felaketle sonuçlanması, III. 

Mustafa’nın üzüntüsünden ölümüne sebep olmuş (21 Ocak 1774), tahta çıkan kardeşi I. 

Abdülhamid (1774-1789); Karlofça’dan sonraki en ağır antlaşma olan Küçük Kaynarca 

Antlaşması (1774)’nı imzalamak zorunda kalmıştır. 

Devletin bütün zafiyetini gözler önüne seren bu savaşlardan sonra, Osmanlıların 

kaderi Avrupa devletlerinin kuvvet dengesine bağlı kalmıştır. Böylesine kritik bir dönemde 

tahta geçen I. Abdülhamid, askerî ıslahatlara önem vermiş; Osmanlı ordusunu ıslah etmek 
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üzere gelen Fransız heyetin başında bulunan Baron de Tott’un desteğiyle, tersanede 

matematik eğitimi veren Mühendishane (1776), daha sonra yabancı uzmanların idaresinde 

İstihkâm Okulu (1784) ve deniz subayı yetiştirmek üzere Mühendihane-i Bahrî-i Hümayun 

(1776) açılmıştır. Fakat asıl ıslahı gerektiren yeniçeri ocağına ise yine dokunulmamıştır. 

Bu askerî faaliyetlerin yanında, matbaa Beylikçi Raşid Efendi’nin gayretleriyle yeniden 

canlandırılmıştır (1782). 

Ortaya çıkan olaylar, Osmanlıların eskimiş sistemiyle Batılı devletlerle başa 

çıkılamayacağını bir kez daha göstermiş, sadece askerî alanda değil, devletin bütün 

kurumları için bir düzenleme ve yeniden yapılanma gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu 

sebeple, iyi bir eğitim gören, reform yanlısı bir devlet adamı olan III. Selim (1789-1807), 

askeri ve idari alanda Nizam-ı Cedid adı verilen ıslahat çalışmalarına girişmiştir. Başta 

Fransa olmak üzere İngiltere ve İsveç’ten uzmanlar getirmiş, geçici elçiliklerin dışında 

Londra, Viyana, Berlin ve Paris gibi önemli merkezlerde ilk daimi elçiliklerin açılmasını 

sağlamıştır. Askerî alanda, modern Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasına karar vermiş; 

Yeniçeri, Humbaracı, Lâğımcı ve Topçu Ocaklarına talim mecburiyeti koymuştur. 

Ordunun ihtiyaçları için deniz mühendishanesinin yanında kara mühendishanesi 

(Mühendishane-i Berrî-i Hümayun) kurulurken (1794); bilim, sanat, ticaret alanında da 

Avrupa’daki gelişmelere ayak uydurmaya çalışılmıştır. Sosyal alanda da bazı düzenlemeler 

yapan III. Selim, devlet erkânında görülen lüks ve gösteriş merakını yasaklamış, ahlakî 

çöküntüyü engellemek için içki yasağı getirmiştir. Fakat aksaklıkların büyük boyutlara 

ulaşması, reform çalışmalarını yürütebilecek yeterli elemanın olmaması, ıslahat 

çalışmalarından beklenen sonucun alınmasını engellemiştir. Nizam-ı Cedid askerinde 

görülen, Avrupaî şekil ve üslûp bazı halk kitlelerini de rahatsız etmiş, Rus seferinden sonra 

başlayan Lâle Devri’ni aratmayacak eğlence alemleri ve mehtap sefaları padişaha duyulan 

öfkeyi daha arttırmıştır. 1807’de Boğazı korumakla görevli muhafızlara Nizam-ı Cedid 

kıyafetinin giydirilmek istenmesi Kabakçı Mustafa Çavuş’un önderliğinde bir isyana sebep 

olmuştur. Etrafındaki insanlara güveni kalmayan III. Selim, isyancılara karşı koymayarak 

Nizam-ı Cedid’in kaldırıldığını ilan etmiş ve böylelikle reform hareketleri tam bir 

fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bu dönemde yapılan ıslah çalışmaları genel olarak eskilerin 

yanında yeni müesseselerin kurulması şeklinde gerçekleşmiş, bu da klasik düzeni 

değiştirmeye, çöküşe doğru giden imparatorluğa hayat vermeye yetmemiştir. 
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Toplumsal Durum 

 Osmanlı zihniyet dünyasında XVIII. asrın başlarından itibaren kendisini daha fazla 

hissettirmeye başlayan çözülme, siyasî hayatın yanında toplumsal yapıda da önemli 

değişikliklere yol açmıştır. Yıllardır biriken problemler, toprak kayıplarıyla gelen binlerce 

göçmenin iskânı, Celâlî isyanları ve iç karışıklıkların getirdiği huzursuzluklar, konar 

göçerlerin yerleşik hayata zorlanması, beraberinde işsizlik, ekonomik sıkıntı ve ahlakî 

çöküntü getirmiştir. Ekonomik sıkıntıların artmasında, XVII. yüzyılın başlarından itibaren 

İngiliz ve Hollandalıların Güney ve Güney-doğu Asya’da egemenlikler kurmaya 

başlamasıyla dünya ticaret yollarının açık denizlere geçmesinin de büyük payı vardır. 

Fakat artan bu sefalete karşılık başta devlet erkânından başlamak üzere sefahat de artmış, 

israf ve lüks merakı herkesi sarmıştır. Bu çağda Paris’te Turquerie diye Türk giyim kuşam 

tarzı moda olurken, Osmanlılarda da Batı taklit edilen prestij kültür hâline gelmiştir. 

Osmanlı’daki zihniyet değişiminde, Batılı ülkelerle artan ilişkilerin ve kurulan elçiliklerin 

özel bir önemi vardır. Elçiliklerde seküler bir anlayışla kendisini yetiştirmeye başlayan 

Osmanlı aydınları, modernleşme eğilimini besleyen temel kaynak olmuştur. Paris’e 1720-

21’de elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Sefaretnamesi, zihniyet 

dünyasındaki değişimi/çözülüşü göstermesi bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Batı 

kültür ve medeniyetine duyulan hayranlık, bu eserde olduğu kadar, daha önce hiçbir eserde 

ifadesini bulmamıştır. Yönetim kademesinde kendini hissettirmeye başlayan batılılaşma 

eğilimi, öncelikle savunma alanında kendini göstermiş; saray, ordu ve resmî kurumlardan 

başlayarak, başta mimari olmak üzere, musikî, tezyinat, resim, giyim-kuşam ve hayat 

tarzını da etkilemeye başlamıştır.  

 Karlofça (1699)’dan sonra belirgin bir şekilde kendini hissettirmeye başlayan 

sosyal ve siyasi yapıdaki çözülüş, bilim, kültür ve sanat eserlerinde de etkisini göstermeye 

başlamakla birlikte; eskinin bütün heybetiyle varlığını sürdürdüğü bir dönemde bunlar 

dağınık, birbirinden kopuk arayışlardan öteye gidememiştir. Çünkü devri peşinden 

sürükleyebilecek bir fikir akımı veya bir ekol bu çağda henüz ortada yoktur. 

 

Edebî Durum 

Bu yüzyılda Osmanlı Devleti siyasi gücünü iyiden iyiye kaybetmesine ve türlü 

sıkıntılar içinde zor bir devir geçirmesine rağmen, bilim ve kültür hayatıyla edebiyat, siyasi 

çöküntüden fazla etkilenmemiş, bu dönemde edebiyat hayatı önceki asrın devamı olarak 
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kemal dönemini yaşamaya devam etmiştir. Bu yüzyıl, şair kadrosu bakımından divan 

edebiyatının en zengin asrı olarak kabul edilmiştir. Bu yüzyılda Osmanlı devleti, birkaçı 

dışında sanatkârları koruyan, onları teşvik eden şair, musikişinas, yenilik yanlısı padişahlar 

tarafından yönetilmiştir. III. Ahmed (1703-1730) Necib ve Ahmed mahlasıyla, I. Mahmud 

(1730-1754) Sebkatî mahlasıyla, III. Mustafa (1757-1774) Cihangir mahlasıyla, III. Selim 

İlhamî mahlasıyla şiirler söylemiştir. Ancak diğer yüzyıllara göre üstat sayılabilecek kişiler 

parmakla gösterilecek kadar azalmıştır. 

Klasik şiirin her kesimden temsilcisi olmakla birlikte, kendisi için uygun yaşama 

iklimini özellikle gelişmiş bir sosyal ve kültürel çevrede bulmuştur. Sözlü kültür ortamının, 

insanların düşünme ve yazma eylemine etkisi uzun süre devam etmiş, XVIII. yüzyılın 

sonlarına kadar edebiyat metinlerinin çoğu yazılmış olsalar bile, dinleyici karşısında 

okunmak üzere kaleme alınmıştır. Edebî eserler, öncelikle saray, konak gibi çeşitli 

meclislerde okuyucuyla buluşmuştur. Bu asırda edebiyat ve sanat hayatının merkezi yine 

İstanbul’dur. İstanbul çekim merkezi olma özelliğinden bir şey yitirmese de, Diyarbakırlı 

Hâmî ve Âgâh gibi bazı şairlerin etrafında küçük edebî muhitler oluşmuştur. 

Gazel, bu asırda da en çok rağbet gören nazım şekli olmuştur. Başta Nedim olmak 

üzere Şeyh Gâlib, Râşid, Nahîfî, Kâmî, Vahîd Mahtûmî, Sâmî, Neylî, Çelebizâde Âsım, 

İzzet Ali Paşa, Mehmed Emin Beliğ, Hâzık, Fıtnat, Sünbülzâde Vehbî, Haşmet, Nâşid, 

Esrâr Dede, Pertev gazelleriyle tanınan şairlerdir. 

Yüzyıl şiirinde görülen başka bir özellik de, şarkı, manzum tarih ve nazirenin 

belirgin bir şekilde öne çıkmasıdır. Eskiden murabba adıyla anılan ve bestelenen nazım 

şekli, kâfiye düzeninin değişmesi halk şiirinden kopma ve türkünün de etkisiyle XVII. 

yüzyıl ortalarında şarkı adını almış ve özellikle Lâle devrinden sonra büyük bir gelişme 

göstermiştir. Yalnız Türk nazmında görülen ve geniş halk kitlelerine seslendiği ve 

bestelenmek üzere yazıldığı için daha sade bir dille söylenen şarkının gerçek ustası Nedim, 

28 şarkısıyla bütün şarkı şairlerine örnek olmuştur. Klasik şiirden ayrılmayan Şeyh Gâlib 

bile bu modaya uyarak 15 şarkı söylemiştir. Manzum tarih alanında da büyük bir gelişme 

görülmüştür. Özellikle Lâle devrinde yeni binaların yapımı ve eskilerin onarılmasından 

Ramazan, Bayram, Nevruz, Sadâret ve Vezâret kutlamaları, şehzadelerin doğumları ve 

sünnetlerine, sultan düğünlerine, savaşta kazanılmış başarılara, yabancı devletlerle yapılan 

antlaşmalara vs. birçok konuda manzum tarihler düşürülmüş, kaside veya kısa, uzun kıt’a 

tarihler divanları doldurmuştur. Bu yüzyılda gelişme gösteren nazirecilikte, kasidede Nef’î, 

gazelde Nâbî en çok tanzîr edilen şairlerdir. Daha sonra yeni bir sesle ortaya çıkan Nedim 
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en çok nazire yazılan şair olmuştur. Nazireciliğin gelişmesinde, şairleri birbirine 

kaynaştırmada, onları sık sık şiir ve edebiyat toplantılarında bir araya getiren Sadrazam 

İbrahim Paşa’nın da katkısı olduğu kuşkusuzdur. 

Eski şiir, önceki asırda hikmet ve hünerle ulaşmaya çalıştığı merhaleye, bu asırda 

günlük hayatı ve konuşma dilinin kendine has lügatini şiire taşıyarak varmaya çalışmıştır. 

Pekçok şair, eski ustaların yolunda başarılı şiirler yazma çabalarına rağmen farklı bir sanat 

gücü gösterememiştir. Yalnızca Nedim ve Şeyh Gâlib bu yüzyılda Divan şiirinin sayılı 

ustaları arasındaki yerlerini almışlardır. Nedim, Şeyhülislâm Yahya, Bahâyî gibi XVII. 

asrın ustalarından gelerek kendisine ulaşan “Nedimâne şiir” tarzının, Şeyh Gâlib ise, 

“Sebk-i Hindî”nin en başarılı şiir örneklerini vermişlerdir. Genel çizgilerde önemli bir 

değişiklik olmamakla birlikte edebiyatın gelişiminde bu yüzyıla özgü bir takım özellikler 

bulunmaktadır. 

XVIII. yüzyıl başlarken Türk edebiyatında Nâbî’nin etkisi devam etmektedir. Onu 

usta bilen, düşünce ve hikmet tarzını benimseyen pek çok şair, onun şiir anlayışı etrafında 

toplanmışlardır. Sâbit, Dürrî, Kâmî, Selîm, Sâmî, Râşid, İzzet Ali Paşa, Seyyid Vehbî gibi 

şairler, Nâbî etkisinde şiir söylemektedirler. Bu etki sonradan Çelebizâde Âsım, Koca 

Râgıp Paşa, Fıtnat Hanım ve Haşmet’te de kendini göstermiştir. Nedim, yetişip üzüntüden, 

düşünceden uzak bir dünya görüşüyle ve neşeli, coşkun söyleyişiyle kendini kabul 

ettirince, bu şairlerin çoğu onun yolunu benimsemişlerdir. 

Mahalli konuların ve günlük hayatın edebiyata daha çok girdiği ve edebî ürünlerde 

yerlileşmenin görüldüğü XVIII. yüzyılın önemli bir özelliği, edebiyatın halk zevkine 

yaklaşması, kendi benliğini şiire geniş ölçüde yansıtmasıdır. Farklı estetik çizgilere sahip 

olmakla birlikte Halk ve Divan edebiyatları aslında ortak bir kültür birikimine 

yaslanmışlardır. Bu yüzyılda şarkı nazım şeklinin rağbet görmesi, birçok şairin şarkı 

yazması, örneğin Gâlib gibi mutasavvıf bir şairin bile divanında şarkılarının bulunması, bu 

eğilimin açık göstergelerindendir. Meâlî ve Zaîfî ve Usûlî’nin divanlarında heceyle 

yazılmış şiirler vardır. Nitekim Şeyh Gâlib ile Nedim’in hece vezni ile birer türkü 

yazmaları da Divan edebiyatında halk zevkine yer verilmiş olmasının bir örneğidir. Nedim 

başta olmak üzere hemen bütün şairler, günlük konuşma dilini sade ve canlı bir biçimde 

atasözlerini, deyimleri, hatta bazen Arapça ve Farsça kelimelerin halk ağzında bozulmuş 

şekillerini kullanmışlar; manzumelerine almışlardır. 
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Bu yüzyılın dikkat çeken bir özelliği de divan şiirinin klasik kaidelerinden 

kurtulmaya başlamasıdır. Sürekli tekrar edilerek kullanılagelmiş belli benzetmeler dışına 

çıkılmış, güzelin saçının, gözünün rengi değişmiş, aşığın niyazı azalmış, sevgilinin nazı 

hafiflemiştir. Bu yüzyılda birkaç şeyh şair dışında tasavvufi aşk da pek işlenmemiştir. 

Bu yüzyıl edebiyatının dili, genelde bir önceki yüzyılın, özellikle Sebk-i Hindî 

şairlerinin ağır ve süslü diline göre daha sadedir. XVII. yüzyılda olduğu gibi yine soyut ve 

somut kavramların birleştirildiği uzun tamlamalar vardır. Yabancı kelimeler de yine çok 

kullanılmıştır. Ancak bunun yanında şiir dilinde bir sadeleşme çabasının başladığı da 

görülmektedir. XV. Yüzyılda Ca’fer Çelebi ve Yahyâ Bey’le başlayan, XVI. yüzyılda 

Nazmî ve Mahremî ile sürdürülen Türkçeye daha çok yer verme hareketi, XVII. yüzyıl 

edebiyatına egemen olan Hind üslûbunun etkisiyle duraklamış, ama yüzyılın sonlarında 

daha sade bir dil kullanma çaba ve eğilimi yaygınlaşmaya başlamıştır. 
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NEBZÎ’NİN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

 

  I.I. HAYATI 

 Tezkirelerde, dönemin tarih kitaplarında ve yeni kaynaklarda, Nebzî hakkında 

küçük de olsa bir bilgiye rastlanamamıştır. Kendisi ile ilgili kaynakların verebileceğinden 

daha fazla bilgiyi Nebzî bizzat Divanı’nda vermiştir. Şairin adı, mahlası, doğum tarihi, 

nereli olduğu, okula başlayış tarihi, kardeşinin ölümü, İstanbul’da yaşadığına dair pek çok 

bilgi şiirlerinde kayıtlıdır. 

Bu sebeple, şairin eldeki tek eseri olan Divan’ından bazı bilgiler elde edilip 

değerlendirilerek hayatı aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

 Divan’dan elde edilen bu bilgiler şöyle sıralanabilir: 

 Nebzî’nin adının Muhammed ya da Mehmed olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 

dönemin padişahı Sultan III. Osman için söylediği bir murabbaında kendisinden 

Muhammed diye söz etmiştir: 

 Biñ degil yüz biñ degil pā-māle-i ćaşķı hemān 
  Ĥāk-i rāhında hezārān ķulı var ćOśmānımıñ (Mr. 59/I-3, 4) 

* 
 Cümleden biri Muħammed bendesidir şübhesiz 

  Bend olupdur zülfüne efkendesidir şübhesiz (Mr. 59/II-1, 2) 

Nebzî’nin 1124/1712 tarihinde doğduğunu ise, doğumu hakkında söylediği bir tarih 

kasidesinden tespit etmekteyiz: 

 Ararken ben de bir tārīĥ idem tā mevlidim ižhār 
Ţulūć itdi dilimden NEBŹİYĀ hem-çü meh-i tābān 

 
 Mefāćīlün mefāćīlün mefāćīlün mefāćīlün 

Bi-ħamdillāh bu elfāž ile ķıldım tārīĥim ićlān (K. 9/11-12) 
 (1124/1712) بحمد الله بو الفاظیله قلدم تاریخم اعلان  

Bir gazelinde kullandığı nisbeli mahlasından da Nebzî’nin, aslen Amasyalı olduğu 

bilgisine ulaşılmaktadır: 

                            Ķoyup İstanbulı olsañ da Semerķanda revān 
 Bula bir gün seni bu NEBŹĪ-i Āmāsyevī (G. 490/5) 



 12

Ancak onun Amasya’da mı, yoksa İstanbul’da mı doğduğuna ilişkin bir bilgi 

yoktur. Amasya’da ne kadar yaşadığı da bilinmeyenler arasındadır. Şairin Amasya’da 

doğup bir süre sonra da İstanbul’a gittiği tahmin edilebilir. 

1139/1726 tarihi ise şairin ergenlik çağını işaret etmektedir. Doğum tarihi olan 

1712 tarihi de dikkate alındığında, 14 yaşını büluğ çağı olarak ifade ettiği anlaşılmaktadır: 

 Ħubb-ı dünyādan ben ol dem NEBŹİYĀ çekdim elim 
Sāl-i tārīĥim benim çün oldı aħyānü’l-bülūġ (K. 10/4) 

 (1139/1726) احیان البلوغ  

Nebzî’nin 15 yaşında okula başladığı ortaya çıkmaktadır. Şair, “Bugün okula 

başladım” mealindeki Arapça tarih mısraında, 1727 yılında okula başladığını 

belirtmektedir: 

 Her ne ħāl-ise di NEBŹĪ tārīĥin 
Ħarf-i menķūţ ile ger bisyār ise 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilāt 
 (Kt. 12/5-6 ;1140/1727) کنت الیوم داخلا فی المدرسه

 Nebzî’nin tahsil hayatına başladığı okulun İstanbul’da bulunan Soğukkuyu 

Medresesi olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Şairin bir tarih kıt’asında söz konusu 

medresenin restore edildiğine dair bilgiler vermesi buna açık işarettir: 

 İşbu Ŝovuķkuyı Medresesin 
  El-ħamdü li’llāh gördüm ćimāret 

 
 Biñ yüz emekle k’olmadı oldı 

  Eñ ŝoñra altmış birde merāmet (1161/1748) (Kt. 34/1, 15) 

 Şairin tahsil hayatına ne kadar devam ettiğine dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, 

 Dilā bu devre gelmekden ġaraż kesb-i maćārifdir 
Varırlar gülsitāna dirmek içün çün gül-i ĥandān (K. 9/10) 

 
beyti, insanın yaratılış amacının bilgi elde etmek olduğu yönünde düşünce taşıdığı 

anlaşılmaktadır. 
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Şair, 1737 yılında yani 25 yaşında sakal bırakmıştır: 

 Geldi çün liħyem didim tārīĥ içün bu mıŝraćı 
ن و از نهانٓریش من امد برویم ناگها  * (1150/1737; K. 11/10) 

 Nebzî’nin ailesi ve sosyal durumu hakkında ne Divan’ında, ne de kaynaklarda 

herhangi bir bilgi bulunmaktadır. Aynı şekilde şairin evlenip evlenmediği de 

bilinmemektedir. Kardeşinin vefatı üzerine söylediği anlaşılan mersiyesindeki; 

 Ayırup cāndan ćazīz ķardaşını ķardaşdan 
  Ĥāk idüp birin birin hicr ile bī-cān eyledi (Tr. 60/I-3) 

    *** 

Gerçi kim ehl ü ćıyāliñ terk idüp olduñ revān 
 Ĥāŝŝaten ţūţī kerīmeñ vay ķardaşım benim (Tr. 60/VI-4) 

beyitlerinden Nebzî’nin, evli bir erkek kardeşi ve bir de kız yeğeninin olduğunu anlamak 

mümkündür. 

 Aynı şekilde söz konusu mersiyenin başka bir beytindeki ifadesinden Nebzî’nin 

erkek kardeşlerinin birden çok olduğu, hatta anne babasının o sırada hayatta olmadığı 

anlaşılabilir: 

 N’oldı ya ķanı birāderlerle māder hem peder 
  Ķanı aħbāb u ķanı aŝħāb u ķanı aķrabā (Tr. 60/IV-5) 

 Üstelik bu kişi, ailesinden toprağa verdiği ilk kardeşi de değildir: 

 Uşta bir daĥı yaturdum dāder-i cān-āverim 
 Ţāķatim yoķ hicrine ola meger Ħaķ yāverim (Tr. 60/IV-6) 
 

Nebzî’nin İstanbul’da yaşadığına ilişkin işaretlerden biri de, uzun süredir 

müezzinlik görevinde bulunduğunu söylediği, yakından tanıdığı anlaşılan Maltepe’deki 

Mustafa Efendi’nin Züleyha adında bir kızının doğumuna (1164/1750) tarih düşmesidir 

(Kt. 85/2). 

Nebzî Gümrük Emini İshak Ağa’yı da tanımaktadır. Zira hem İshak Ağa’nın 

ölümüne (1163/1749, K. 36), hem de onun adına yapılan bir çeşmenin yapımına 

(1163/1749, K. 37) aynı anda birer tarih düşmüştür . 

Şairin hayatında nelerle meşgul olduğuna ve hangi mesleği icra ettiğine ilişkin 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
                                                 
* “Sakalım ansızın ve gizlice yüzüme geldi.” 
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Aşağıdaki beyitler, şairin yaşlılık dönemlerine eriştiğini göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir: 

 Vaķt-i rıħletdir irişdi ħāżır ol ey nefs-i men 
Hātif-i ġaybdan saña çün ircićī* geldi nidā (G. 100/4) 

 Bi-ħamdi’llāh kim şükr olsun ol Ĥallāķ u Mevlāya 
Ne deñlü pīr isem NEBŹĪ efendim bir civāndır genc (G. 144/5) 

 Vaķt-i rıħletdir hemān çün kim çalındı ţabl u kūs 
Nīm-şeb irdi ŝadāyile nidā ider ĥorūs (G. 249/1) 

 Nebzî’nin kaç yaşına kadar yaşadığı, ne zaman ve nerede vefat ettiği hususunda elde 

bir bilgi bulunmamaktadır. Divan’daki tarih manzumelerindeki en eski tarihin 1712, en son 

tarihin ise 1762’ye işaret ettiğine bakılırsa, şairin 50 yaşlarına kadar yaşadığı kesinlik 

kazanmaktadır. Nebzî’nin ölümünün en azından 1762 tarihinden sonra olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 

 

  I.II. EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

  I.II.I. Mahlası 

 Bilindiği gibi, Divan edebiyatında şairin şiirlerinde kullandığı isim olarak 

tanımlanabilecek olan mahlaslar, şairlerin belli bir yaşa geldikten sonra bilinçli bir 

yaklaşımla kendilerine seçtikleri adlardır. Bu açıdan mahlaslar, şairlerin mizaç ve 

psikolojik yapılarına dair önemli ipuçları taşırlar.2  

Şair, Divan’ındaki bütün şiirlerinde Nebzî mahlasını kullanmıştır. Nebzî bu mahlası 

neden aldığını, iki gazelinin makta’ beyitlerinde şöyle ifade etmiştir: 

 Hemān bir nebźeyim deryā-yı ćaşķa 
 Anıñçün oldı NEBŹĪ baña maĥlaŝ (G. 264/9) 

*** 

Teĥalluŝ eyledim NEBŹĪ diyü bir nebźeyim zīrā 
 Hemān bir źerre-i nā-çīzim ādem diyemem adım (G. 332/9) 

 Yukarıdaki beyitlerden anlaşılacağı üzere, şair kendini bir nebze kadar küçük 

tasavvur ettiği için, bir tevazu ifadesi olarak Nebzî mahlasını seçmiştir. 

                                                 
* “Sen O’ndan hoşnud, O da senden hoşnud olarak Rabbine dön.” Fecr, 89/28 
2 Mustafa İsen, “Divan Edebiyatında Mahlasdaş Şairler”, Ötelerden Bir Ses: Divan Edebiyatı ve Balkanlarda 

Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s. 195. 
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  I.II.II. Etkilendiği Şairler 

Her şairin başka şairlerden etkilenmesi mümkün ve doğaldır. Ancak gerek 

tezkirelerde gerekse başka edebiyat kaynaklarında Nebzî ve şiiri hakkında kaydedilmiş bir 

bilgi bulunmadığı için, şairin kendi zamanında nasıl karşılandığına ve şiirlerinin hangi 

seviyede ele alındığına dair kesin bir şey söylemek zordur. Elde Divan’ı dışında bir kaynak 

da olmadığından Nebzî’nin kimlerden etkilendiği hususunda bir şeyler söylemek için, 

şiirlerine bakmaktan başka bir yol görünmemektedir. 

Nebzî Divan’ında Hâfız-ı Şirâzî (öl. M. 1388)’nin adı herhangi bir şekilde 

zikredilmemektedir. Fakat şair, Divan’ının ilk gazelini Hâfız-ı Şirâzî’nin Divanı’ndaki ilk 

gazele, aynı vezin, kafiye ve aynı konuda, nazire olarak söylemiştir. Üstelik Hâfız’ın tanzir 

edilen gazelinin ilk mısraı da tazmin edilmiştir. Hâfız-ı Şirâzî’nin söz konusu ilk gazelinin 

ilk mısraını, Yezid bin Muaviye’nin bir beytini alarak tazmin ettiği3 ifade edilmektedir. 

Hâfız-ı Şirâzî’nin Türk edebiyatına etkisi bilinmektedir. Divan edebiyatında birçok şairde 

bu etkinin izlerini görmek mümkündür. Özellikle XIV. ve XV. yüzyıllarda Şeyhî, Ahmed 

Paşa, Fuzulî, Nef’î gibi şairlerdeki Hâfız etkisi bariz bir şekilde görülmektedir.4 Nebzî’nin 

nazire olan şiiri ile Hâfız’ın şiirinin matlaları şöyledir: 

Hâfız: ٔالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها  
  Ki ćışķ āsān numūd evvel velì uftād müşkilhā5 

 
Nebzî: *ٔالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها  

Felek Leclācını gör kim virir ruĥ ŝayd ider filhā (G. 91) 

 Buradan Nebzî’nin Hâfız’dan bir şekilde etkilendiği kolaylıkla söylenebilir. Nebzî, 

aynı mısraı hatırlatırcasına, benzer bir ifadeyi de (Eyyühe’s-sâkî edir ke’sen lenâ, N. 

567/1) Arapça bir şiirinde kullanmıştır. 

  Divan’da İran edebiyatından sadece üç şairin adı zikredilmektedir. Bunlar da İran 

edebiyatının önde gelen şairlerden kabul edilen Hvâcû-yi Kirmânî (öl. 1361), Kemâl-i 

Hocendî (öl. 1395’ten sonra) ve Selmân-ı Sâvecî (öl. 1361)’dir. 

                                                 
3 Hurremşâhî, Bahâ’u’d-dîn, Hâfiz-nâme: Şerhu’l-Elfâz, A’lâm, Mefâhîm-i Kilîdî ve Ebyât-i Duşvâr-i Hâfiz, 

I-II, çâp-i evvel, Şirket-i İntişârât-i İlmî ve Ferhengî ve İntişârât-i Surûş, Tahran 1366hş., I/91. 
4 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Hasibe Mazıoğlu, Fuzulî-Hâfız: İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma 

(Doktora Tezi), İş Bankası, TTK Basımevi, Ankara 1956 ve Hâfız-ı Şirâzî, Divan, çev. Abdülbaki 
Gölpınarlı, Şark İslâm Klasikleri, MEB, İstanbul 1985, s. XVII- XXVI. 

5 Dîvân-i Hvâce Hâfiz-i Şîrâzî bâ-tashîh ve se mukaddime ve havâşî ve tekmile ve keşfu’l-ebyât ve Keşfu’l-
lugât, be-ihtimâm: Seyyid Ebu’l-Kâsim İncû-yi Şîrâzî, çâp-i heştom, İntişârât-i Câvîdân, Tahran 
1372hş., s. 165. 

* “Sâkî, kadehi döndür ve sun.” (Hâfız-ı Şîrâzî’nin Divanındaki ilk gazelin ilk mısraı) 
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Nebzî, 

                       Ţarz-ı şićri senden ögrensün zamāne şāćiri 
 NEBŹİYĀ var ise ćaŝrıñ şimdilik Selmānısın (G. 383/7) 

şeklinde kendisini asrın Selmân’ı olarak nitelendirirken Hvâcû, Hocendî gibi şairlerin 

nezdindeki yerini ise şu beyitlerle dile getirmektedir: 

 NEBŹİYĀ bālā-yı defter yazalardı nāmıñı 
Görseler şićr-i terüñ Ĥvācū Ĥocendī cā-be-cā (G. 104/5) 
 

                        Ġazel dimekde NEBŹĪ başa çıķdı lā-kelām oldı 
 Söz atar şīve-i şićriyle gör Ĥvācūya söz var mı (G. 478/7) 

 
Nebzî’nin Türk Edebiyatından hangi şairlerle tanıştığı, görüştüğü ya da aynı 

çevreyi paylaştığı konusu şimdilik kesin olarak bilinmemektedir. Türkçe Divanları taramak 

suretiyle birkaç şairle ilgili bilgi ortaya çıkmaktadır. Örneğin aşağıdaki beyitlerine 

bakıldığı zaman, Nebzî’nin Necâtî’den etkilendiği anlaşılmaktadır. 

Necâtî:  Pādişāhum boynı baġlu ķuluñam 
Dile öldür dile ŝaķla dile ŝat (G. 28/2)6 

 
Nebzî:  Āsitānıñda bu NEBŹĪ boynı baġlu bendedir 

   Dile öldür dile ćıtķ it dile ŝaķla dile ŝat (G. 134/5) 
 

Necâtî:  Cihānda ādem olan bì-ġam olmaz 
   Anuñçün bì-ġam olan ādem olmaz (G. 219/1)7 

 
Nebzî:  Dilā bī-ġam olan ādem degildir 
  Anıñçün cānverciklerde ġam yoķ (G. 296/3) 

 
 

Şâhidî’nin olduğu bilinen beyit, Nebzî tarafından taştir şeklinde tazmin edilmiştir8: 

 Ne māl iledir ne sāl iledir 
Ne ħüsn ile ne cemāl iledir 
 

 Ne ehl ile ne ćıyāl iledir 
Begim ululuķ kemāl iledir (N. 511) 

 Nebzî’nin bir şiirinin Hamdullah Hamdî (öl. 909/1503-04)’ye nazire özelliklerini 

taşıdığı tespit edilmişti. Ancak sonradan Mecmû’atü’n-Nezâ’ir’de (Mukîmî-râst, Nazîre-i 

                                                 
6 Necati Beg Divanı, hzl. Ali Nihat Tarlan, MEB, İstanbul 1997, s. 162. 
7 Age, s. 280. 
8 Bu beyit, Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Şâhidî Divanı’nda yer almamaktadır. Mustafa Çıpan, Muğlalı 

İbrahim Şâhidî: Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri Divan ve Gülşen-i Vahdet (Tenkidli Metin), 
Yayınlanmamış YLT, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 167 s. (Yöneten: 
Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu) 
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‘Ömer) kaynak şiir ve naziresinden oluşan iki şiir dikkati çekmiştir. Aralarındaki ilişkiler 

ve benzerliklerin görülebilmesi için dört şiiri de aşağıya almak uygun olacaktır: 

Mukîmî: Budur resm ü budur ķānūn ezelden 
Vefā bulmış degül kimse güzelden 
 
Güzeller vaĆdesin girçek ŝanuban 
Yola baķmaġıla gitdi göz elden 
 
Ķapuñdan geçmege ben ķorķar oldum 
Maħalleñ ĥalķı sevdügüm sèzelden 
 
Maħalleñ seglerini èş èdindim 
Otaġuñ çevresin dünle gezelden 
 
İşitdüm kim raķìbi yār èdinmiş 
Muķìmì bendeden Ćahdi bozaldan9 

 
Nazîre-i ĆÖmer: 

Bu olmış n’èdeyim ķısmet ezelden 
Baña sen dil-ber ü nāzük güzelden 
 
Gülesin nāleme bülbül gibi ben 
Dün ü gün aġlayan gide göz elden 
 
Yèle vardı yoluñda èy büt-i Çìn 
Niçe canlar ala gözüñ süzelden 
 
Göñül ţūţìsi şekerden uŝandı 
Nebātın laĆlünüñ dilüm ezelden 
 
ĆAdenden Rūma incü gelmez oldı 
Bu nažmı ben dişüñ bigi düzelden 
 
Cihāndan dèrşürüp müşki giderdi 
Ŝabā yèli gelüp zülfüñ çözelden 
 
ĆÖmer ġam yème kim ol yār işidüp 
Feraħ buldı be-ġāyet bu ġazelden 
 
Bulınur sözlerüñde ŝāfi dürler 
Girüp deryā-yı Ćışķa sen yüzelden10 

 

                                                 
9 Herat’ta doğduğu, derviş-meşreb bir şair olduğu ve Türkçe şiirler söylediği dışında (Ali Şîr Nevâyî, 

Mecâlisü’n-Nefâ’is, hzl. Hüseyin Ayan vb., Atatürk Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yayınları, 
Erzurum 1995, s. 60; Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, hzl. Halûk İpekten vb., 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988, s. 302), hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Mukîmî’nin, 
mecmuanın 840/1437’de derlenmesinden, XV. Yüzyıl şairi olduğu anlaşılmaktadır. Ömer bin Mezîd, 
Mecmû’atü’n-Nezâ’ir, hzl. Mustafa Canpolat, TDK, Ankara 1982, s. 154. 

10 Ömer b. Mezîd, eserinde kendi şiirini nazire olarak sunmuştur. Mecmû’atü’n-Nezâ’ir, s. 154. 
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Hamdî: Naŝìbi olmayan şevķ-ı ezelden 
Ķaçan ħažž eyleye şiĆr ü ġazelden 

 
Nigāristān-ı Çìnì bāţıl oldı 
Nigāruñ Ħaķ yüzi naķşın yazaldan 

 
Güzelden ol ķadar gördüm cefāyı 
Ki çıķdı aġlamaġ ile göz elden 

 
Meşām-ı Ćālemi ķıldı muĆaţţar 
Seħer yili saçuñ Ćaķdin çözelden 

 
Dirìġā lā-yezālì miħnet imiş 
Ŝañā ey Ħamdì ķısmet Lem-yezelden 

      (Hamdî, CXXXIV)11 
 
Nebzî:             Mürüvvet olmayınca bir güzelden 

            Çıķarmış aġlamaġ ile göz elden 
 

Midādımdır yazar rūz-ı siyāhım 
Sevād-ı dìdem eşkimle ezelden 
 
Yanıñdan sāyeveş ey mihribānım 
Gidermem źerrece mihriñ sizelden 
 
Ĥarāba vardı dil mülki ser-ā-ser 
Ħarāmī ġamzeñ ol ilde gezelden 
 
Müsāfir olsa ger dilde ĥayāliñ 
Kebāb idem yanıķ baġrım tīz elden 
 
Bezetdim sīnemi dāġ-ı ġamıñla 
Dem-i hicriñde ŝıħħatden bezelden 
 
Mućaţţardır dimāġ-ı ćālem ey yār 
Ŝabā yili ser-i zülfüñ çözelden 
 
Dilim raġbet mi ķoydı şāćirānā 
Bu şićri silk-i taħrīre dizelden 
 
Yine NEBŹĪ cihānda añılursın 
Ġaraż çün ad imiş şićr ü ġazelden 

      (G. 382) 

 Nebzî’nin vezin ve kafiye gibi benzerlikleriyle nazire ilişkisi tespit edilen diğer 

şiirlerin matla’ beyitleri şöyledir: 

 

                                                 
11 Ali Emre Özyıldırım, Hamdullah Hamdî ve Divanı, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara 1999, s. 194. 
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Gülşehrî: Bahār oldı vü bustānlarda bülbül 
   Ķılur gül Ćışķına feryād u ġulġul12 
 
Nebzî:             Seħer gülzārda şūrīde bülbül 

           İder mestāne vāveylā vü ġulġul (G. 314/1) 
 
Ahmedî:          Saçuñ durur ķāmu cānlar belāsı 
                       Yaluñuz ben degülem mübtelāsı13 
 
Nebzî:             Yine bir nāzenīniñ mübtelāsı 

           Olup dil artdı endūh u belāsı (G. 470/1) 
 
Bâkî:   ćĀlem-i vaħdetde ey sāķī bizi mest-i Elest 
   İtdi iķrār-ı ŝafā mey-ĥānesinde şöyle mest (G. 24/1)14 
 
Nebzî:  Ey göñül saćy itdiñ anca irmedi maķŝūda dest 
                       Pes gücenme bu imiş çün ķısmet-i rūz-ı Elest (G. 137/1) 

Divan’da Misâlî mahlaslı bir şairin beş beyitlik şiirine söylenmiş bir tahmis 

bulunmaktadır. Bu şiir, üzerinde Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Misâlî (Isparta, XVI. 

yüzyıl) Divanı’nda15 yer almamaktadır. Tahmis edilen şiirin, Edirneli Misâlî (öl. 

1016/1607)16’ye ait olması mümkündür. Söz konusu tahmisin ilk ve son bendi şöyledir: 

    I 
  Dil-berā gūyā ki tīġ-ı Ķahramāndır ĥançeriñ 
  Ķātil-i üftāde ancaķ bī-amāndır ĥançeriñ 

 Künc-i sīneñ üzre cānā pāsbāndır ĥançeriñ 
  Cāme-i surĥ u kebūd içre nihāndır ĥançeriñ 

 Ŝan şafaķ içre hilāl-i āsumāndır ĥançeriñ 
  

   V 
 NEBŹĪ-i şeydā alup bunca belālar çignine 

  Cevr-i tīġından giyer şāl u ćabālar egnine 
 Ĥançer-i bürrān ucundan āh u zār bu deñli ne 

  Ţatlu dillerle Miśālīniñ girüpdür göñline 
 Gūyiyā bir dil-ber-i şīrīn-zebāndır ĥançeriñ 

       (T. 56) 
 

 

 

                                                 
12 Mecmû’atü’n-Nezâ’ir, s. 139-140. 
13 Age., s. 142. 
14 Bâkî Dîvânı, hzl. Sabahattin Küçük, TDK, Ankara 1994, s. 115. 
15 Mehmet Dede, Divan-ı Gül Baba ve Transkripsiyonlu Metni, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2001, 680 s. (Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin 
Ertan) 

16 Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 293. 
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  I.II.III. Şiir Hakkındaki Görüşü 

Klasik Türk edebiyatında şairler, divanlarında zaman zaman şiir ve şair hakkındaki 

görüşlerini de dile getirmektedirler. Bu değerlendirmelerinden şairlerin hem şiir 

anlayışları, şiire bakışları, hem de kendi şiiri ile ilgili görüşlerini tespit etmek mümkündür. 

Nebzî Divanı’nda şiir ve şair hakkında genel değerlendirme kabul edilebilecek görüşlere 

fazla rastlanmamaktadır. 

Bu anlamda şair, 11 beyitlik bir gazelinde hemen hemen birçok meslek ve makam 

isimlerini ve de insan guruplarını saydıktan sonra; 

 Ķamudan ķaţć-ı ćalāķa idegör 
Olayım dirseñ eger NEBŹĪ edīb (G. 126/11) 

beytiyle edip olmak için hepsinden alakanın kesilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

 Aşağıdaki beyitlerinde şair, gazeli “beş yapraklı bir gonca”ya benzetmektedir: 

 Görüp ehl-i dil ey NEBŹĪ bu beş ebyāt-ı merġūbı 
 Heme beñzetdiler ol ġoncaya kim ola beş yapraķ (G. 294/5) 

 
Bu beş ebyātı yazup NEBŹĪ ġazelvārī yine 

 Yüri var meclis-i rindāna iriş pīş-keş ile (G. 404/5) 

 Şiir, Hızır’ın içtiği “âb-ı hayât” olarak tasavvur edilmektedir: 

 Şućarā şićri kamu ćayn-ı revāndır NEBŹĪ 
 Velī Ĥıżr içdigi ser-çeşme-i ħayvān bir olur (G. 218/5) 

 Gazelde işlenen konulardan birinin dertler olduğu dile getirilmektedir: 

 Yazan derdim yine ţūmār-ı dehre 
 Gözüm yaşıyla NEBŹĪ bu ġazeldir (G. 195/7) 

Nebzî şiirini “Necef incisi”ne benzeterek (G. 438/5), şiirinin belâgat olduğunu (G. 

212/4) düşünmektedir. Ayrıca fahriye beyitlerinde şiir ile ilgili olarak, şi’r-i efsah (G. 

151/7), pür-mazmûn (G. 186/5), nev-şi’r (G. 276/9), selâset (G. 214/5), şarâb-ı Selsebîl 

(Mr. 63/XVI-2), nazm-ı muhterem (Mr. 63/XVI-4), şi’r-i ter (Mr. 63/XVII-1) gibi 

nitelemelere yer verilmektedir. Bu tür özellikler, şairin nasıl bir şiir ortaya koymayı 

hedeflediğini ve zamanının sanat anlayışındaki kriterlerin neler olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir. 

 Bazı beyitlerinde ise şair, yeni şiiri keşfettiğini ve divanının yeni bir icad olduğunu 

şiirin imkanları içerisinde söylemektedir: 
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   Derd-i köhnem NEBŹİYĀ işćār içün 
 Eyledim bu gūne nev-şićr iĥtirāć (G. 276/9) 
 

Yine şāćirleri hep deng ü ħayrān eyledi NEBŹĪ 
 Yazılan defter-i dīvān-ı şićre bu nev-īcādım (G. 322/9) 

Şair, bazan da döneminin şiir anlayışını eleştirerek artık şiir söylemenin nam 

yapmaya dönüştüğünden dert yanmaktadır: 

Yine NEBŹĪ cihānda añılursın 
 Ġaraż çün ad imiş şićr ü ġazelden (G. 382/8-9) 

 
Yādigār olmaġ içün yārāna besdir bu ġazel 

 ćĀlem-i fānīde NEBŹĪ çün ki nām imiş ġaraż (G. 268/5) 

 

  I.II.IV. Şairliği 

Şairin yaşadığı dönemi konu alan tezkirelerde olsun, başka alanlardaki eserlerde 

olsun, Nebzî ve şiiri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden Nebzî’nin 

şiirinin, kendi çağında nasıl karşılandığı konusunda bir şey söylemek mümkün 

görünmemektedir. Divanında ortaya çıkan bilgilere göre, hakkında söylenebilecekler ise 

sınırlıdır. 

 Her ne kadar okula (medrese) başlaması ile ilgili bir tarih kasidesi olsa da şair, ne 

kadar devam ettiğine dair bir bilgi vermemektedir. Ancak şairin bilinen tek eseri 

Divan’ındaki şiirlere bakılırsa, Arapça ve Farsça’yı şiir yazacak kadar iyi bildiği 

anlaşılmaktadır. Çünkü Divan’ında kaside, gazel, nazm ve kıt’a nazım şekillerinde yazdığı 

Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Hatta menkût denilen sadece noktalı harflerle söylenen 

Farsça bir şiirinin bulunması da bunun açık işaretidir. 

 Nebzî’nin mutasavvıf bir şair olduğunu söylemek için yeterli bilgi yoktur. Ancak 

onun dindar bir yapıya sahip olduğu, hatta ehl-i sünnet mezhebinden olduğu ifade 

edilebilir. Zira 89 kadar sure ismini kullanarak oluşturduğu (K. 4) ya da Hz. Muhammed 

(s.a.v), amcaları, amcaoğulları, ashâbı, dört mezhep imamı, Ebu Hanife hakkında (Kt. 6) 

söylediği şiirler gibi, Divan’ında bu yönde birçok işaret bulunabilir. 

 Şairin ileri düzeydeki Farsça ve Arapça bilgisine rağmen, şiirlerinde Şeyh Galip 

gibi Sebk-i Hindî şairleri kadar anlaşılması güç tamlamalara17 yer vermemiştir. Hatta, 

                                                 
17 Halûk İpekten, Şeyh Gâlib: Hayatı Sanatı Eserleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1996, s. 28 
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aşağıda birkaç örneğini verdiğimiz beyitlerden sade şiirler söylemede yetenekli olduğu 

görülecektir: 

  Dimek olmaz çelebī görmeyüp işitmedigiñ 
  Göz ile gördigiñi ger er iseñ ŝaķla gözüm (K. 46/12) 
 
  Deminde baŝmayınca aña parmaķ 
  Ne ıŝŝı ŝoñra parmaġın ıŝırmaķ (M. 79/5) 
 
  Göremezsin anı kirlenmişdir 
  Teni ŝan penbeden işlenmişdir (M. 80/4) 

  Vaćd idüp vaŝlıñı ŝaldıñ bizi vedāya yine 
 Bu aġız dadı ile biz daĥı çoķ yalanuruz (G. 230/4) 

 
Yanıña ķoma raķībi baķma yüzine begim 
Şānıña düşer mi fikr it yoķ mı idrākiñ seniñ (G. 305/2) 

 Şiirlerinin nazım şekilleri dikkate alındığında, Nebzî’nin bir gazel şairi olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. Çünkü Divan’ındaki 605 şiirden 405’i gazeldir. Şiirlerinin vezni 

sağlamdır. Vezin kusurları yok denecek kadar azdır. Şairin gazelde ne kadar usta olduğunu 

göstermesi bakımından aşağıdaki şiirler önemlidir: 

Ĥaylī demdir hem-demimdir ġam benim 
Źevķ benim ćālem benim hem dem benim 
 
Hem-ser ü hem-pāy u hem-rāhım durur 
Dilde ġam ħüzn ü elem her dem benim 
 
İstesem ġayr-ı sifāl-i kelb-i yār 
Başıma ţar ola cām-ı Cem benim 
 
Ķurısun ķan aġlamazsa dost içün 
Nemedir ey dil dīde-i pür-nem benim 
 
Ġam beni bed-nām iderse ġam degil 
LāĈubālīyim neme ĥurrem benim 
 
Kim diye ipsiz baña baġlu iken 
Gerdenimde ol siyeh perçem benim 
 
Bes berāber çek benimle NEBŹİYĀ 
Bu belālar hem seniñdir hem benim 

(G. 323) 

  *** 

 



 23

Havālar germ olsun ķış çıķsun 
Gürūh-ı bī-dilāna iş çıķsun 

Müselmānım diye bilür mi kimse 
Birazdan gör o kāfir-kīş çıķsun 
 
Nevāl-i vaŝla sīr olmuş işitdim 
Raķībiñ boġazında şiş çıķsun 
 
Umarken nūş luţfuñ sofrasından 
Revā mı behre-i dil nīş çıķsun 
 
Degildir ķaddiñe kem cāme-i ġam 
Niçün dirsin ki NEBŹĪ bīş çıķsun 

(G. 364) 

  *** 

 Yil gibi sürćat idüp geçmekdedir bu rūzgār 
 Niçe şāhānıñ çürimiş cismidir tozan ġubār 
 
 Āteş-i āhı duĥānıdır semā ćāşıķlarıñ 
 Āb-ı çeşmi ķaţresidir işbu aķan cūybār 
 
 Gülleri pejmürde gülzārıñ perīşān sünbüli 
 Yoķ durur bāġ içre daĥı bir dıraĥt-ı sāyedār 
 
 Tekye olmaz ey göñül bu Bī-sütūn ķaŝr-ı felek 

Dest-be-dest irdi saña çün bil ki olmaz pāydār 
 
 Günde bir gūne žuhūr eyler bu çarĥıñ devresi 
 Sen de NEBŹĪ her gice bir gūşede eyle ķarār 

(G. 222) 

   *** 

Ţabībāsā dil-i bī-çāreye ger çāre söylersin 
Velīkin arturup derdin hemān āvāre söylersin 
 
Degirmen gibi her ne dāne gelse ögidür aġzıñ 
Diliñiñ baŝķısı yoķdur ćaceb farfāra söylersin 
 
Saña bir kimse yārim diyü niçe rāzını açsun 
Gil ıŝlanmaz dehānıñda varup aġyāra söylersin 
 
Seni maħrem idinmem sırra şimden ŝoñra sen zīrā 
Tekellüm idecek kes bulmasañ dīvāra söylersin 
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Ŝarāħat yā kināyet söyleme çün ţabćını bildiñ 
Diliñ ţut NEBŹİYĀ ger söyleseñ āvāre söylersin 

(G. 390) 

   *** 

Çāh-ı źeķanda ol ĥāl-i ĥoş-bū 
Deşt-i Ĥutende seyr eyler āhū 
 
Gördükde anı ķıldım fiġānı 
Ţutdı cihānı āvāz-ı yā Hū 
 
Gül-penbetendir ġonca-dehendir 
Ĥad yāsemendir kākül çü şeb-bū 
 
Beñzer fidana serv-i revāna 
Ţāvūs-ı cāna ol ķadd-i dil-cū 
 
Ol sīb-ġabġab ol saćd-ı kevkeb 
Üftādedir hep pāyında ķamu 
 
Rūħ-ı revāndır nev-res cüvāndır 
Tīr ü kemāndır müjgān u ebrū 
 
Dil anı görmez el daĥı irmez 
Baġlandı girmez gözime uyĥu 
 
Ţutdı ġarībi bu dil-firībi 
Siħr itdi gibi ol çeşmi cādū 
 
NEBŹĪ fütāde ey ķalbi sāde 
Mihriñ ziyāde eyler o meh-rū 

(G. 395) 

 Nebzî şiirde müzikaliteyi yakalamış bir şairdir. Seslerin konu ile uyumu, dizeler 

arasındaki ton farkı, ses tekrarları gibi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, 

aşağıdaki beyitler dikkat çekicidir. 

  Varayım dergāhına rāzım açup zār ideyim 
Yoĥsa ħālimden o şāhı āhım āgāh eylemez (G. 241/6) 

 
  Zāhid-i sālūsı gördüm ćarż ider yāre ĥulūŝ 

 Cānın īśār eylese b’illāhi li’llāh eylemez (G. 241/8) 
 
  Mescidi memlū idenler bir alay ehl-i riyā 

 Kaćbeyi gör kim niçe ķılur ħarāmīler ţavāf (G. 283/4) 

 



 25

Ĥaylī demdir hem-demimdir ġam benim 
Źevķ benim ćālem benim hem dem benim 
 
Hem-ser ü hem-pāy u hem-rāhım durur 
Dilde ġam ħüzn ü elem her dem benim (G. 323/1-2) 

 
Şairlerin zaman zaman hem genel olarak şiir hakkında, hem de kendi şiirleri 

hakkındaki görüşlerini divanlarında tespit etmek mümkündür. Nebzî’nin kendi şiiriyle 

ilgili düşünce ve yaklaşımları, genellikle şiirlerin sonlarında fahriye beyitlerinde yer 

almaktadır. Söz konusu beyitler incelendiğinde, şairin, üstad olarak kabul edilen Hâcû, 

Hocendî gibi şairlerle kendisini mukayese etmek ve zamanın Selmân’ı olarak ortaya 

koymak suretiyle, söz konusu şairleri beğendiğini, en azından onların şiirini önemsediğini 

zımnen ifade etmekte ve şairliğini yüceltmektedir:  

Ġazel dimekde NEBŹĪ başa çıķdı lā-kelām oldı 
 Söz atar şīve-i şićriyle gör Ĥvācūya söz var mı (G. 478/7) 

 
  NEBŹİYĀ bālā-yı defter yazalardı nāmıñı 

Görseler şićr-i terüñ Ĥvācū Ĥocendī cā-be-cā (G. 104/5) 
 

Ţarz-ı şićri senden ögrensün zamāne şāćiri 
 NEBŹİYĀ var ise ćaŝrıñ şimdilik Selmānısın (G. 383/5-7) 

Başka bir beytinde Nebzî, kendisini Mani’ye, divanını da Mani’nin eseri olan 

Erjeng’e benzetmektedir: 

Ţañ mı dīvānıñ irerse mülk-i Īrāna daĥı 
Çün ki şićriñ defteri Erjengdir sen Mānisin 

 

 Nebzî şiirini Necef incisine benzeterek, şiirinin belâgat örneği olduğunu 

düşünmekte ve bunu vurgulu bir şekilde ifade etmektedir: 

Yine dürr-i Necef dizdiñ sen ey dil rişte-i nažma 
Degil mi ya bu gevher gūş-ı hūş-ı şāha şāyetse (G. 438/5) 

 
 Dişi vaŝfında incüler dizüpsin rişte-i nažma 
 Pesend olsun saña ey dil belāġatdir belāġatdir (G. 212/4) 

 Bazı beyitlerinde genel olarak şiir anlayışıyla ilgili ipuçları verse de, şi’r-i efsah, 

pür-mazmûn, nev-şi’r, selâset, nazm-ı muhterem, şarâb-ı Selsebîl, şi’r-i ter gibi 

nitelemelere yer vererek kendi şiirini övmektedir: 

 Belāġatda irişdi ŝadra NEBŹĪ 
Diyülmez buña mānend şićr-i efŝaħ (G. 151/7) 
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 Gülistān-ı ŝafāda ħaķ bu kim ŝıġmaz buña zanbaķ 
 Bu pür-mażmūn şićre NEBŹİYĀ ķuş ķondurulmuşdur (G. 186/5) 
 
 Derd-i köhnem NEBŹİYĀ işćār içün 
 Eyledim bu gūne nev-şićr iĥtirāć (G. 276/9) 
 
 Görenler şićr-i NEBŹĪDE selāset 
 Zehī źihn-i edaķ hayhāy dirler (G. 214/5) 
 

  Sözi çoġ itme ķıl ķalīl 
  Sözüñ şarāb-ı Selsebīl 

 Kim redd idüp ister delīl 
  Uşta bu nažm-ı muħterem (Mr. 63/XVI) 
 

 Bu şićr-i ter şāhid yeter 
  Çoķ söyleme zāĈid yeter 

 Ŝanma ki sen kāġıd yeter 
 Ķaŝr itmeyüp medd eylesem (Mr. 63/XVII) 

Şair, şiirinde yakıcılık (sûz) olmadığını düşünüp söyleyenlere, “evet, meclisin 

hamamı değilim, kar ve buzum” diye alaylı bir şekilde cevap vererek kızgınlık 

göstermektedir: 

 Baña yoķ sūz sözünde diseler aña ne söz 
  Belī germābe-i meclis degilim ķar u buzum (K. 46/3) 

Aşağıdaki beyitler, çevrenin şiiriyle ilgili yargılarına karşı ilgisiz kalacak kadar 

emin olan şairin iddiasını yansıtmaktadır: 

 Velī ehl-i nažar ŝāħib-baŝar ķadir-şināsānıñ 
  Vücūdundan saķam ġam daĥı ķalbinden ıraġ olsun 
 
  Dimem çün fi’l-ħaķīķa şāćirim yā āşıķım NEBŹĪ 
  N’ola erbāb-ı dil gūş itmese şićrim ķo lāġ olsun (G. 363/8-9) 

 Şiirleriyle şairleri hayretler içinde bırakan şair, tanzir edilemeyeceği iddiasında 

bulunarak, aksini söyleyenlere kâğıt ve kalemi işaret etmektedir: 

 Vaŝfında bu raćnā eśer 
  İtdirdi gör inkās-ı ser 

 Şāćirleri hep ser-be-ser 
  Ħayretde ķoydı beste-dem (Mr. 63/XII) 

 
 Tanžīr olur mı hìç buña 

  Özge terennüm ĥoş-edā 
 Lāf eyleyen gelsün ŝalā 
 Kāġıd mürekkeb uş ķalem (Mr. 63/XIV) 
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O, şiirinden emindir: 

Ĥayr dućā ile çü NEBŹĪ didi bu beyti hemān 
  İşidicek ehl-i nažar gel öpelim didi femiñ (Kt. 26/13) 

 
 NEBŹĪ-i dil-refte ögretdiñ ţarīķ-ı şićri sen 
 Fenn-i inşāda ćaceb üstād imişsin ey göñül (G. 311/7) 
 
 N’ola fetħ itse mülk-i şićr-i NEBŹĪ 
 Elinde ĥāmedir seyf-i mücevher (G. 224/7) 
 
 Gürūh-ı şāćirāna ţañ mı olsam NEBŹİYĀ sālār 
 Bi-ħamdi’llāh degil tevfīķ-ı Ħaķ ile murabbādır (G. 215/5) 
 
 Kūh-ı nažm içre bugün Ferhād-ı śānīsin belī 

Görmedim NEBŹĪ cihānda sen gibi Şīrīn-edā (G. 100/5) 

Divan edebiyatı şairleri arasında daha çok fahriye mahiyetinde kendini gösteren bu 

tür değerlendirmeler, Nebzî’de pek sık rastlanan bir tutum olarak tevazu şeklinde de 

kendini göstermektedir. Nebzî, bazı beyitlerde fahriyeyi terk ederek, tevazu içine girmekte 

ve genellikle şiirini hor ve aşağı görmektedir. Örneğin; 

  ćAcabā n’ideyim öz ħālime bīnā degilim 
  Ne şućūrum ola hem şićre ki dānā degilim 
 
  Ebleh ü dūn u denīyim beni almañ dile siz 

Ehl-i şićr añladıñızsa beni ħāşā degilim (K. 45/1, 3) 

beyitlerinde şair, ilginç bir şekilde şiire vakıf olmadığını ve şairler taifesinden bile 

sayılmaması gerektiğini söyleyebilmektedir. Nebzî’nin içinde kendini yeren ifadeler 

barındıran beyitleri dikkat çekicidir: 

Melāmet ķılmasunlar NEBŹİYĀ bu nažm-ı bī-dādı 
 Kim andan ķaŝdımız budur mücerred bir kelām olsun (G. 384/5) 
 
 Ne ćaceb ŝaçma bayır söylediñ ey NEBŹĪ yine 
 Ķarışıķ ışıķ aşı oldı ķavāfī vü fıķar (G. 189/5) 
 
 Bilmezem dīvāne misin ya nesin sen NEBŹĪ 

Sāde bir şićr ile istersin fenā mülkünde ad (G. 160/7) 
 
  Dimem çün fi’l-ħaķīķa şāćirim yā āşıķım NEBŹĪ 
  N’ola erbāb-ı dil gūş itmese şićrim ķo lāġ olsun (G. 363/9) 

Divan’daki ilk şiirinin Hafız’ın ilk şiirine nazire olması, Nebzî’nin de rindâne 

söyleyişli bir şair olduğunu ifade etmek yolunda dikkat çekici bir işarettir. Bunun yanında, 

diğer bütün divan şairlerinin işlediği konuları bulmak mümkündür. 
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Nebzî’nin edebî hüviyeti konusunda, eldeki verilerle kesin yargılar ortaya koymak 

ve şiirlerini bir takım belirgin değerlendirmelere tabi tutarak kesin hükümler vermek 

bilimselliğe aykırıdır. Ancak eserinden hareketle tespit edilebilen ipuçları değerlendirilip 

bazı hususlara işaret edilmeye çalışılmıştır. 

 

 I.III. ESERİ 

 I.III.I. Divan 

 Nebzî’nin elimizdeki tek eseri Divan’ıdır. Divan’ın bir nüshası vardır. Müellif 

hattıyla yazılan nüsha Milli Kütüphane’de kayıtlıdır. Eserin tavsifi ve muhtevası ayrıntılı 

bir şekilde “Divan Nüshasının Özellikleri” bölümünde ele alınmıştır. Divan’ın başka bir 

nüshası bütün araştırmalara rağmen tespit edilememiştir. 

 Kütüphane kataloglarında da Nebzî adına kayıtlı başka bir esere veya başka eseri 

olduğuna dair bilgiye rastlanmamıştır. Divan’ında hayatı ile ilgili kayda değer bilgiler 

veren Nebzî, başka bir eseri olsaydı, herhâlde bundan da söz ederdi, diye düşünüyoruz. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM 
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DİVAN İNCELEMESİ 

Nebzî Divanı’nda klasik divan tertibi yoktur. Bilindiği gibi, klasik divan tertibine 

göre düzenlenen bir divanda şiirler, nazım şekillerine ve türlerine göre kaside (tevhid, 

münacât, medhiye), tarih, musammat, gazel, lugaz, muamma, müfred şeklinde 

sıralanmaktadır. Müellif hattı olan bu Divan’da ise, aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı 

üzere, farklı bir düzen bulunmaktadır. Eser, şairin kendi tertibi olduğundan; şiirler nazım 

şekillerine göre tasnif edilmemiş, tenkidli metin aslına uygun olarak düzenlenmiştir. Bu 

durum Divan’ın tertip hususiyetinden kaynaklanmaktadır. 

 Nebzî Divanı, hem müretteb olması, hem de şairin şiirlerini oluştururken geçirdiği 

evreleri göstermesi bakımından farklı ve önemli bir özelliğe sahiptir. Diğer birçok 

müretteb divanda, şiirlerin gelişim evrelerini araştırmacının yakalama imkanı sınırlıdır. 

Ancak Nebzî Divanı’nda şair tarafından yapılan bu tashih ya da tercihler, araştırmacıya 

böyle bir imkan sunuyor. 

Şiirlerin araştırılmasında kolaylık olması için, oluşturulan tenkidli metindeki şiirler 

ve sıra numaraları, nazım şekillerine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

Nazım Şekilleri Divandaki Sıra Numaraları 

Kasideler 
2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17-20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 

37, 40-47, 65, 69, 70, 76, 77, 87, 89, 90 

Kıt’alar 
3, 5, 6, 8, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 34, 35, 38, 51, 66, 67, 71, 75, 

83, 85, 494-502, 505, 564, 565, 569, 571, 572 

Terci-i Bendler 48, 52 

Terkib-i Bendler 55, 60 

Muaşşerler 49, 50 

Müseddesler 39, 53, 54, 88 

Muhammes 29, 57, 58, 61, 78, 84 

Tahmis 56 

Murabba 23, 32, 59, 62, 63,  

Gazeller 91-108, 110-493, Musammat Gazel: 72-74 (Manzûme, 109) 
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Müstezadlar 360 (Gazel), 507-510 (Nazm) 

Nazmlar 64, 68, 511-563, 566-568, 570 

Mesneviler 1, 79-82 

Satrançlar 503, 504 

Ebyât 506, 86 (1-34 muamma) 

 

 II.I. NAZIM ŞEKİLLERİ 

 Nebzî Divanı’nda 1’i Farsça 37 kaside; 4’ü Farsça 404 gazel; 4’ü Arapça, 1’i Farsça 

35 kıt’a; 22 musammat (2 terkib-i bend, 2 terci-i bend, 2 muaşşer, 4 müseddes, 6 

muhammes, 1 tahmis, 5 murabba); 5 mesnevî; 5 müstezad (1’i gazel, 4’ü nazm); 2 satranç; 

1’i Arapça, 3’ü Farsça 59 nazm; 35 beyit (34’ü muamma), bir manzûme olmak üzere 

toplam 605 şiir vardır. 

 

 II.I.I. Kasideler 

 Divan’da 1’i Farsça olmak üzere 37 kaside vardır. Şiirlerin toplam beyit sayısı 

485‘dir. Bunların 21’i (212 beyit) tarih kasidesi (kasîde-i târihiyye)’dir. Tarih kasideleri, 

Tarih Manzumeleri başlığı altında ele alınacaktır. 

 Kasidelerin biri  (K. 17) Farsça olup, diğerleri Türkçe söylenmiştir. Kasidelerden 

birinin (K. 14), Türk edebiyatında örneğine pek rastlanmayan “Müfte’ilün Müfte’ilün Fâ’” 

kalıbıyla söylenmiş olması, dikkat çeken bir husustur. 

 Divan’da Kur’ân-ı Kerîm’den 89 kadar surenin adlarından istifade edilerek 

oluşturulmuş tevhid türünde 41 beyitlik ilginç bir kaside (K. 4) de bulunmaktadır. Bu 

surelerin adları şöyledir: A’lâ, Ahzâb, Bakara, Beled, Beyine, Burûc, Abese, Âdiyât, Alak, 

Asr, Cin, Cum’a, Duhâ, Enbiyâ, En’âm, Enfâl, Fâtır, Fâtiha, Fecr, Feth, Fil, Furkân, 

Ġâşiye, Hacc, Hadid, Hâkka, Haşr, Hicr, Hucurât, İhlâs, İnfitâr, İnsan, İnşikâk, İnşirâh, 

İsrâ, Kadr, Kâf, Kâfirûn, Kamer, Kâria, Kehf, Kevser, Kıyâmet, Kureyş, Leheb, Leyl, 

Mâ’ide, Mâ’ûn, Me’âric, Muhammed, Mutaffifîn (tatfîf), Mücâdile, Mü’min, Mü’minûn, 

Müddesir (disâr), Mülk, Mümtehine (imtihân), Münâfikûn, Mürselât, Müzemmil, Nahl, 

Nasr, Nâzi’ât, Nebe’, Necm, Nisâ, Nûh, Nûr, Rahmân, Sâd, Saff, Sâffât, Sebâ, Şems, Tâ-

hâ, Tahrim, Târık, Teğâbün, Tekâsür, Tekvir, Tevbe, Tîn, Tûr-i Sinâ, Vâkı’a, Zâriyât, 
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Zilzâl. Bir beyitte (Kt. 4/16) iktibas edilen “’Arzu’llâhi vâsi’un” ayeti, Zümer suresine 

aittir. Bu yüzden Zümer de başka bir sure olarak anılmış olmaktadır. 

 Kasidelerin biri na’t (K. 2, 28 beyit), biri münacât (K. 76, 31 beyit), dördü medhiye 

(K. 17, K. 18, K. 25, K. 31), biri ıydiyye (K. 41), biri Ramazaniyye (K. 40), biri (K. 77, 19 

beyit)  hicviyedir. Divanda bir de (K. 47) 13 beyitten oluşan gül kasidesi bulunmaktadır. 

 Kasidelerde memduh olarak sadece Sultan I. Mahmud ismi vardır. Dördü medhiyye, 

biri ıydiyye, biri Ramazaniyye olmak üzere toplam altı kaside Sultan I. Mahmud için 

söylenmiştir. 

 Herhangi bir kimseyi övme amacı taşımayan ancak beyit sayısı ve kâfiye düzeni 

açısından kasideye benzeyen şiirler de divanlarda kasideler arasında yer almıştır. Bu tür 

kasideler alışılmışın dışında, daha çok bir mesneviyi andıracak şekilde didaktik bir konuyu 

anlatmada araç olarak kullanılmıştır.18 Nebzî Divanı’nda da böyle kasideler vardır. 

Hakimâne diye nitelendirilebilecek özellikteki kasidelerde aşk ve yaratılış felsefesi (K. 42, 

11 beyit), gönül kırmamak, nefsi terbiye etmek (K. 43, 21 beyit), kendisi hakkında 

muhasebe ve tespitler (K. 45, 13 beyit; K. 46, 17 beyit) gibi konular işlenmekte ve öğütler 

verilmektedir. 

 

  II.I.II. Kıt’alar 

 Divan’da 4’ü Arapça, 1’i Farsça olmak üzere 35 kıt’a yer almaktadır. Kıt’aların 1’i 

35 beyit, 3’ü 15 beyit, 2’si 13 beyit, 1’i 11 beyit, 2’si 7 beyit, 1’i 6 beyit, 4’ü 5 beyit, 2’si 4 

beyit ve 19’u da 2 beyitten meydana gelmektedir. Nebzî, 14’ü tarih olmak üzere toplam 17 

kıt’asında mahlas kullanmıştır. 

 Şair, bir diğer kıt’ayı (Kt. 3) ise, na’t türünde söylemiştir. Mefâ’îlün Mefâ’îlün 

Mefâ’îlün Mefâ’îlün veznindeki şiir, 7 beyitten oluşmaktadır. 

 Diğer kıt’alar, sevgiliye hitap, öğüt, zamanın eleştirisi gibi konular üzerine 

yazılmışlardır. Divan’da yer alan kıt’aların 16’sı tarih kıt’ası (kıt’a-i târihiye) olup, Tarih 

Manzumeleri başlığı altında ele alınacaktır. 

Divan’da, eski Türk şiirinin bilinen nazım şekillerine benzemeyen ya da örneğine 

rastlanmayan ilginç bir kıt’a (Kt. 6)19 bulunmaktadır. Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün 

                                                 
18 Akün, Ö. Faruk, “Divan Edebiyatı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, IX/408. 
19 Bu kıt’a Farklı Şiir Uygulamaları başlığı altında incelenmiştir. 
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Mefâ’îlün vezninde söylenmiş olan bu kıt’anın kafiye örgüsünün “xaxaxa xbxbxb xcxcxc 

xdxdxd xexexe xfxfxf xgxgxg xhxhxh xixixi xjxjxjxjxjxjxjxj” şeklinde olduğu 

görülmektedir. 

Şair, bu şiirinde adeta 3 beyitlik 9 kıt’a ile 8 beyitlik kıt’ayı birleştirerek, başka bir 

manzume oluşturmuştur. Divan’daki en uzun kıt’a (kıt’a-i kebîre) olan bu şiir, Divan 

edebiyatı nazım şekilleri içerisinde çok ilginç bir örnek olarak durmaktadır. 

 Kıt’alar arasında farklı bir şekilde düzenlenmiş bir şiir örneği (Kt. 505)20 daha 

vardır. Şair bu şiirinde, müşeccer şeklinde olduğu izlenimini veren ilginç bir yol 

denemiştir. Üç mısradan iki beyit ortaya çıkacak şekilde, bir biçim meydana getirmiştir. 

“Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle söylenen söz konusu kıt’a bu hâliyle dikkat 

çekmektedir. 

 

  II.I.III. Musammatlar 

  II.I.III.1. Terkib-i Bend-Terci-i Bend 

Nebzî Divanında 2 terkib-i bend vardır. Terkib-i bendlerden biri altışar beyitli 7 

bend (Tr. 60) ve diğeri de altışar beyitli 5 bendden (Tr. 55) meydana gelmektedir. 

Terkib-i bendin birinde terkib-hâne’nin bütün mısraları birbirleriyle kâfiyelidir. 

Diğerinde ise gazellerde olduğu gibi beyit beyit kâfiyelidir. Bendiye ya da vâsıta beyitler 

kendi aralarında kâfiyelidir. Her bendin vâsıta beyti diğer bendin vâsıta beytinden ayrı 

kâfiyelidir. “aa aa aa…vv bb bb bb…yy cc cc cc…zz” şeklinde kâfiyelenen birinci terkib-i 

bend, bir hicviyedir. 

Diğer terkib-i bend “aa xa xa…vv bb xb xb…yy cc xc xc…zz” kâfiye örgüsüyle 

söylenmiştir. Vefat eden kardeşine yazdığı anlaşılan bu terkib-i bend ise bir mersiyedir. 

Bilindiği gibi, Türk edebiyatında mersiye, en çok terkib-i bend nazım şeklinde 

söylenmiştir. Mersiye türünde sadece Hâmî (öl. 1747), Kânî (öl. 1792), Şeyh Gâlib (öl. 

1861) gibi birkaç şairin adının anıldığı, dolayısıyla mersiye türündeki şiirlerin en az 

söylendiği bir yüzyılda21, Nebzî de terkib-i bend şeklinde bir mersiye nazmederek, mersiye 

söyleyen şairler arasına dahil olmuştur. 

                                                 
20 Bu kıt’a Farklı Şiir Uygulamaları başlığı altında incelenmiştir. 
21 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek: Türk Edebiyatında Mersiye, Akçağ Yayınları, Ankara 1993, s. XXI-

XXVI. 
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Divan’da 2 terci-i bend vardır. Biri altışar beyitli 7 bendli (Tc. 48), diğeri altışar 

beyitli 5 bendlidir (Tc. 52). Terkib-i bendlerde olduğu gibi, terci-i bendlerin de birinde 

mısralar birbiriyle kâfiyeli, biri kâfiyesizdir. 

 “aa aa aa…VV bb bb bb…VV cc cc cc…VV” ve “aa xa xa…VV bb xb xb…VV cc 

xc xc…VV” kâfiye düzenine sahip olan terci-i bendlerden biri, 

 Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 
  Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
 
vasıta beytinin de işaret ettiği gibi, devirden şikayet, diğeri aşk ve teselli konuludur. 

 

 II.I.III.2. Muaşşer 

 Divan’da 2 muaşşer  (Mş. 49, Mş. 50) bulunmaktadır. Biri bir mısra ile, diğeri iki 

mısra ile müzdevic olan muaşşerlerin ikisi de 7 bendden oluşmaktadır. 

 Öteki musammatlarda olduğu gibi müzdevic ve mütekerrir şekilleri olması gerekse22 

de, müzdevic muaşşerler Türk edebiyatında ender görülmektedir. Bu yüzden konuyla ilgili 

eserlerde, bu kâfiye örgüsündeki muaşşerlere rastlanmadığı belirtilerek örnek 

verilmemektedir. Divan’daki iki muaşşerin de örneğine pek rastlanmayan müzdevic 

muaşşerlerden olması dikkat çekicidir. 

 Muaşşerlerin her ikisinde de zamandan şikayet konusu işlenmektedir. 

 

 II.I.III.3. Müseddes 

 Nebzî’nin Divan’ında biri 7 bendlik (Ms. 39), 3’ü 5 bendlik (Ms. 53, Ms. 54, Ms. 88) 

olmak üzere dört müseddes bulunmaktadır. Müseddeslerin tümü mütekerrirdir. 

 Müseddeslerin kâfiyeleri “aaaaAA bbbbAA ccccAA” şeklindedir. 

 Müseddeslerden biri (Ms. 39) adı belirtilmeyen sultana medhiye iken, diğer üçü (Ms. 

53, Ms. 54, Ms. 88) sevgiliye hitap ve yanıp yakılmaları konu edinmektedir. 

                                                 
22 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 99. 
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 II.I.III.4. Muhammes 

 Divan’da 1’i mütekerrir, 4’ü müzdevic ve 1’i tek bend 6 muhammes yer almaktadır. 

Muhammeslerin biri 9 bend, biri 7 bend, 3’ü 5 bend, biri de tek bendden oluşmaktadır. 

 Murabbada olduğu gibi, muhammeslerde de ilk bendin beşinci mısraının diğer dört 

mısra ile kâfiyeli olması zorunlu olmasa23 da Nebzî’nin muhammeslerinin tamamında ilk 

bendler mukaffadır. Mütekerrir muhammes “aaaaA bbbbA ccccA…”, müzdevic 

muhammesler ise “aaaaa bbbba cccca…” kâfiye örgüsüyle söylenmiştir. 

 Mütekerrir muhammeste “Āferīn ey dil-rübā taħsīn saña taħsīn saña” mısraı tekrar 

ederken, müzdevic olan bir muhammes de mütekerrir özelliği arz etmektedir. Söz konusu 

muhammesin her bendinin son mısraı, “El-amān ey nūr-ı dīdem nev-resīdem el-amān” ve 

“El-amān ey nev-žuhūrum reşk-i ħūrum el-amān” biçiminde dönüşümlü olarak 

kullanılmaktadır. 

 Divanda tarih olarak söylenmiş tek bendli bir muhammes24 vardır. Bütün mısraları 

kâfiyeli olan söz konusu şiir, “Müstef’ilâtün Müstef’ilâtün Müstef’ilâtün Müstef’ilâtün” 

kalıbıyla yazılmıştır. Divan edebiyatında pek örneği görülmeyen bu kalıp, daha çok aruz 

ölçüsüyle yazılan halk edebiyatı nazım şekillerinden vezn-i âharda25 kullanılır. Bir 

çocuğun doğumuna tarih olarak söylenen söz konusu tek bendlik muhammes şairin ender 

rastlanan yapısal tasarruflarındandır: 

Geldi Süleymān mülk-i vücūda zānū-yı māder oldı serīri 
 Māh-ı nevāsā ţoġdı velīkin maħv itdi nūr-ı mihr-i münīri 
 İrsün Ĥudādan luţf u mekārim ćavn u ćināyet olsun žahīri 
 ćİlm ü ćamel it yā Rab müyesser olduķça źātı ćālemde diri 
 NEBŹĪ bu geldi tārīĥ-i mevlūd çoķ ola ćömri tā ħīn-i pīrī 
یریپچوق اوله عمری تا حین    (1162/1748) 
        (Mh. 78) 

 

 

                                                 
23 Muallim Naci, Istılahat-ı Edebiye (Edebiyat Terimleri), hzl. Alemdar Yalçın – Abdülkadir Hayber, Akabe 

Yayınları Ankara [1982], s. 100-101. 
24 Türk edebiyatında tek bendli muhammesin örneği pek görülmemektedir. Mustafa Erdoğan, sadece 1916’da 

ölen Murad Emrî’nin Divanı’nda “Muhammes Kıt’alar” başlığı altında beşer mısradan oluşan 
manzumelere rastladığı, ancak hepsi kendi içinde kafiyeli bu manzumelerin muhammes 
sayılamayacağı yönünde görüş belritmektedir. Erdoğan’ın eserinde alıntıladığı beş mısralı 
manzumelerde mahlas yoktur (Türk Edebiyatında Muhammes, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara 2002, s. 
79-80). Nebzî’nin yukarıda verilen şiirinde ise mahlas vardır. Sonuç olarak bu şiire muhammes 
demenin doğru olacağı düşünüldüğünden muhammesler içinde ele alınmıştır.  

25 Daha geniş bilgi için bk. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 362-366. 
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 II.I.III.5. Tahmis 

 Divan’da XVI. yüzyıl şairi Misâlî’nin, 

Cāme-i surĥ u kebūd içre nihāndır ĥançeriñ 
Ŝan şafaķ içre hilāl-i āsumāndır ĥançeriñ 

matlalı beş beyitlik gazeline yazılmış bir tahmis bulunmaktadır. 

 

 II.I.III.6. Murabba 

 Divan’da ikisi 5 bend, biri 7 bend, biri 12 bend ve biri de 19 bendden meydana gelen 

5 murabba vardır. 

 Murabbaların tümü, son mısraları kâfiye ile bağlanan müzdevic murabbalardan 

oluşmaktadır. İlki asıl murabba kâfiyeleriyle söylenmiştir. 

 Diğer üç murabba, asıl murabba kâfiyelerinden farklı bir şekilde oluşturulmuştur. 

Nebzî iki murabbaını (Mr. 32; Mr. 59), az rastlanan ve çoğu Tanzimattan sonra olmak 

üzere26, kullanılan aaxa bbbA cccA şeklindeki kâfiyelerle söylemeyi tercih etmiştir.  

  İki murabba (Mr. 62; Mr. 63) ise, aBaB cccB dddB şeklindeki şarkı kâfiye 

örgüsüyle söylenmiştir. Divan şiiri nazım şekilleriyle ilgili eserlere bakıldığında, murabba 

bahsinde söz konusu kâfiye örgüsüne değinilmediği27 veya örneklendirilmediği28 

görülmektedir. Şarkının murabbadan ayrı bir nazım şekli olarak görülmesini eleştirerek, 

şarkının murabbalardan ayrı bir nazım şekli sayılmasının tipik örnekleri arasında gösterilen 

aBaB cccB dddB şeklindeki kâfiye düzeninin, şarkılardan önce murabbalarda 

görüldüğünü29 ifade eden Halil Erdoğan Cengiz ise, XVIII. yüzyıl şairlerinden Daniş’in 

(öl. 1188/1774) şarkıya özgü sayılan bir kâfiye düzeniyle yazdığı 5 bendli murabbaını tipik 

bir örnek olarak vermiştir. Nebzî’nin murabbaının bazı bendleri de şarkı kâfiye düzeninde 

nazmedilmiştir: 

I 
  Ey dil sirişkiñ seyl eyle āĥir 
  Deryā-yı ćaşķa pāyān bulunmaz 

 Ďarb-ı meśeldir bu güft-i fāĥir 

                                                 
26 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul 1994, s. 75. 
27 Cem Dilçin, bu kâfiyeyi şarkı bahsinde konu etmiş ve Enderunlu Fâzıl’ın şarkısını örnek olarak vermiştir. 

Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983, s. 214-215. 
28 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 75. 
29 “Divan Şiirinde Musammatlar” ”, Türk Dili Divan Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Yıl: 36, C. LII, S. 415-

416-417, Ankara Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, s. 300-301. 



 37
 

 

  Cān virmeyince cānān bulunmaz 
 
    II 

 Baķma nigārıñ cevrine yā Hū 
  Mićyār olupdur ćuşşāķa ķayġu 

 Ŝaħrā-yı ćaşķda eyle tekāpū 
  At bulunursa meydān bulunmaz 
 

   V 
 Ĥūbān-ı ćālem sīmīn-bedendir 
 Şīrīn dehen diş dürr-i ćAdendir 
 NEBŹĪ bularıñ bilmem nedendir 
 Biñde birinde sāmān bulunmaz 

(Mr. 62) 

I 
Geldi çü vaķt-i nev-bahār 

  İrişdi ol ferĥunde-dem 
 Oldı sivā leyl ü nehār 

  Ġālib velī şādī be-ġam 
 
    II 

 Revnaķ bulup rūy-ı zemin 
  Zanbaķ açıldı yāsemīn 

 Oldı çemen ĥuld-ı berīn 
  Her gūşe ŝan bāġ-ı İrem 

    XIX 
 Ger semć u ger menć itseler 

  Gelmez dile kibr ü keder 
 Redd ü ķabūl ü nefć u żar 
 Yanımda birdir medħ ü źem 

(Mr. 63; tamamı 19 bend) 

 Murabba nazım şekliyle, diğer musammatlarda olduğu gibi çok değişik konular 

işlenmiştir. Örneğin övgü, yergi ve mersiyelerde, dinî ve öğretici konularda, manzum 

mektuplarda murabba şeklinin kullanıldığı görülür.30 Nebzî Divanı’ndaki murabbalardan 

biri (Mr. 23), 12 bendlik uzunca bir şiirdir. Bu murabba aynı zamanda Belgrad’ın yeniden 

fethedilmesi (1152/1739) üzerine nazmedilmiş bir tarih manzumesidir. Biri  7 (Mr. 32), 

diğeri 5 bendlik (Mr. 59) olan iki murabba’ı ise III. Osman (saltanatı 1754-1757) 

övgüsünde söylenmiş medhiyedir. Şair, 19 bendlik en uzun murabbaında (Mr. 63) ise, canlı 

tasvirlerle baharın gelişini anlatmaktadır. 

  

                                                 
30 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 76. 
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 II.I.IV. Gazeller 

 Müretteb divanlarda gazeliyat bölümü mutlaka olması gereken bölümdür. Bir 

divanın müretteb sayılabilmesi için Arap alfabesiyle her harften kafiyeli en azından bir 

gazel söylemek gerekir. Ancak her harften bir gazel söylemek kuralı, şairleri ث ، ح ، خ ، د ، ذ

 gibi harflerle gazeller yazmaya zorlamıştır. Bu harflerle zoraki ، س ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف

yazılmış gazeller, divanların en zevksiz gazelleridir. Bununla birlikte her şair bu kurala 

uymamıştır. Ahmed Paşa, Necâtî, Fuzûlî, Bâkî, Şeyhülislâm Yahya, Nâbî, Şeyh Gâlib gibi 

şairlerin divanlarında her harften en az bir gazel bulunmasına karşın, Nailî, Nef’î, Nedim 

gibi ünlü ve önde gelen şairlerin divanlarında her harften gazel yoktur. Arap harflerine 

göre her harften birer gazel yazarak, başka şiirlerle birlikte düzenlenmiş divana müretteb 

divan denir.31 

 Nebzî’nin Divanında bulunan gazellerin, Arap harflerine göre dağılımı aşağıda 

verilmiştir:  س )22(، ز )61(، ر )3(، ذ )7(، د )2(، خ )6(، ح )6(، ج )2(، ث )12(، ت )13(، ب )24(ا ،

، )39(، م )11(، ل )13(، ك )13(، ق )3(، ف )3(، غ )3(، ع )2(، ظ )2(، ط )4(، ض )4(، ص )11(، ش )3(

) 46(، ي )4(، ال )42(، ه )11(، و )31(ن   

 Nebzî’nin de her harfte gazel söylediği görülmektedir. Divanda, daha önce 

belirtildiği üzere kâfiye bulma zorluğu olan )12( ث ،)س )22(، ز )3(، ذ )7(، د )2(، خ )6(ح ، )2 ،

،)3(، ف )3(، غ )3(، ع )2(، ظ )2(، ط )4(، ض )3(  gibi bütün harflerde gazel bulunması dikkat 

çekicidir. Üstelik çoğu şairin divanında bulunmayan ال harfinde de 4 gazel olduğunu da 

belirtmek gerekir. Gazellerin harflere göre dağılım tablosundan da anlaşılacağı gibi 

Divanda, Türkçe kâfiye bulmanın daha kolay olduğu ا، ر، ز، م، ن، ه، ي  harfleriyle 

söylenmiş gazeller çoğunluğu oluşturmaktadır. 

 Divanda 4’ü Farsça olmak üzere toplam 404 gazel bulunmaktadır. Gazellerin 241’si 

5 beyitli, 123’ü 7 beyitli, 32’si 9 beyitli, 7’si 11 beyitli ve biri de 13 beyitlidir. Bu 

verilerden yola çıkarak Nebzî’nin gazellerinin ağırlıklı olarak beşli ve yedili olduğunu 

söylemek mümkündür. Sonuç olarak Nebzî, geleneğe uyarak Divanındaki gazelleri 5, 7, 9, 

11 arasında değişen tek rakamlı beyitlerle oluşturmuştur. 

 Divanda gazel-i mutavvel yoktur. Uzun denecek türden sadece bir gazel (G. 93) 

vardır. Bu gazel de 13 beyitten oluşmuştur. 

 Böylelikle Divandaki gazeller toplam 2.444 beyittir. 

                                                 
31 Cem Dilçin, “Divan Şiirinde Gazel”, Türk Dili Divan Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Yıl: 36, C. LII, S. 

415-416-417, Ankara Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, s. 115. 
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 Divan edebiyatında şair, mahlasını ya makta’da ya da hüsn-i makta’da kullanır.32 

Nebzî Divanında biri hariç bütün gazellerinde mahlasını makta’ beytinde söylemiştir. 

Bilindiği üzere, Divan şiirinde mahlasların makta beytinden önce söylendiği, başka bir 

ifadeyle makta’dan sonra bir veya birkaç beytin eklendiği gazeller müzeyyel gazel diye 

isimlendirilir. Divan’da yer alan bir gazelinde şair, mahlasını makta beytinden bir önceki 

beyitte söylemiştir. Mahlas beytinden sonra da tek beyit ilave etmiştir. Ancak müzeyyel 

gazelin zeyllerinde genellikle olması gereken medhiye özelliği, bu gazelin zeylinde 

bulunmamaktadır. Tek beyit eklenmiş olan 

Eylegil Ħaķķa hezāran ħamd ile ey dil śenā 
Kim bahār olup bezendi köhne bu dār-ı fenā 

matlalı müzeyyel gazelin mahlas beyti ve zeyli şöyledir: 

ćAbd-i aħķar bende-i kemter durur NEBŹĪ źenīb 
Kim cenāb-ı ćizzetiñden her dem eyler ićtinā 

 
Ĥavf idüp ķahr u celāliñden yaşın seyl-āb ider 

  Eyle luţfuñla anı deryā-yı fażla āşinā (G. 92/10-11) 
 
 Şairler, matlaın birinci ya da ikinci dizesini gazelin son beytinde tekrarlayarak redd-

i matla yaparlar. Nebzî sadece bir gazelinde, matla beytinin birinci dizesini makta’ beytinin 

ikinci dizesinde tekrar etmek suretiyle redd-i matla yapmıştır. Söz konusu gazelin matla ve 

makta’ beyitleri şöyledir: 

Ŝādıķız ćaşķında dildārıñ özi özlerdeniz 
İşiginde rūy-māl iden yüzi tozlardanız (G. 244/1) 

İddićāmız NEBŹİYĀ bu itmişiz vird-i zebān 
Ŝādıķız ćaşķında dildārıñ özi özlerdeniz (G. 244/5) 

 Divan Edebiyatında murabba, muhammes, müseddes vd. denilen nazım şekillerinin 

hepsine birden Arap edebiyatında “musammat” adı verilmiştir. Fakat İran edebiyatı ve 

Türk edebiyatında bu tabir başka bir anlam kazanmıştır. İran ve Türk edebiyatlarında 

musammat, 4 mefâ’îlün veya 4 müstef’ilün gibi cüzleri tekrarlanan vezinlerden tanzim 

edilir.33 

 Nebzî Divanında 3 musammat gazel vardır. Şair bu gazellerini, gazellerinin dışında 

tutarak musammatlar arasına yerleştirmiştir. Matladan sonra gelen beyitlerin ilk ve ikinci 

mısra ortalarının ilki mısraın sonu ile kâfiyelendiği gazellere musammat gazel, bunların 

                                                 
32 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 107. 
33 Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1973, s. 109. 
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mısra ortalarındaki kâfiyelerine de iç kâfiye denir. “4 mefâ’îlün” ve “4 müstef’ilün” gibi 

dört cüze, yani ortalarından iki eşit parçaya ayrılabilen kalıplarla yazılırlar.34 Divanda bu 

özellikleri taşıyan musammatlar, “mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün” kalıbıyla 

yazılmışlardır.  

 Her mısraında aks sanatı yapılmış gazellere mükerrer gazel adı verilir. Mükerrer 

gazeller de musammat gazel gibi ortalarından iki eşit parçaya ayrılabilen kalıplarla yazılır. 

Edebiyatımızda az kullanılan35 bu şiirlere örnek olması bakımından, Nebzî Divanındaki tek 

mükerrer gazel aşağıda sunulmuştur: 

Geldim ţapuña cānā cānā ţapuña geldim 
Buldum devā-yı derde derde devāyı buldum 
 
Şuçum çoġ idi gerçi gerçi çoġ idi ŝuçum 
Bildim ŝuçımı ćafv it ćafv it ŝuçımı bildim 
 
Herkes ħāline aġlar aġlar ħāline herkes 
Güldüm bu ħāle baķup baķup bu ħāle güldüm 
 
Yārim raķībe uydı uydı raķībe yārim 
Yoldum ŝaķalı ŝaçı ŝaçı ŝaķalı yoldum 
 
Yoķdur çü çāre ćaşķa ćaşķa çü çāre yoķdur 

 Oldum bī-çāre NEBŹĪ NEBŹĪ bī-çāre oldum (G. 328) 

 Gazelde beyit güzelliğine önem verilse de, Divan şairleri sadece vezin ve 

kafiyeleriyle değil, anlamları bakımından da birbirine bağlanmış gazeller de 

söylemişlerdir. Bütün beyitlerinde aynı konunun işlendiği bu tür gazellere yek-âhenk, 

bütün beyitleri aynı güçte ve güzellikte söylenebilmiş gazellere ise yek-âvâz gazeller adı 

verilir.36 Nebzî’nin yek-âhenk ve yek-âvâz denebilecek birçok gazeli vardır. Tek konu 

etrafında söylenmiş olan aşağıdaki gazeller, bu türden şiirlere ilginç birer örnek olabilecek 

değerdedir: 

ćAşķ meydānına bir er var ise gelsün ŝalā 
Ol şehiñ ser-bāzıyım baña bugündür Kerbelā 
 
ćAşķ rāhında ne gelse başıma itdim ķabūl 
Ger meźellet ger meźemmet ger meşaķķat ger belā 
 
 

                                                 
34 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 8; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 

s. 120. 
35 Halûk İpekten, age., s. 8-9. 
36 Age., s. 8. 
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ćAşķ ħālinden ħaberdār olmayan bilmez belī 
Kim meśel men lem-yeźuk lem-yaĆrif olmuşdur dilā 
 
ćAşķ bir ħālet durur kim mürde cisme cān olur 
Hem daĥı rūħa ġıdā çeşme żiyā ķalbe cilā 
 
ćAşķ u şevķ-ı cān u ten dil-sūz bildim sende yoķ 
Bu dil-i şeydāda bul hep anları gel bülbülā 
 
ćAşķ-ı cānān muħteriķ bir nārdır źāt-ı Leheb 
İsterim olsun dil-i pür-sūzum anıñla melā 
 
ćAşķa bürhān ister imiş zāhid-i ĥod-bīni gör 
Söyleñüz rāh-ı mecāza bārī girsün evvelā 
 
ćAşķ ile meşķ eylesün ĥaţţ-ı ruĥ-ı cānāneyi 
İktiħāl itsün ġubār-ı rāhını gözde helā 
 
ćAşķıñ ey maćşūķ-ı ćālem ĥāk idüpdür NEBŹĪyi 
Nār-ı şevķıñdır iden ķalbinde ancaķ incilā 
 (G. 444) 
 
Ţabībāsā dil-i bī-çāreye ger çāre söylersin 
Velīkin arturup derdin hemān āvāre söylersin 
 
Degirmen gibi her ne dāne gelse ögidür aġzıñ 
Diliñiñ baŝķısı yoķdur ćaceb farfāra söylersin 
 
Saña bir kimse yārim diyü niçe rāzını açsun 
Gil ıŝlanmaz dehānıñda varup aġyāra söylersin 
 
Seni maħrem idinmem sırra şimden ŝoñra sen zīrā 
Tekellüm idecek kes bulmasañ dīvāra söylersin 
 
Ŝarāħat yā kināyet söyleme çün ţabćını bildiñ 
Diliñ ţut NEBŹİYĀ ger söyleseñ āvāre söylersin 

       (G. 390) 

 Yārdan ayırdı beni baķ yaşıma şimden-gerü 
Aġular ķatdı felek bu aşıma şimden-gerü 
 
Atalık meĈmūl iderken başıma ţaş urdı gör 
Tevbeler inanmayam ķardaşıma şimden-gerü 
 
Seyle virdi dehri yaşım āteşim söyünmedi 
Yile vardı ćömr ţopraķ başıma şimden-gerü 
 
Gel yetiş ey merg bi’llāh ķandasın zīrā ki ben 
İstemem irişmegi biñ yaşıma şimden-gerü 
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Ey ecel NEBŹĪde ĥatm it eylegil ĥalķdan ferāġ 
Mūrveş zīr-i zemīne ţaşıma şimden-gerü 
     (G. 392) 
 

 Nebzî, Arapça, Farsça şiirler söylediği gibi, bir beyti Türkçe, bir beyti Farsça veya 

bir dizesi Türkçe, bir dizesi Farsça mülemma gazeller de nazmederek, her iki dildeki 

maharetini ortaya koymaktadır: 

İrersin rūz-ı vaŝla bil bilā-reyb 
Ŝabāħa ire ol dem kim şeb-i şeyb 
 
 دلا کوشش کنی در وصلت خوب

  غیبگذر نزدیك شد در عالم
 
İrilmez vaŝla biñ saćy itseñ illā 
Girībān-çāk ola dāmān hem ceyb 
 
 ببخشا جرم من با خود سزا کن

 خدایا بنده توم گرچه با عیب
 
Nedir taħŝīlin ey NEBŹĪ dir ise 
Dirim ćAzrāĈīle ĥüsrān ile ĥayb 
    (G. 124) 
 
Zinde-i cāvīd buldı Ĥıżrveş laćliñ emen 

  حق روزی کند روزی بمنٓارزو دارم ز
 
Dil-berā aġzıñ ŝadefdir dişleriñ dürr-i śemīn 
 نیست حیفا از برای اشترا در من ثمن
 
Ķan ķarışmış eşk-i çeşmim aķdı laćliñ yādına 
 سر بسر روی زمین شد همچو گلزار و چمن
 
Ravża-ı cennet gibi ħüsnüñ mükemmel ber-devām 

یت یاسمنخد و قدت لاله و سروست رو  
 
Mest iken dün ārzū-yı vaŝl ider cānım didim 
 گفت مدهوشست نبذی وصل من خواهد ز من

      (G. 368) 

 Divan’daki Farsça gazellerden birisi (G. 138), bir önceki gazelin Farsçaya 

tercümesidir. Nebzî kendi yazdığı Türkçe bir gazeli (G. 137) Farsçaya tercüme ederek bu 

yoldaki başarısını göstermektedir. 
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 Gazeller içerisinde makta beytinin ikinci mısraı, başka bir şairden tazmin edilen bir 

şiir vardır. Söz konusu gazelde tazmin edilen mısraın kime ait olduğuna dair bir işaret 

bulunmamaktadır: 

 Rāst-gūdur NEBŹİYĀ bu mıŝraćı güftār iden 
 Allāh Allāh ćaşķ yolunda ne belālar var imiş (G. 260/11) 

 Nebzî gazelleri içerisinde yer alan bir manzûme (109. sırada), bilinen bir aruz 

kalıplarına uymamaktadır. Hecenin 9 (4+5) veznine uyan bu istisnaî şiir, şair tarafından 

yeni bir şiirin oluşumuna temel alınmıştır. Yani aruz kalıbına uymayan şiirden “4 

Mefâ’îlün” vezninde, Bahrü’l-ma’ârif müellifinin “elfâz-ı mükerrere” diye tabir ettiği37 

yankılı bir gazel meydana getirmiştir.  

 

  II.I.V. Müstezadlar 

 Divan’da müstezad olarak söylenmiş 5 manzume bulunmaktadır. Bunların biri 

müstezad gazel, dördü ise müstezad nazmdır. Müstezadların dördü Hezec bahrinin 

“Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün / Mefâ’îlü Fe’ûlün” kalıbıyla, biri ise Münserih 

bahrinin “Müfte’ilün Fâ’ilün Müfte’ilün Fa’ / Müfte’ilün Fa’” kalıbıyla yazılmıştır. 

“Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün / Mefâ’îlü Fe’ûlün” kalıbıyla söylenen müstezad 

gazelin kâfiye örgüsü de şöyledir: Ab Ab Cx Ab Dx Ab Ex Ab Fx Ab 

 Divandaki diğer 4 müstezad nazmın kâfiye örgüsü ise şöyledir: Ab Ab Cx Ab 

 Müstezadlarda önemli olan husus, ziyâde mısraların asıl mısralarla ile uyumu ve 

tekrara düşülmemesidir. Yani “müstezad söyleyecek şair, dikkat sahiplerine fazlası zararlı 

olur dedirmemeye çalışmalıdır.”38 Nebzî’nin müstezadlar konusunda başarılı olduğu 

söylenebilir: 

Ey gülşen-i ćālemde ruĥı ġonca-i ĥandım 
 Ey verd-i gülistān 

Vey bāġ-ı cihān içre ķadi serv-i bülendim 
 Vey ćarćar-ı bostān (Mü. 360/1) 

 
 Vaćd eyledigiñ mihr ü vefā olmadı gitdi 

  Ey sāķī-i meh-rū 
 

                                                 
37 Yakup Şafak, Sür’urî’nin Bahru’l-ma’ârif’i ve Enîsü’l-‘Uşşâk İle Mukayesesi, Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1991, s. 325. 
38 Muallim Naci, age., s. 116-117. 
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Bülbül gibi dil naġme-serā olmadı gitdi 
  V’ey ġonca-ı gül-rū (Mü. 507-1, 2) 

 

 II.I.VI. Nazmlar 

 Türk edebiyatında bir nazım şekli olan nazm, kıt’anın ilk beyti kâfiyeli olan 

biçimidir. Kâfiye örgüsü aa ba ca… düzenindedir. Yani şekil ve kâfiyelenişi bakımından 

bütünüyle gazele benzer. Yalnız mahlas beytinin bulunmayışı ve konusunun değişik 

olmasıyla gazelden ayrılır. Konusu ve öteki özellikleriyle de kıt’anın aynıdır. Gazel konusu 

dışında hemen her konuda yazılabilir. İki beyitli nazm da, rubâî vezinleri dışında her 

vezinle yazılabilir. Türk edebiyatında iki beyitli kısa nazm çok az kullanılmış; hele bütün 

mısraları kâfiyeli olan nazm çok daha az görülmüştür. İkiden fazla beyitli nazma daha çok 

rastlanmıştır.39 

 Nebzî Divanı’nda nazm biçiminde 1’i Arapça, 3’ü Farsça toplam 59 manzume yer 

almaktadır. Nazmların tamamı iki beyitten oluşmaktadır. Nazmlarda biri hariç (N. 64) 

mahlas kullanılmamıştır. Nazmların 4’ü mukaffâ olup, kalan 52 nazmın kafiye örgüsü, aa 

ba ca… şeklindedir. 

 Nazmlardan 22’si “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” kalıbıyla olmak üzere 37’si 

Remel bahrinde ve 12’si “Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün” kalıbıyla olmak üzere 

18’i Hezec bahrinde söylenmiştir. Recez, müctes, münserih bahirlerinde ise birer nazm 

söylenmiştir. Şâhidî’nin beytinin taştir şeklinde tazmini olan bir nazm da, Türk 

edebiyatında kullanılmayan vâfir bahrinin “müfâ’aletün müfâ’aletün müfâ’aletün 

müfâ’aletün” kalıbıyla söylenmiştir. Söz konusu şiir şöyledir: 

 Ne māl iledir ne sāl iledir 
Ne ħüsn ile ne cemāl iledir 

 
 Ne ehl ile ne ćıyāl iledir 

Begim ululuķ kemāl iledir (N. 511) 

 Nazm şekliyle yazılmış iki şiir, farklı yapısıyla öne çıkmaktadır (N. 561 ve N. 562). 

Kare şeklinde ve özel okunuş şekilleriyle nazm edilen bu şiirler de Nebzî’nin, geleneğin 

sınırlarıyla yetinmemiş, görünüşüyle de farklı bir şekil denemiş gibidir. 

 

                                                 
39 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 47. 
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 II.I.VII. Mesnevîler 

 Divan’da 5 mesnevî yer almaktadır. Mesnevîlerin üçü “Mefâ’îlün Mefâ’îlün 

Fe’ûlün” kalıbıyla, ikisi “Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün” kalıbıyla yazılmışlardır. 

 Divan’ın ilk şiiri olan 14 beyitlik Farsça mesnevî, tevhid ve münacât niyetiyle 

söylenmiştir. Zira Allah’ın birliği ve sıfatlarıyla başlayıp Peygamber’e selam ve özellikle 

kendisinin affedilmesini isteyerek şiirini tamamlamaktadır. 

 Bu mesnevî dışındaki 4 mesnevî ise biri 7, diğer üçü 9’ar beyitlik birer lügazdır. 

Lügaz, herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak40 söylenen bilmecedir. 

Muammalarda sorulan isim genellikle şiirin başında yer aldığı hâlde, lügazlarda çeşitli 

benzetmelerle tarif edilen isim veya nesne gizli tutulur.41 Ancak şair Nebzî’nin söylediği 

lügazların farklı özelliği ise son beyitlerinde bilmecenin cevaplarının zikredilmiş olmasıdır. 

Cevapları son beyitlerin en son kelimesi olarak verilen lügazlar fursat, sarık, pâ-pûş, 

süpürge kelimeleri üzerine düzenlenmiştir. 

 

II.I.VIII. Satrançlar 

 Halk edebiyatında aruzun “müfte’ilün müfte’ilün müfte’ilün müfte’ilün” kalıbıyla 

musammat gazel biçiminde yazılan, uyaklı parçalar alt alta dizildiğinde “müfte’ilün 

müfte’ilün” ölçüsünde ve dörtlüklerden oluşan42 bir biçime dönüşen nazım şeklidir. 

Divan’da satranç nazım şekliyle söylenmiş 2 şiir (503. ve 504. şiirler) vardır.  

 Tehânevî, iki örnekle işaret ettiği bu tip şiirlere murabba adını vermekte ve 

“Murabba şairler nezdinde musammattan bir kısımdır. Aynı zamanda enine de boyuna da 

okunabilen dört beyit veya dört mısradan ibarettir.”43 şeklinde tanımlamaktadır. 

 Gulâmî Divanında, Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün kalıbıyla söylenmiş 5 

bendlik murabbaa “Santranc Murabba”44 denmesi dikkat çekicidir. 

 

 
                                                 
40 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 490. 
41 Ali Fuat Bilkan, Türk Edebiyatında Mu’ammâ, Akçağ Yayınları, 1. baskı, Ankara 2000, s. 53-54. 
42 Cem Dilçin, age, s. 362. 
43 Muhammed Ali b. Ali et-Tehânevî, Kitâbu Keşşâfi Istılâhâti’l-Fünûn, I-II, tab’ bi-tashîh-i el-Mevlevî 

Muhammed Vecîh, el-Mevlevî Abdülhak, el-Mevlevî Gulâm Kadîr, be-ihtimâm-i Aloys Sprenger, W. 
Nassau Lees, Kalkuta 1862, s. I/527. 

44 Abdülkadir Gulâmî, Divan, hzl. Recep Toparlı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
Erzurum 1992, s. 126. 
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 II.I.IX. Ebyât 

 Divanda 35 adet matla beyit bulunmaktadır. Bu beyitlerden birinin (B. 506)  aruz 

kalıplarına uymadığı tespit edilmiştir. Diğer 34 beyit ise, muamma olarak yazıldığı 

anlaşılan matlalardır. Söz konusu muamma beyitlerinin 6’sı (Mu. 1, 2, 4, 7, 17, 24), küçük 

kelime değişiklikleriyle birlikte gazellerde matla olarak kullanılmıştır. 

 Bu beyitler muamma özelliği gösterdikleri ve bir arada bulundukları için Muammalar 

başlığı altında tek numara ile metinde 86. sıraya yerleştirilmiş ve iç sıralama ile 

numaralandırma yoluna gidilmiştir. 

 Muammaların çözülmesi, dinleyiciye veya okuyucuya bırakılmış sayılsa da, tertib 

edenler işin güçlüğünü göz önüne alarak kasdedilen ismi muammanın baş tarafına yazmayı 

adet edinmişlerdir.45 Ancak Nebzî Divanı’nda muammaların başlıkları konmamıştır. Bazı 

muammalar tarafımızdan çözümlenmiş ve beyitlerin sonlarına eklenmek suretiyle 

gösterilmiştir. 

 

  II.I.X. Tarih Manzumeleri 

 Osmanlı İmparatorluğu döneminde en olgun meyvelerini veren tarih düşürme 

(tarihleme) sanatının örnekleri, İstanbul’un fethi ile birlikte artmış; zamanın önemli 

simalarından Hızır Bey, sanatın öncülerinden kabul edilmiştir. Türk edebiyatında tarih 

düşürme geleneği, XVIII. yüzyılda Sürûrî (1752-1814)’nin tarihleri ile altın çağına 

ulaşmıştır.46 

Adının da ifade ettiği gibi tarih düşürme sanatı, padişahların tahta oturuşları, savaş, 

barış, doğal afetler, önemli yapılar, doğum-ölüm gibi hayatın hemen hemen her alanında 

kaydedilen tarihlerle, medeniyet tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Eldeki Divan’ın 

şairinin hayatı hakkında da ortaya çıkan veriler, daha çok bu tür tarih manzumelerinden 

elde edilmiştir. 

Nebzî Dîvân’ında 16’sı kıt’a, 21’i kasîde, biri muhammes (Mh. 78) ve biri de 

murabba’ (Mr. 23) nazım şekliyle olmak üzere 39 tarih manzûmesi bulunmaktadır. 

                                                 
45 M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat, Atatürk Üniv. Yayınları, Sevinç Matbaası., 

Ankara 1980, s. 272. 
46 İsmail Yakıt, Türk-İslâm Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2003, s. 

135-144, 215-238. 
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 Divan’daki tarih manzumelerinin kenarlarına şair tarafından, ilgili beytin, mısra’ın 

ya da kelime bölüğünün ifade ettiği rakamsal değerleri de not edilmiştir. Tarih şiiri olduğu 

belirtildiği hâlde sadece iki şiirin (K. 7 ve Kt. 83) yanına ifade ettiği tarihler belirtilmemiş, 

bunlar da metin üzerinde tarafımızdan eklenmiştir. 

 Tarih manzumelerinden ikisi (Kt. 34, 51) lafzen olup kalan tarihler ma’nen 

yazılmıştır. Tarihler, tam tarih (Kt. 8, 12, 21, 22, 34, 51, 66, 71, 75, 83; K. 7, 9, 11, 14, 15, 

20/6 beyitte, 33, 65, 69, 70, 89, 90), terkip (Kt. 16, 24, 26, 35, 67; K. 10, 13, 20/27, 27, 28, 

30, 36, 37; Mr. 23; Mh. 78), tek kelime ( K. 19, 20/26) hâlinde düşürülmüştür. Birkaçı 

dışında (Kt. 8, 12, 16, 35; Mr. 23; K. 14, 20/2 beyit Arapça; K. 11, 20/2 beyit Farsça), 

bütün tarihler Türkçe’dir.  

 Şair Nebzî, noktalı (menkût, mücevher) harflerle de ( Kt. 12, 22, 67; K.27) tarih 

düşürmüştür: 

 Ħarf-i menķūţ ile NEBŹĪ tārīĥin 

Bul tüyünce ĥayrını eyā didi (Kt. 22/2) 

دیدی  ایا بول توینجه خیرینی   (1165/1751) 

 Tarihler içerisinde, fazla ta’miyeli olarak düşürülmüş olan biri hicrî, biri miladî 

tarihler (Kt. 85; K. 87) dikkat çekmektedir: 

O zāĈid nāķıŝı cebr eyler ise 

 Tamām olur iki tārīĥ hāźāh 

 (1165) او زائد ناقصی جبر ایلریسه 

 (1164/1750=1163-1165) (1163) تمام اولور ایکی تاریخ هذاه 

 

 Gidüp altı yıl uş oldı bu tārīĥ 

 Bu demde imdi ĥoş geldi Etenker 

 (1751=6-1757) بو دمده امدی خوش کلدی اتنکر 
 Şairin, her mısraında iki olmak üzere dört tarihin yer aldığı bir beyti (Kt. 26) de 

şöyledir: 

 Yevm-i ķıyām yā Źe’l-celāl (1151) bundaki ķıldıġıñ gibi (1151) 
Eyle Muħammed Aġayı (1151) dāĥil-i dārü’l-keremiñ (1151) 
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 Birden fazla tarihin bulunduğu tarih kasidesinin (K. 20/14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29) bir beytinde Avusturya (Nemçe) savaşı (1150/1737), diğer 7 beytinde de o beldenin 

fethinin (1151/1739) tarihi düşürülmüştür. 

 Nebzî’nin bazı tarih manzumelerinin farklı bir özelliği de miladî takvime göre 

düşürülmesidir. Şair, yabancı kişilerle ilgili tarihlerini (Kt. 75, 83; K. 87, 89, 90) miladî 

olarak nazmetmiştir. Niyazi-i Mısrî (öl. 1105/1693)’nin lafzen söylediği tarihi dışında 

rastlanmayan miladî tarihlerin ilk örneklerinin Nebzî Divanı’ndaki 1751-1762 tarihleri 

arasını gösteren tarihler olduğu söylenebilir. Daha önce belirtildiği gibi, tarih düşürme 

sanatının önemli bir siması olan Sürûrî (1752-1814) ise, daha ileri bir tarihte Rus çariçesi 

II. Katerina’nın ölümüne (1796) miladî tarih düşecektir.47 Nebzî’nin tarihlerinden biri (K. 

87), sadece miladî tarih iken, diğerleri bir mısra hicrî, bir mısra miladî olarak düşülmüş 

tarihlerdir. 

 Divan’daki en eski tarih, şairin kendi doğum tarihine düştüğü 1124/1712 tarihli (K. 

9) manzume; en son tarih ise De Penkler adlı kişinin Roma elçisi oluşuna düştüğü 

1176/1762 tarihli (Kt. 83) manzumedir. 

 Divan edebiyatında şairlerin hemen hemen bir çoğunun divanlarında yer verdikleri 

tarih manzumeleri, kuşkusuz birer sanat ürünleri olmakla birlikte, dönemin sosyal dokusu 

ve yapısal (mimarî vb.) değişimi gibi sanat, kültür ve siyasal tarih alanlarında 

araştırmacılara önemli veriler sunmaktadır. Nebzî’nin tarihleri de, özellikle kendi hayatıyla 

ilgili olmak üzere, bu anlamda önem arzetmektedir. 

 Divan’da yer alan tarihler sınıflandırıldığında ise şöyle bir tablo ortaya 

çıkmaktadır48: 

Şairin kendi hayatıyla ilgili tarihler: 

Nebzî’nin doğum tarihi (K. 9) 

Büluğ çağına gelişi (K. 10) 

Okula başlaması (Kt. 12) 

Sakal bırakması (K. 11) 

Cülus: 

Sultan I. Mahmud’un tahta geçişi (K. 14, K. 15, Kt. 16) 
                                                 
47 İsmail Yakıt, age., s. 318-319. 
48 Divan’da adı geçen kişiler için bk. Şahıslar bölümü. 
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Makam-mansıb: 

Halilullah adında birinin kethudalık makamına gelişi (K. 30) 

De Penkler adlı kişinin Roma elçisi olması (Kt. 83) 

Senyör Etenker adında birinin belirtilmeyen görevine yeniden gelişi (K. 87) 

Ligor-zâde İskerlet’in Boğdan Emiri oluşu (K. 90) 

 

Savaş-Fetih: 

I. Mahmud (saltanatı 1730-1754) döneminde Avusturya (Nemçe) savaşı ve fethi (K. 

19, K. 20, Kt. 21) 

 Aynı dönemde Belgrad’ın yeniden fethedilmesi (Mr. 23) 

 

Doğum: 

Bir çocuğun doğumu (Mh. 78) 

Özürlü bir erkek çocuğun doğumu (Kt. 51) 

Roma elçisi De Penkler’in erkek torununun doğumu (Kt. 75) 

Müezzin Mustafa Efendi’nin kızının doğumu (Kt. 85) 

Roma III. Tercümanı Seleskoviç’in kızının doğumu (K. 89) 

Ölüm: 

Kapıcıbaşı Muhammed Ağa’nın ölümü (Kt. 26) 

Gümrük Emini İshak Ağa’nın ölümü (K. 36) 

Cu’cânî Efendi’nin ölümü (K. 65) 

Seyyid Mustafa Hâfız’ın ölümü (Kt. 66, Kt. 67) 

Molla Salih’in ölümü (K. 69) 

Ümmü Gülsüm’ün ölümü (K. 70, Kt. 71) 

Yapı-Bina: 
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Bina (K. 7) 

Berber dükkânı (Kt. 8) 

Çeşme yapımı (K. 13) 

Sultan I. Mahmud tarafından yaptırılan Ayasofya Kütüphanesi’nin açılışı (Kt. 24) 

Sultan I. Mahmud’un sarayının inşası (K. 27) 

Çeşme tamiri (K. 33) 

Soğukkuyu Medresesi49’nin Ahmed Ağa’nın  desteğiyle restore edilişi (Kt. 34) 

Gümrük Emini İshak Ağa çeşmesi50 (K. 37) 

Sakal bırakma (Lihye): 

Adı belirtilmeyen birinin sakal bırakması (Kt. 22) 

Zühdî Efendi’nin sakal bırakması (Kt. 35) 

 

Doğal afet: 

İstanbul’un maruz kaldığı en ağır kış (K. 28) 

 

Bu tarih manzumelerinde adı geçen şahıslar hakkında verilen bilgiler sınırlı 

olduğundan, tam olarak kim oldukları hususunda kesin bir şeyler söylemek zordur. Ancak 

Nebzî’nin sözkonusu kişileri yakından tanıdığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla şairin sevdiği 

ve görüştüğü kişiler olması çok muhtemeldir. 

Nebzî’nin Soğukkuyu Medresesi üzerine yazdığı şiirinde verdiği restore tarihi 

(1161/1748), alanla ilgili kaynaklarda yer almamakta ve bilinmediği anlaşılmaktadır. Bu 

                                                 
49 “Soğukkuyu Medresesi de denilen bu medrese, Ayasofya Cami’inin kuzeyindeki Ca’feriye Sokağı’na 

açılan Soğukkuyu Çıkmazı ile Alemdar Caddesi arasındaki adada bulunmaktadır. Bâbüssa’ade 
ağalarından Ca’fer Ağa tarafından başlatılan, fakat Zilhicce 964 (Eylül 1557)’de ölümü dolayısiyle 
inşasına kardeşi Gazanfer Ağa tarafından devam edilerek 967 (1559-60)’de bitirilen medrese, Mimar 
Sinan yapısıdır.(...) Hâlen içinde Ca’fer Ağa Medresesi Kültür Merkezi faliyette bulunmakta ve hem 
geleneksel Türk el san’atları kursları verilmekte, hem de mâmüllerin satışı yapılmaktadır.” (Mübahat 
Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2000, s. 
45-47; ayrıca bk. Zeynep Nayır Ahunbay, “Ca’fer Ağa Medresesi”, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, II, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, s. 365-366) 

50 İstanbul’da Boğaziçi’nin Anadolu yakasında, sanat değeri yüksek bir mimarî eser. Aynı İshak Ağa’nın biri 
Yalıköy Camii önünde, diğer ikisi Beykoz çayırında olmak üzere daha üç çeşmesi vardır. (Semavî 
Eyice, “İshak Ağa Çeşmesi”, Türk Ansiklopedisi, MEB, Ankara 1972, XX/230) Divan’da 1163/1749  
tarihi düşülen çeşmenin hangisi olduğu hususu açık değildir. 
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sebeple söz konusu medrese hakkındaki bilgilere katkı olması bakımından bu tarih kıt’ası 

önem arzetmektedir (Kt. 34).  

 

 II.II. DİL VE ÜSLÛP 

Divan’da zaman zaman vezin gereği fazladan kelime, edat, ek kullanılıyor görünse 

de, Nebzî Türkçeyi iyi kullanmış ve mahallî söyleyişlerden yerinde yararlanmıştır. Divan 

şairlerinde görülen alışılmışın dışındaki kullanımlar, Nebzî’nin divanında da yer yer 

görülmektedir. Divan’da yaygın olmayan bu tür tasarruflar ile ilgili uygulamalar şöyledir: 

Türkçe kelimeyi Arapça veya Farsça kelimelerle, Farsça dilbilgisi kuralıyla 

terkip etmek: 

  Ruĥuñ gün źerre fem dendān kevkeb 
Hemānā ţôb-ı usţurlāb ġabġab (G. 118/1) 

 
  Tāb-ı ĥaddiñle şehā bu baġr-ı sūzānım benim 

Bezm-i ćaşķıñda yanardı irmese ĥaţţıñ meded (G. 159/3) 
 
  ćĀleme ķay-ı belāyı yaġduran gerdūn imiş 

 Ol belā ķayıyla āġeşte dil-i maħzūn imiş (G. 258/1) 
 
Ķurs-ı dāġım pāre-i baġrım müheyyā eyledim 

 Çeşm-i mestānem gerekdir meclis içre gūşt u nān (G. 381/2) 
   

Meclis-i ćuşşāķda bir muţrib-i mestāneyim 
 Ney durur āh u fiġānım sīne-i pür-yara def (G. 282/3) 

   
  Uġur-ı devletiñde ĥıdmet itdiñ cidd ü cehd ile 

  Olup meşkūr saćyiñde bulasın rütbe-i ćulyā (Kt. 75/5) 
 
Alup ārāmımı ārām-ı göñülden ķamu 

 O siyeh dīde vü zülfüñ yerine ġam ķodılar (G. 175/2) 
   

Çūb-ı āha ţayanur göñli ćaceb 
 Postı ŝırtında daĥı post-ı seg-i nerden ġalīż (G. 274/5) 

  
  Cān u dil iki ġulāmıñ olmaġa 

Ķıldılar ćazm-i ţapuñ bi’l-ittifāķ (G. 286/6) 
 

Türkçe kelimeleri Farsça edatlarla birleştirmek: 
 

  Saña bir söz diyeyim yüz-be-yüz ol herkes-ile 
 Dir iseñ dünyede her vech-ile aġ ola yüzüm (K. 46/10) 
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  Bugün üç gün ki ġurūb itdi gözümden o güneş-rū 
Dönüp ol yana yüzüm ķaldı gözüm hem uyanıķdır (G. 169/3) 

 
  Rūz u şeb zülfüñ ġamıyla ey şeh-i şūĥ-ı cihān 

 Gün-be-gün efzūn olup artmaķdadır efkārımız (G. 228/2) 
 
  Ħālet-i ćaşķ ile ser-gerdān u ħayrānsın yine 

 NEBŹİYĀ sende bayaġıveş degil gidiş ţurış (G. 254/7) 
 

Yoluñda oķ gibi ţoġrı iken ben 
Nedendir yayveş ķaddim ĥamīde (G. 423/4) 

 
Fazladan edat ilave etmek: 

 
Dil-i NEBŹĪ olup ćaşķıñ esīri 
Ke-miśli’l-ćAmr maġlūb oldı Zeydā (G. 113/7) 
 
ćĀşıķı her dem-be-dem giryān ider 
Güldirir mi cevr-i yābāneñ seniñ (G. 307/4) 

  
Tekil olması gereken kelimeyi çoğul olarak kullanmak: 

 
  Dīde-i şehvārıñıñ yādıyla iki gözlerim 

Nehr-i Nīl oldı birisi birisi cūy-ı Furāt (G. 134/2) 
 
  Ħasanla hem Ħüseyn oldı iki şeh-zādeler anlar 

Olup ism ü müsemmā ile hem adaş u hem pādaş (Kt. 6/13) 
 

Farsçaya Türkçe ekler getirmek: 
 

  N’ola ćuşşāķa dil-berler virüp būse iderlerse 
  Teŝāfuħla tećānuķ sīneler ber-sīne cān-ber-cān (K. 41/4) 

 
  Ħasanla hem Ħüseyn oldı iki şeh-zādeler anlar 

Olup ism ü müsemmā ile hem adaş u hem pādaş (Kt. 6/13) 
 

 Bezm-i dil-berde megesce baña görinmez raķīb 
 Göze Ćālem mi görinür anda kim cānān olur (G. 194/3) 
 

 
Türkçe kelimeler arasına atıf vavı getirmek: 
 
  Sen baña vü ben saña nāz ü niyāz 

 Düşdi fi’l-vāķić münāsib söz ü sāz (G. 236/1) 
 
  Gül-ćiźārım ġonca-ı cennet gibi 

 Verd-i ruĥsārıñ güşāde ķış u yaz (G. 236/2) 
 
  Ĥāk-i rāhıñ tuħfesin bād-ı ŝabā 

 Bārī NEBŹĪYE getürsün çoġ u az (G. 236/5) 
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  Baña yoķ sūz sözünde diseler aña ne söz 

  Belī germābe-i meclis degilim ķar u buzum (K. 46/3) 
 
Çoğulun çoğulunu kullanmak: 
 
  Lāĉubālīyim baña ţaćn itmesün aħbāblar 

İĥtiyārımla degildir ıżţırārī olmuşum (N. 528/2) 
 
  Göñülde gözde başda od ŝu ţopraķ 

Budur ehl-i hevāyāna ćalāmet (G. 130/8) 

 
  II.II.I. Halk Söyleyişi 

Nebzî’nin şiirlerinin dil ve söyleyiş bakımından en belirgin özelliklerinden birinin, 

halk ağzı ve gündelik dile yer verilmesi olduğunu söylemek mümkündür. Nedim’le dikkati 

çeken mahallîleşme akımına uyularak, halk dilinde veya günlük dilde yaygın olarak 

kullanılan bazı ifadeler şiire girmiştir. 

Divan’da bu özellikleri taşıyan bazı beyitler aşağıda gösterilmiştir:  

 Ĥavf idüp tu yüziñe olmuş seniñ dirler diyü 
Kesdirirdim şaćrımı şimşīr ile ben her zamān (K. 11/5) 

 
Ĥudā derdiñ dil-i bīmāra virsün saña ŝıħħatler 

  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler (Ms. 39/I-3) 
 

Bir ayaķ ţopraġısın bir ķaţre-i nā-çīzsin 
 Hay NEBŹĪ sen de kendiñ žann idersin ādemim (G. 334/5) 
 
 Hey di ĥūnī ġamzeñe ķan ide ķānūn itmeye 

Tā-Ķıyāmet yād olurmuş nīk ü ger bed ad iden (G. 373/4) 
 

Ķandasın ey ţālib-i dīdār-ı dil-ber gel berü 
Cānı ķurbān it dilerseñ vech-i dildārı ćayān (G. 377/2) 

 
Kim diye ipsiz baña baġlu iken 
Gerdenimde ol siyeh perçem benim (G. 323/6) 

 
 Pendime ţutġıl benim cān ile cānānım ŝımāĥ 

Semte yaķlaşdırma aġyārı iñen yaķın ıraĥ (G. 154/1) 
 
 İki şaķķ oldı raķībiñ reşkden ćarćar gibi 

Serv-ķaddiñ üstüme ŝaldı benim çün iki şāĥ (G. 154/2) 
 
 Kes başın kāfir raķībiñ virmegil aŝlā emān 

NEBŹİYĀ var ise ćaķlıñ diñle sözüm baña baĥ (G. 154/5) 
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Âşık edebiyatı nazım şekillerinden koşmada ve Divan şiirinde görülen “dedim-

dedi” tarzındaki karşılıklı konuşma biçiminde söylenen şiirlere “mürâca’a” adı 

verilmektedir.51 Bu tarz şiirler, Nebzî Divanı’nda da yer almaktadır: 

Didim laćl-i lebiñden ķan-behā bir būse ister dil 
Didi var git bugün yarın virem boynumda vām olsun (G. 384/4) 
 
Didim bu bendeñe şāhım nedir inćām u iħsānıñ 
Didi cevr ü cefā el-ħaķ saćādetdir saćādetdir (G. 212/2) 
 
Didim ol dem bāġ-ı ħüsnüñ bülbül-i nālendesi 
Gül gibi güldi didi var bir zamān aġlayı ķo (G. 400/3)  
 
Didi içer misin laćlim şarābın 
Didim sevgend-i mey-ĥvārım ki va’llāh (G. 407/4) 
 
Umarım rūz-ı viŝāle ire bu NEBŹĪ didim 
Didi nāz ile gülüp umdıġıñ Allāh vere (G. 437/5) 
 
O ġılmān-peykeri rüĈyāda Rıďvāna ŝorup NEBŹĪ 

 Didim mānendi var mı bāġ-ı cennetde didi lā lā (G. 446/7) 
 
 Didim rūħ-ı muŝavversin idüp taŝdīķ belī didi 
 Didim bildirseñ ismiñ dimezem ismim velī didi (Mu. 86/20) 

 

  II.II.II. Deyimler 

Nebzî’nin Divanı deyimler yönünden oldukça zengindir. Deyimlerin yerinde 

kullanılması şairin dile hakimiyetini göstermektedir. Şair deyimleri şiirlerinde yerli yerinde 

kullanmakla birlikte, bazen vezin gereği söz diziminde değişiklikler yapmakta, bazen de 

kelimelerin Arapça ve Farsça karşılıklarını kullanmaktadır. Divanda tespit edilen deyimler 

ve deyimlerin kullanıldığı örnek beyitler, alfabetik sırayla aşağıda verilmiştir: 

Ad u sanı olmamak: Tanınmamak, kimin nesi olduğu bilinmemek 
 Ad u ŝanı yoķ ki ol ad-ile yād idem velī 

  Diyeyim ser-defter-i hīzānı ħüccetle eli (Tr. 55/V-6) 
 
Aġına düşmek: Tuzağına düşmek 

 Rūz u şeb dāne-i ĥāli ile sevdāda iken 
Varup ol zülf-i siyeh aġına düşdüñ a göñül (N. 548/2) 

 
Aġ u ķarayı şaşırmak: Ne yapacağını bilmemek 

 Yine ķara ĥaberle ĥaţ gelicek rūyuña yārā 
 Yañıldım źikr ü evrādım şaşırdım aġ u ķarayı (K. 18/3) 
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Aķl u fikrini yitirmek: Delirmek 
 Reh-i ćaşķ içre bir ferzāne güm itdim ki dil dirler 
 Yitürdüm ćaķl u fikrim bulmadım arayı arayı (K. 18/5) 

 
Āra düşmek: Utanacak bir duruma gelmek 

 Seni gördükçe benimle o raķīb-i ĥar-ı dūn 
Gelüben ġayrete ilden utanup ćāra düşer (G. 199/4) 

 
Arası bozuşmak: Eski dostlukları, yakınlıkları kaybolmak 

 Ŝu sızmazken dilā mā-beynimiz 
 Bozuşdı yār ile şimdi aramız (G. 242/3) 

 
Arkası üzre yatmak: Rahat etmek 

 Tā-Ķıyāmet arķañ üzre yatup idesin ħużūr 
  Źevķıñı Bār-ı Ĥudā her bār ķat ķat eylesün (Tr. 60/VII-3) 
 
Aşına ağu katmak: İşini bozmak 

Yārdan ayırdı beni baķ yaşıma şimden-gerü 
Aġular ķatdı felek bu aşıma şimden-gerü (G. 392/1) 

 
Aşka (aşk ateşine) düşmek: Âşık olmak 

 Ehl-i ćaşķa başķa bir ćālem durur 
Terk ider ćaşķıña düşen mā-sivā 

(G. 103/8; Mr. 62/III-2; G. 370/1; G. 401/9; Kt. 38/1) 
 
 Nār-ı ćaşķa kim düşer ħayf itmesün zīrā anı 
 Zer gibi ĥāliŝ ćıyār eyler belī zer-kār-ı ćaşķ (G. 289/5) 

  
Avazı cihanı tutmak: Herkes duyacak şekilde bağırmak 

Gördükde anı ķıldım fiġānı 
Ţutdı cihānı āvāz-ı yā Hū (G. 395/2) 

 
Ayağ(ın)a düşmek: Ayağına kapanmak, yalvarmak, muhtaç olmak 

 Meded düşdüm ayaġa ol ķadi şimşād el virmez 
 Çıķarsam yeryüzünden göklere feryād el virmez (G. 239/1) 
 
 Sāye-i serv-i bülendin düşeriz ayaġına 

Ol ser-āmed kadde var üftāde olma NEBŹİYĀ (G. 112/5; G. 434/5) 
 

Ayağa turmak: Saygı gereği ayağa kalkmak 
 Dil-berā el sīnede ikrām içün 

Hep ayaġa ţurdılar serv ü çenār (G. 170/6) 
 
Ayağı bağlı olmak: Bir yerde daimî olmak, sadık olmak 

Serv kim sālārıdır bāġ içre eşcārıñ velī 
Ayaġı baġlu ķuluñdur serverā būstānda (G. 428/4) 

 
Ayağını çekmek: Bir işten vazgeçmek, bir yere artık gitmemek 

 İħtirāz ile olan iĥvāna ya ne baĥtlu 
  Ben hele çekdim ayaġım sen de var elüñi yu (Tc. 48/II-4) 
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  Niçün çekdiñ ayaġıñ bezm-i keśretden diseñ baña 
  Çü gördüm devr döndi sāĈilā pes yeĈs el virdi (Mu. 86/3) 
 
Ayağını öpmek: Saygıyla ayağına kapanmak 

 Ayaġıñ öpmek ister sāķıyā bu NEBŹĪ-i aħķar 
 Anı ol devlet-i ćužmāya irgür dime el virmez (G. 238/5) 

 
Ayağın tozuna yüz sürmek: Ayağına kapanmak, yalvarmak 

Ayaġın tozına yüz sürsem ey serv-i dil-ārāmım  
Biraz ķufl eylesem ķanlu yaşımıñ mā-cerāsından (G. 365/5) 
 
Āsitānıñda görüp aġyār-ı bedkārı göñül 
Meyl ķılmaz ayaġıñ tozına cānā süre rūy (G. 453/7) 
 

Ayak basmak: Dünyaya gelmek, bir yerden yeni bir yere gelmek, girmek 
 İrişüp ketm-i ćademden bu veled baŝdı ķadem 

  Bu cihān içre velī maķŝadı seyrān idi (Kt. 51/1) 
 
Ayakta kalmak: Çaresiz kalmak, yardıma muhtaç hâle gelmek 

Ayaķda ķaldım üftāde meded cānā yetişdir el 
İriş ben bī-kesiñ feryādına feryād-res ol gel (G. 310/1) 
 
Olup pā-māl şeb-i hicriñde ķaldıñsa ayaķlarda 
Eliñ açup seħer yine derūnīden dućā eyle (G. 412/5) 
 
El virmedi devlet baña gör ķaldım ayaķda 
Vah kim dil-i sevdā-zede zīr ü zeber oldı (G. 469/6) 

 
Ayaktan düşmek: Güçsüz hâle gelmek 

 Çeşm-i ĥūn-ĥvārıñ yine ġaddārlıķdan çekmez el 
 Düşmüş ayaķda ķamu ĥalk dād ider feryād ider (G. 182/2) 

 
Bāġ-ı cihān içre dikilü bir dıraĥtı olmamak: Dünyada dikili ağacı olmamak 

 İdinmiş cümle ćāşıķlar ŝanevber-ķad birer dil-ber 
Seniñ bāġ-ı cihān içre dikilü bir dıraĥtıñ yoķ (Kt. 496/2) 
 

Bağrını/sìnesini delmek: İçine işlemek, dertli hâle getirmek 
 Geçdigiyçün oķları sīnem delüp eglenmeden 

Ol ķaşı yā egridir ţoġrulmadı ħālā baña (G. 97/4) 
 
 Baġrın delüben ney gibi feryād ide NEBŹĪ 

Kim meźheb-i ćuşşāķda bu oldı saćādet (G. 132/5) 
 

Hicriñ gibi bu dilde özge elemi bilmem 
Bu derd-i verem āĥir baġrım dele mi bilmem (G. 352/1) 
 

Bağrını hûn eylemek: Yüreğini yaralamak, çok acı vermek  
Tīr-i dil-dūzı bir oldı ġamze-i mekkār ile 
Ķan aķıtdı gözlerimden baġrımı ĥūn eyledi (G. 450/2) 
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Bağrı taşa dönmek: Artık hiçbir şey hissedemez hâle gelmek 
Ţaşa döndi baġrım ol sengīn-dile yalvararaķ 

 NEBŹİYĀ ţuş oldı gör ħaķķā ki mermer mermere (G. 403/5) 
 
Bağrı taş olmak: Artık hiçbir şey hissedemez hâle gelmek 

 Her seħer feryād u nālem gūşuña itmez eśer 
Dil-berā baġrıñ senin bilmem ħacer mi yā pulād (G. 156/2) 

 
Bağrı yanmak: İçi yanmak, çok dertli olmak 

 Dilā ol ġamzesi tīġın elinden 
 Yanıķ baġrım benim dilim dilimdir (G. 204/4) 
 

Müsāfir olsa ger dilde ĥayāliñ 
Kebāb idem yanıķ baġrım tīz elden (G. 382/5) 

 
Bahse düşmek: Söz konusu olmak 

Ŝaded-i mūy-ı miyānında düşüp baħśe yine 
ćUlemā medresede ķìl ile ķāl eylemede (G. 430/5) 
 

Başı açık, yalın ayak: Perişan bir hâlde 
 Gel reh-i ćaşķa idüp teşmīr-i sāķ 
 Gir yola başı açuķ yalın ayaķ (G. 286/1) 
 

ćAceb şūrīde-ħāl olmuş durur NEBŹĪ ĥayāliñle 
 Yürür ćaşķıñla çıplaķ başı açuķ ayaġı yalın (G. 369/5) 

  
  ćAşķ ile şeydā olupdur ħāl-i İbrāhīme baķ 
  Serserī vaŝlı hevāsında yiler yalın ayaķ (Mr. 59/III-1) 

 
 Derdmend olmuş Ħüseyniñ derdine olmaz devā 

  Baş açuķ bir ćāşıķ-ı dīvānesi olsa revā (Mr. 59/IV-1) 
 

Bezm-i ćaşķıñda bugün başı açuķ mestāneyim 
 Bülbülem bir eldedir bir eldedir cāmım benim (G. 344/4) 

 
Başına tac olmak: Çok değerli olmak 

İrişdirsem sifāl-i kelbiñe el 
Bu ķutsuz başımıñ olurdı tācı (G. 467/4) 

 
Başını alıp gitmek: Kimseye söylemeden, danışmadan bulunduğu yerden uzaklaşmak 

Gidelim başķa ile başımız alup a göñül 
Öyle bildim ki sevilmez bize bu yer güzeli (G. 459/4) 

 
Başında yeller esmek: Aklı başında olmamak 

 Yüzüm türāba döşenmiş başımda yeller eser 
 Gözüm ŝular aķıdup hem göñülde nār yanar (G. 221/4) 

 
Başlı başına: Tek başına, özgür 

Dil-i zārım düşüp ćaşķıña cānā telĥ-kām oldı 
 Gezerken şāhveş başlu başına bir ġulām oldı (G. 457/1) 
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Baştan savmak: Boşvermek, umursamamak 
Dilerseñ ćaşķdār olmaķ ŝaķın kim pend-gīr olma 

 Cünūn āśārıdır bi’llāh ćaķl u fikri başdan ŝav (G. 391/4) 
 
Belâ yağdırmak: Çok bela vermek 

 ćĀleme ķay-ı belāyı yaġduran gerdūn imiş 
 Ol belā ķayıyla āġeşte dil-i maħzūn imiş (G. 258/1) 

 
Bel vermek: Kamburlaşmak, taşıyamaz hâle gelmek 

 Ġam-ı ćaşķ-ı dil-ārā bu dil ü cāna kesel virmez 
 Vücūdum bār-ı yāri ħaml idüp aŝlāca bel virmez (G. 238/1) 

 
Ber-murâd olmak: Muradına ulaşmak 

 Murādına irişdir nā-murādı 
Cihānda ber-murād olmaķ dilerseñ (N. 555/2) 

 
Bir ağızdan söylemek: Hepsi birlikte, söz birliği etmek 

 Leb-i cān-baĥşını ćuşşāk-ı şeker-rīz görüp 
 Bir aġızdan didiler çeşme-i ħayvān olacaķ (G. 288/2) 

 
Bir ayak üzre kalmak: Şaşırmak 

Ķadd-i şimşādıñ görüp ey serv-i āzādım benim 
 Bir ayaġ üzre ķalup dem-beste olmuşdur nihāl (G. 315/2) 

 
Bir eli yalın kılıçta, bir eli bucakta olmak: Ne yapacağı belli olmamak 

N’ola ĥūn-ĥvār u dil-āşūb dir ise NEBŹĪ saña 
Bir eliñ yalıñ ķılıçda bir eliñ bucaġda (G. 441/7) 
 

Boynunu vermek: İtaat etmek, boyun eğmek 
 Taħammül eylemezken bār-ı ćaşķ-ı yāri ey dil Ķāf 
 Çekersin baş u cān ile boyun virüp hezār inŝāf (G. 281/1) 

 
Buz bağlamak: Buz tutmak, üzeri buzla kaplanmak 

 Berd-i derdiñle şeb-i yeldā-yı hicriñde şehā 
Baġladı dīdemden aķan ķan eţrāfımda yaĥ (G. 155/2) 

 
Cana beraber: Her hâliyle kabul edilir olmak 

Keremiñ yoķ nedir ey şūĥ baña bu sitemiñ 
Sitemiñ cāna berāber idi olsa keremiñ (G. 304/1) 

 
Can almak: Öldürmek 

 Cān virüp cān almaķ oldı ĥvāce-i ćaşķıñ işi 
 Yoķ kesādı dāĈimā beyć ü şirā pāzār-ı ćaşķ (G. 289/2) 
 

  Bu fenā ćāleme ey ĥvāce nažar ķılma gözüñ aç 
  Ki metāć-ı beden-i ĥākiñ-içün cānıñ alur bāc (N. 68/1) 
 
Can atmak: Bir şeye erişmeyi çok istemek 

 Heman cān virmege yoluñda ħāżır cān atarlar hep 
 Ne ħācet derdmendāna bu rütbe eylemeklik cebr (G. 219/2) 
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Cana minnet: Arayıp da bulunamayan, dünden razı olunan şey 

Firāķıñla olursam cāna minnet 
Muķarrer bu imiş el-ħükmü li’llāh (G. 410/3) 
 

Can bağışlamak: Diriltmek, can vermek 
Enfās-ı ćĪsīdir kelāmı cān baġışlar mürdeye 
Ķopar ķıyāmet ķāmetin ćarż eyleyüp ķılsa ĥırām (G. 355/3) 

 
Canı çıkmak: Ölmek 
  NEBŹĪ-i şeydā ķuluñ ķurbānıñ olsun sevdigim 

 Cānı çıķsun hicr ile ardınca bir aġlar mı var (G. 188/7; G. 285/5; G. 98/2) 
 

Can u başına değişmek: Canını feda etmek 
Pīr-i pervāne bilür bu ćaşķıñ ancaķ yolunı 
Cān u başına degişür vuŝlatıñ bir yolunı (G. 456/1) 

 
Canından geçmek: Ölümü göze almak 

Dām-ı zülfünden ĥalāŝ olmaķ diler mi murġ-ı dil 
 Geçmiş ol cānında el-ħaķ bāl ile perden degil (G. 317/2) 
 
Žann ider üftādeler andan dirīġ eyler seri 
Yoluna ćāşıķları cāndan geçer serden degil (G. 317/3) 

 
Canından usanmak: Çektiği sıkıntılardan dolayı ölümü bile düşünür hâle gelmek 
  Cüdā düşdüm dirīġā sen boyı serv-i revānımdan 

 Firāķıñla uŝandım ħāŝılı bi’llāhi cānımdan (Ms. 54/III-2) 
 
Canını kurban/fedâ etmek: Ölümü göze almak 

İderiz cānımızı cān ile cānāna fedā 
Virmeyen cānını zīrā bulamaz cānānı 

(G. 465/3; G. 100/1; G. 295/8; G. 376/5…) 
 
 Benem yoluñda şāhā cānı ķurbān eyleyenden ilk 
 Visāliñ ćıydgāhında fedā cān eyleyenden ilk 

(G. 298/1; G. 96/5; G. 127/3; G. 385/5…) 
 

Canını yakmak: Çok acı çektirmek 
 Cānımı zīrā ki yaķdı gör niçe zār eylerim 

  Nām-ı nā-pākin daĥı dimeklige ćār eylerim (Tr. 55/V-5) 
 
Canıyla, başıyla oynamak: Hayatını tehlikeye atmak 

Yine cān oynarım meydān-ı ćaşķda 
 Serim ţôb itmişim ey zülfi çevgān (G. 374/5) 
 Rāh-ı ćaşķa kim giderse resm-i ćaşķı bilsün ol 
 Cān virüp baş oynamaķdır yolımız erkānımız (G. 235/5) 

 
Can kulağıyla dinlemek: Çok dikkatli dinlemek 

 Cān ķulaġıyla gerekdir işbu pendi diñlemek 
  Yoĥsa ŝoñra fāĈide virmez hezār āh u fiġān (Mş. 49/VII-5) 
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Can vermek: Ölmek 

 Cān virüp cān almaķ oldı ĥvāce-i ćaşķıñ işi 
Yoķ kesādı dāĈimā beyć ü şirā pāzār-ı ćaşķ 

(G. 289/2; G. 281/7; G. 300/4; G. 348/5) 
 

Çav salmak: Nam salmak, şöhret bulmak 
Dilimden nār-ı ćaşķım nev-resānveş idüp pertāv 

 Cihānı pür-żiyā kıldı vü fi’l-ħāl dehre ŝaldı çav (G. 391/1) 
 
Çignine almak: Omuzlamak/omuzuna almak 

 NEBŹĪ-i şeydā alup bunca belālar çignine (K. 56/V-1) 
 
Çok görmek: Layık görmemek 

Ţıyre olma çoķ görüp ķapıñda ćuşşāķıñ şehā 
Pādişāh-ı ħüsnsin şāh olana dārāt gerek (G. 308/3) 
 

 Çoķ görür babaya oġlın oġlına bābāsını 
  Birbirinden ayırur zevceyni hem-çü ferķadān (Tr. 60/II-4) 
 
Defterini dürmek: Öldürmek, işini bitirmek 

 Eşigi ţaşına bu dil yüzin o dem ki sürer 
  Raķīb defter-i Ćömrini reşk eliyle dürer (G. 179/1) 
 
Dehânında gil/toprak ıslanmamak: Sır saklayamamak 

Saña bir kimse yārim diyü niçe rāzını açsun 
Gil ıŝlanmaz dehānıñda varup aġyāra söylersin (G. 390/3) 

 
Demiri soğuk döğmek 

Ŝovuķ āhen dögüp zār itme zīrā bulmadım NEBŹĪ 
Dil-i sengīn-i yārı nerm ider dīnārdan ġayrı (G. 474/5) 

 
Dem sürmek: Zaman geçirmek, birlikte olmak 

 Bir ġonca-leb gül-rū ile 
 Bülbül sürer gülşende dem (Mr. 63/IV-2) 

 
Dem vurmak: Üflemek 

 Hażm-ı nefs it urma dem ey dil ney-i ney-zen gibi 
Kibr ü ćucbı ķılma meyl ü irtikāba ibtidā (K. 2/23) 

 
Derde düşmek: Sıkıntı içinde olmak 

Şehā ćaşķıñla gör bir ķāle gelmez derde düşdüm kim 
Olur ħālim gören her ħāl ile ħayrān u lā-yaćķıl 

(G. 313/3; G. 357/1; G. 389/1; Tc. 52/V-3) 
 
Dîdesi kamaşmak: Gözü kamaşmak, görememek 
  Daĥı cāmıñ ķamaşup dīdesi ţaşra depdi (Mh. 84/VII-3) 
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Dumana kuş salmak:  
 Bürimiş murġ-ı ruĥın kākül-i dil-ber çü seħāb 
 Deşt-i ħayretde baķuñ biz ţumana ķuş ŝalanıķ (G. 292/3) 

 
Dünyayı (cihanı) başına teng (dar) etmek: Birini büyük bir çaresizlik içinde bırakmak 
  Geldi bir gün yādıma düşdi ĥayāl-i laćl-i yār 
  Başıma vü gözime dünyāyı ķıldı teng ü tar (Tc. 48/V-1) 
 

Vaćde-i vaŝl eyleyüp ŝaldıñ diyār-ı firķate 
Eylediñ bu giñ cihānı başıma hicriñle teng (G. 303/3) 

 
Ecel dâmına düşmek: Ölümün tuzağına düşmek 

 Bu merķad ıssı kim faĥru’l-ĥavāţīn idi ćaŝrında 
  Ecel dāmına düşdi rūħ-ı pāki oldı merħūme (K. 70/4) 
 
Efkâra düşmek: Üzülmek 

 Gūş itmez iseñ pendimi efkāra düşersin 
Bīmār oluban derd ile nā-çāra düşersin (Tc. 52/I-6) 

 
Efvâha düşmek: Dillere düşmek, her yerde sözü edilmek 

Sezā mıdır ķamu illerde hep źeyllerde söylenmek 
 Degildir źikr-i laćliñ düşmege efvāha şāyeste (G. 438/3) 

 
El açmak: Dua etmek 
  Dućā-yı intimā-yı devletiñde serverā dāĈim 
  El açup dergeh-i Mevlāya dil dilden olur ķāĈim (Mr. 32/III-1) 

 
 Müstecāb eyle dućāmız yā İlāhe’l-ćālemīn 

  Bu dućāya el açup āmīn diyin olsun āmīn (Tr. 55/IV-6) 
 
El çekmek: Yapmakta olduğu bir işi artık yapmamak, vazgeçmek 

Kelāmıñ semći ile bülbül-i gūyādan el çekdim 
Dehānıñ rüĈyetiyle ġonca-ı ĥamrādan el çekdim 

(G. 341/1; G. 389/5; G. 143/5; K. 10/4) 
 

Elden komamak: Bırakmamak, terk etmemek 
Ķoma elden ayaġı NEBŹĪ hemān 
Bezm-i ćālemde baña bu düşdi pay (G. 454/7) 

 
Elden düşmemek: Bırakmamak, terk etmemek 

 Ġuŝŝadan āzād olam dirseñ cihānda gül gibi 
Lāleveş çek cāmı her dem düşmesün elden ķadeħ (G. 150/2) 
 

Elin almak: Elinden tutmak, yardım etmek 
 Yaķamızdan yapışup urdı boyumuzca yire 

  Düşeniñ ćādet olupdur ki elin almalı (K. 76/13) 
 

El kesmek: El çekmek, yapmakta olduğu bir işi artık yapmamak, vazgeçmek 
  Ħubb-ı dünyāyı ķoyup pes māliĥulyādan kes el 
  Nefs-i murdār ile virme rūħ-ı pākiñe kesel (Mş. 49/V-1) 
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El üstünde tutmak: Aşırı sevgi ve saygı göstermek 

Muvāŝıl olmaġ-ile dil-berā laćl-i lebiñ cāma 
El üstünde ţutarlar şöyle lāyıķ oldı ićžāma (G. 436/1) 

 
El vermek: Yardım etmek, fırsat olmak 

 Ayaġıñ öpmek ister sāķıyā bu NEBŹĪ-i aħķar 
 Anı ol devlet-i ćužmāya irgür dime el virmez 

(G. 238/5; G. 239/1; G. 249/2; G. 264/4; G. 295/2) 
 

El yumak: El çekmek, yapmakta olduğu bir işi artık yapmamak, vazgeçmek 
 İħtirāz ile olan iĥvāna ya ne baĥtlu 

  Ben hele çekdim ayaġım sen de var elüñi yu (Tc. 48/II-4) 
 
Emrine râm olmak: Boyun eğmek 

 Virem bir āh ile aġyārı bāda 
 Buyur bi’llāh seniñ emriñe rāmız (G. 242/6) 

 
Etini yemek 

 Ne ćaceb yirse etin ger ġam-ı dildār-ile dil 
  Güci kendüye yeter ĥastalarıñ ve’l-ħāŝıl (Mu. 86/33) 
 
Ettiğini yanında komamak: Cezasını vermek, intikamını almak 

 Ķoma yanında ķala itdigi ħaķķından gel 
  Bu durur lāyıķı başına geçür mikyālı (K. 76/17) 
 
Felek başına dar olmak: Büyük bir çaresizlik içinde kalmak 

 Seni görür ise bu cāme-i sebzinle melek 
 A güneş yüzli güzel ţar ola başına felek (G. 301/1) 

 
Ferdâya salmak: Oyalamak, ertelemek 

 Dili ferdāya ŝalup vaćde-i vaŝlın giderek 
 Günini hefte iken meh meh iken sāl ideyor 

(G. 171/5; G. 230/ 4; G. 412/4; G. 447/4; Mh. 57/IV-3) 
 

Fitneler koparmak: İnsanları birbirine düşürmek 
 Ķoparan fitneler ol ġamze-i dil-dūzdur evvel 
 O ĥūnī çeşmdir ćālemde hem ķan eyleyenden ilk (G. 298/3) 

 
Fitne salmak: İnsanları birbirine düşürmek, huzursuzluk çıkarmak 

Ŝalar ol ġamzeler fitne cihāna 
Ķıyāmet ķoparır ol ķadd-i dil-cūy (G. 493/3) 

 
Fülan oğlu fülan olmak: Sıradan biri olmak 

 Gerçi biz ćālem içinde fülān oġlı fülānıķ 
 O şehe bende-i kemterlik ile ad bulanıķ (G. 292/1) 

 
Gam alıp gam satmak: Sürekli sıkıntı içinde olmak 

 Dem-ā-dem ġam alup ŝatmaķdır işim 
 Begim ġamdır mebīć u müşterāmız (G. 242/4) 
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 Ħamdü li’llāh çār-sūy-ı ćaşķda yoķdur kesād 
 Ġam alur ġam ŝatarız eksik degil alış viriş (G. 254/2) 

 
Gile batmak: İçinden çıkılmaz bir belaya maruz kalmak 

 Gil-i Ćayba ne Ćaceb dizime dek batdım ise 
  Dem-i iĥlāŝ ile hem-dem hele ŝıdķ ile düzüm (K. 46/4) 
 
Göğüs germek: Bir zorluğa dayanmak, karşı koymak 

 Taķup zülf-i siyāh-ı dil-beri bu gerden-i cāna 
Dü ćālemde gögüs ger alnıñ açuķ yüziñi aġ it (G. 131/2) 

 
Gönül almak: Birini razı etmek 

Śevāb isterseñ ey zāhid göñül al ele bir dāne 
Çü dil ćarş-ı Ĥudādır pes velī her ferd ü her dāne (G.431/1) 

 
Gönül baz eylemek: Gönül eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek 

 Ŝanmañız cidd eyleyüp ol puşta ićzār eyledim 
  Bu ĥuŝūŝda hezl idüp göñlüm ile bāz eyledim (Tr. 55/I-3) 
 
Göz açurmamak: Fırsat vermemek 

 Āsiyāb-ı çarĥıñ ey cān sürćat ü germiyyeti 
 Ol ķadardır göz açurmaz daĥı fevt itmez daķīķ (G. 290/2) 
 

Göz açurmaz güle nergis zehī küstāĥdır ol 
Ŝanuram görmedi ol dīde-i şehlāñı seniñ (G. 306/4) 

 
Göz bağlamak: Sihir, büyü yapmak 

 Mest olup cām-ı lebiñle bu göñül düşmüş yatur 
Baġlamış çeşmin açılmaz ey perī ĥvāb-ı ħayāt (G. 129/5) 

 
Gözden düşmek: Eski değerini kaybetmek 

 Gerçi ezel yek-pāre dil bir ŝaĥra-ı ŝammā idi 
Düşdükde gözden gūyiyā oldı hemān biñ pāre kerc (G. 143/4) 

 
Gözden ırak düşmek: Ayrı kalmak 

 Çün düşüp gözden ıraġ ey ġamze-i dil-ber velī 
 Sen gibi pür-fitne bir mekkāra hem-dem oldum uş (G. 256/3) 

 
Göze görünmemek: Hiçe saymak, değersiz görmek  

 Ħüsn ile ger mihr-i ćālem-tāb olursa bir güzel 
Gözime daĥı görünmez źerre deñlü mā-sivā (G. 99/3) 

 
 Bezm-i dil-berde megesce baña görinmez raķīb 
 Göze Ćālem mi görinür anda kim cānān olur 

(G. 194/3; G. 370/1; G. 437/3; G. 459/1) 
 

Göze uyku girmemek: Uyuyamamak 
Dil anı görmez el daĥı irmez 
Baġlandı girmez gözime uyĥu (G. 395/7; G. 422/1) 
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Göz göre: Herkesin gözü önünde 

 Luţf it ey pervāne düşme şemć-i sūzān içre gel 
 Göz göre ķaţć itme bi’llāh bāl ile perden ţamać 

(G. 275/5; G. 283/7; G. 429/2; Tc. 52/II-2; Tr. 55/III-1; Mh. 57/IV-1; Mh. 58/I-4) 
 

Gözlerinden kan akıtmak: Çok ağlamak 
Tīr-i dil-dūzı bir oldı ġamze-i mekkār ile 
Ķan aķıtdı gözlerimden baġrımı ĥūn eyledi (G. 450/2) 

 
Gözü kan dolmak: Çok ağlamak 

 Yine irişdi yay ayı firāķ eyyāmına beñzer 
 Gözüm ķan ţoldı yārin tīġ-ı ĥūn-āşāmına beñzer (G. 211/1) 

 
Gözünden kan akmak: Çok ağlamak 

Ĥulāŝa ķan aķar çeşmiñden el-ħaķ 
Eśer yoķ NEBŹİYĀ eşk ü nemiñden (G. 388/7) 

 
Gözünü açmak: Uyanmak; uyanık olmak 

 Gelicek şehr-i Sıtanbula bu dil gözin açup 
 Ne idem tārīĥini didi dirim ben nažar it 

(K. 19/11; K. 46/11; Mş. 50/IV-5; N. 68/1; Mu. 86/10) 
 

Gözü yolda olmak: Bekleyip durmak 
Yaćķūb-ŝıfat ġamda dem-ā-dem gözi yolda 

    Bu NEBŹĪ-i şeydā 
 Ey Mıŝr-ı ħalāvetde lebi sükker ü ķandım 
    Vey Yūsuf-ı Kenćān (Mü. 360/5) 

 
Gücü kendüye yetmek: Kimseye söz geçirememek 

 Ne ćaceb yirse etin ger ġam-ı dildār-ile dil 
  Güci kendüye yeter ĥastalarıñ ve’l-ħāŝıl (Mu. 86/33) 
 
Günden gün: Günden güne, gün geçtikçe. 

 Devlet ü baĥtıñ füzūn olsun begim günden gün 
  Nitekim bāġ-ı fenāda bitürür gülzār gül (K. 47/5) 
 
Hâke yüz urmak: Ayağına kapanmak, yalvarmak 

 Yüz urur ĥāke eşigiñde bu NEBŹĪ gūyiyā 
 Āsitān-ı KaĆbeye rūyını İbrāhīm sürer (G. 185/7) 

 
Hakkından gelmek: Birini sert bir şekilde cezalandırmak 

 Ķoma yanında ķala itdigi ħaķķından gel 
  Bu durur lāyıķı başına geçür mikyālı (K. 76/17) 
 
Hâlden hâle düşmek: Perişan olmak, düzeni bozulmak 

Ķızıl ķana bulaşmış çehre-i zerdiñ yine NEBŹĪ 
 Ķara baĥtıñ açılmaz böyle düşdüñ ħālden ħāle (G. 409/7) 
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Hatırı kalmak: İncinmek, gücenmek 
  Gözime ķarşu raķībe em ider laćl-i lebi 

 Dimez ol ĥasta-diliñ ĥāţır-ı bīmārı ķalur (G. 213/5) 
 
Hû tutmak: Allah’ı zikretmek 

Baña yād eyleme ġayrı viŝāliñ źevķ u şādīsin 
Begim ben kūşe-i ġamda firāķıñla çü ţutdum ĥū (G. 393/3) 

 
Isıcak (sıcak) kanlu: Sevimli, cana yakın 

Iŝıcak ķanlu imiş ķanı ķarışdı ķanıma 
Alma ţursun nāvekiñ sīnemden ey her-cāyī ķo (G. 400/4) 

 
İki kat olmak: Beli bükülmek 

 Görüñ beni o dāl-i zülfi firāķıyla meded 
Büküldi lām gibi bu ķāmetim olup iki ķat (G. 128/6) 
 
ćĀşıķıñdır NEBŹĪ-i āvāre isterseñ delīl 

 Elf ķaddi ćaşķ ile lām oldıġı olmaz mı dāl (G. 315/5) 
 
İnciler dizmek: Güzel sözler söylemek 

 Dişi vaŝfında incüler dizüpsin rişte-i nažma 
 Pesend olsun saña ey dil belāġatdir belāġatdir (G. 212/4) 

 
İnsâfa gelmek: Acımasız ve haksız tutumdan vazgeçmek, âdil davranmak 

 Der-be-der gezme beyābānda eyā inŝāfa gel 
Añlaġıl ķadr ü veķārıñ itme kendiñ mübteźel (Mş. 49/V-3) 

 
  ćAceb ey beñleri fülfül niçün inŝāfa gelmezsin 
  Ruĥı gül kāküli sünbül niçün inŝāfa gelmezsin (MG. 73/1) 
 
İpini kesmek: İdam etmek, asmak 

 Raķīb-i rū-siyeh reşk ü ħasedle 
 İpim kesdi benim Ħaķdan bulası (G. 470/6) 

 
İşe yaramak: Faydalı olmak 

 Nežāfet ŝāħibi bir pākverdir 
  İşe yaradıġından mućteberdir (M. 82/3) 
 
  Pür irişdir destīyi tā kim yarasun bir işe 
  Bir ayaķ süci irişür mi iki yüz ser-ĥoşa (Mu. 86/29) 
 
İşi başa varmak: Sonuçlanmak 

 Niçe vara dime bu ćaşķ ile başa işimiz kim 
Dil-i şeydā men-i rüsvā gibi ŝanma uŝanıķdır (G. 169/2) 

 
İşini sağ etmek: İyileştirmek, düzeltmek 

 Ayaġına başıñ ķo laćlin ey dil merhem-i dāġ it 
Ĥalāŝ eyle ġamından cānıñı yüri işiñ ŝaġ it (G. 131/1) 
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Kadasını aldığım: Birine gelecek kaza, öbürüne gitmek (Halk söyleyişi) 
 Ĥudā derdiñ dil-i bīmāra virsün saña ŝıħħatler 

  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler (Ms. 39/I-3) 
 
Kâmeti dâl olmak/dâle dönmek: Beli bükülmek 

 Niçe bir elf-ķadim ķāmetimi dāl ideyor 
İtmeyüp mihr ü vefā cevri be-her-ħāl ideyor (G. 171/1) 

 
Yine ćaşķıñla bir ad eyledim cānā bi-ħamdi’llāh 
Elif-ķaddiñ ĥayāliyle dönüpdür ķāmetim dāle (G. 409/3) 
 
Kütebā yazmada resmin o ķalem ķaşlarınıñ 
Be meded ķadlerini derd ile dāl eylemede (G. 430/4) 

 
 Ġamıñla ķalmadı ţāķat begim bī-iķtidār oldum 

  Firāķıñ ķaddimi dāl eyledi ġāyet nizār oldum (Ms. 53/II-2) 
 
Kāmeti/kaddi nûn etmek/olmak: Beli bükülmek 

 Elf-ķaddiñ nūn ide tā sen şeker-ĥā ćaşķına 
 Ha dil-i NEBŹĪde bundan özge aŝlā rāy yoķ (G. 295/9) 
 

Ol mīm-fem ķaddi elif ol ħüsn ü ĥulķı lā-kelām 
 Nūn itdi āĥir ķāmetim illā ki buldum nīk-nām (G. 355/1) 
 
 Kim görürse nūn ider ol ān ķaddin lā-cerem 
 Sende bu ħüsn ü şemāĈil vardır ķaşlar ile (G. 426/3)  
 
 Virmesem dil zülfüñe derdim füzūn olmaz idi 

Ĥam bulup bu ķāmetim hem şekl-i nūn olmaz idi (N. 526/1) 
 

Kana kan (istemek): İntikam almayı istemek  
 Dehānıñ dökdi ķanım bezm-i Ćaşķıñda şarāb itdi 
 Lebiñden ŝordum ey āfet didi kim ķana ķan ister (G. 205/3) 
 
 Dökdi ķanım o leb-i cān-baĥşıñ ey āfet benim 

Ķana ķana ceng iderdim ger olaydı ķana ķan (G. 381/6) 
 
Kanat açmak: Uçmaya başlamak 

 Ķanad aç tīr-i dildār ile ey dil 
 Uçar mı murġ dime bāl ü persiz (G. 247/2) 

  
  Mücevher ħarf ile fevtine NEBŹĪ 
  Didi tārīĥ uçmaġa ķanad aç (Kt. 67/5) 
 
Kanı kanına karışmak: Cana yakın gelmek 

 Iŝıcak ķanlu imiş ķanı ķarışdı ķanıma 
 Alma ţursun nāvekiñ sīnemden ey her-cāyī ķo (G. 400/4) 
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Kanını kurutmak: Öldürmek 
 Lāleniñ baġrın ķara çāk itdi ŝadrın ġoncanıñ 

  Nāfeniñ ķanın ķurutdı laćle gör yutdurdı ķan (Tr. 60/II-3) 
 
Kara gün: Felaket zamanı 

Ķara günlerle ķarañu olsa ţañ mı gözlerim 
Murġ-ı bī-per gibi bī-pervā ţutuldum aġda (G. 441/5) 

 
Kara haber: Kötü, üzücü haber 

 Yine ķara ĥaberle ĥaţ gelicek rūyuña yārā 
 Yañıldım źikr ü evrādım şaşırdım aġ u ķarayı (K. 18/3) 

 
Karalar giymek: Yas tutmak 

 Çıķarup sebz[ì] libāsın ķaralar giydi çemen 
 Yüz yire sürüp döginür ţaş ile ırmaġlar (Tr. 60/V-3) 

 
Kara yazulı: Talihsiz 

Ķara yazulı imişsin çün nihāl-i nārven 
 Ben ŝanurdum servveş āzād imişsin ey göñül (G. 311/3) 

 
Karşu varmak: Karşılamak 

Atarsa tīrini ķaşıñ kemānı 
Bu dilden özge kimdir vara ķarşu (G. 399/6) 

 
Kaşını çatmak: Kızmak, öfkelenmek 
  SuĈāl itdikde isminden cevāb itdi çatup ķaşın 
  Didi bezmimde ayaġ eylegil yeddinciniñ başın (Mu. 86/15) 
 
Kem bakmak: Kötü gözle bakmak, küçük görmek 

 Yaz Kevśer laćliñe taćvīź idüp Naŝr āyetin 
Vechiñe kim kem baķa ţutsun anı tebbet yedā (K. 4/22) 

 
Kendi ayağı ile dâma tutulmak: Kendi kendine zarar vermek 

 Varup kendü ayaġıñla ţutulduñ dām-ı tezvīre 
 Ne mümkin NEBŹİYĀ ol perçem-i pür-ĥamdan istiĥlāŝ (G. 266/5) 

 
Kendüzine kul etmek: Kendine bağlamak, âşık etmek 

Çü sende var durur ĥulķì melāħat ħüsn ü ĥulķ bu şeh 
Bütün ĥalķı ķul itdiñ kendüziñe ey meh-i çār-deh (G. 406/1) 

 
Kıyameti kopmak/koparmak: Bir yerde çok gürültü ve telâş olmak 

Enfās-ı ćĪsīdir kelāmı cān baġışlar mürdeye 
Ķopar ķıyāmet ķāmetin ćarż eyleyüp ķılsa ĥırām (G. 355/3; Mh. 84/VII-4; 
N. 516/1) 

  
Ŝalar ol ġamzeler fitne cihāna 
Ķıyāmet ķoparır ol ķadd-i dil-cūy (G. 493/3; Kt. 502/2) 
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Kimi kimsesi olmamak: Yalnız olmak 
 Ġarīb üftādedir NEBŹĪ ķapuñda 
 Kimi kimsesi yoķ saña ţayanur (G. 193/5) 
 
 Baġışla cürmini ol bī-kesiñ kim kimsesi yoķdur 
 İder deryūze ancaķ bāb-ı luţfuñdan żarāćatle (Kt. 6/30) 

 
Kozunu üleşmek: Kozunu paylaşmak, hesaplaşmak 

 Üleşirdim beni baña ķosalar n’olaydı 
 Bāġ-ı Ćālemde benī nevĆim ile ben de ķozum (K. 46/8) 

 
Kulak urmak: Dikkatle dinlemek 

 Dest-i nā-dāna girerse bulmaz illā sehvini 
Diñle bu ķulı ķulaġ ur bu cevāba ibtidā (K. 2/16) 

 
Mâbeyninden su sızmamak: Birbirleriyle çok yakın, samimi olmak 

 Ŝu sızmazken dilā mā-beynimiz 
 Bozuşdı yār ile şimdi aramız (G. 242/3) 

 
Mala düşmek: Maddî şeylere meyletmek 

 İćtibārı herkesiñ çün cāhladır cāhla 
  Māla düşmüş her kişi dīnini dānā ķalmamış (K. 25/2) 
 
Mihnete düşmek: Sıkıntıya girmek 

 Meyl idüp her bir perī-zāda düşersin miħnete 
 Ey göñül saña gerekse sen de bir insānı sev (G. 398/6) 
 

Düşürüp miħnete rāhımı ĥal-āb eyledi hem 
 Aķıdup eşkimi bezm içre şarāb eyledi hem (Mş. 50/II-2) 

 
Mühür basılmak: Onaylanmak 

 Dil-i sengīniñe baŝılsa n’ola mühr-i vedād 
 Be ne maŝnūć u ne maţbūć u ne dil-keş baŝılur (G. 216/3) 

 
Ne bulsa boğazına tıkmak: Çok yemek 

 Görmedim daĥı raķībiñ gibi ŝoġumsuz hìç 
 Seg-i cāyić gibi ne bulsa boġazına ţıķar (G. 189/4) 
 

Od urmak: Ateş yakmak 
 Düşmeniñiñ başına ĥāk cānına od ura felek 

  Yanıcaġız şemć-i demiñ söyünicek nār-ı ġamıñ (Kt. 26/11) 
 

Parmak basmak: Bir konuya dikkati çekmek 
  Deminde baŝmayınca aña parmaķ 
  Ne ıŝŝı ŝoñra parmaġın ıŝırmaķ (M. 79/5) 
 
Parmakla göstermek: Çok ünlü biri olmak 

 Parmaġ ile gösterüp meclis-i rindānda 
 Bu ķuluña didiler ćaşķ ile eşher budur (G. 209/3) 
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Pend kâr etmemek: Hiçbir şeyi dinlememek, umursamamak 
 Ey göñül ķılma naŝīħat pend aña kār eylemez 
 Dilde īmānı olan žulmı bu miķdār eylemez (G. 229/1) 

 
Pişmiş aşa soğuk su katmak: Bitmek üzere olan bir işi bozacak davranışta bulunmak 

 Ħīn-i vuŝlatda ŝovuķ ŝu ķodı pişmiş aşıma 
Ben faķīri telĥ-ćayş itdi raķīb-i bed-maćāş (G. 259/2) 

 
Râhına çâh kazmak: Tuzak kurmak, engel çıkarmak 

 Ne revādır ki birāder ķazasın rāhıma çāh 
Sañadır ol yine ķaz bārī büyükçe omuzum (K. 46/13) 
 

Sabaha ermek: Mutlu sona ulaşmak, amacına ermek 
 İrersin rūz-ı vaŝla bil bilā-reyb 

Ŝabāħa ire ol dem kim şeb-i şeyb (G. 124/1) 
 
Saçma bayır söylemek: Saçmalamak; tutarsız, mantıksız konuşmak 

 Ne ćaceb ŝaçma bayır söylediñ ey NEBŹĪ yine 
 Ķarışıķ ışıķ aşı oldı ķavāfī vü fıķar (G. 189/5) 

 
Savmı nevme tutturmak: Oruçlu iken çok uyumak, orucu uykuyla tutmak 

 Velīkin ŝavmı nevme ţutdırup saćyiñ hebā ķılma 
  İriş her dem cemāćatle ŝalāt-ı ĥamse idrāk it (K. 40/5) 
 
Semekten simâka kadar: Yerden göğe kadar, tamamıyla 

Çarĥveş bī-mihr imişsin bilmedim ey māh-rū 
Şöhre-i ćaşķıñ semekden tā-simāk itdiñ beni (G. 475/3) 

 
Sere bela olmak: Birinin başına iş açmak, başına belâ olmak 

 Uzandı yay eyyāmı ser-i ĥalķa belā oldı 
  Hele irişdi āb ammā o da bī-intihā oldı (Mu. 86/27) 
 
Sîne tutmak: Göğüs germek 

Ġam-zedendir ĥavf-ı dil bilinde ĥançerden degil 
Sīne ţutmaķ tīġ-ı berrānına ez-berden degil (G. 317/1) 

 
Sözü gerçeğe çıkmak: Sözü doğru olmak, doğruluğu tasdiklenmek 
  Virir ol āfet-i devrān yile ćāşıķlarını 

 Sözimiz gerçege çıķmaz ise ger biz yalanıķ (G. 292/6) 
 
Taşa tutmak: Birbirini ardınca taşlamak, çok eleştirmek 
  Olasın bī-ber eger sāyeñe kimse gelmez 

 Üşüben ţaşa ţutarlar ţolu eśmār olsañ (G. 297/3) 
 
Taş üzre taş kalmamak: Yerle bir etmek, yıkmak 

 Yıķıldı ķalmadı ţaş üzre ţaşı ĥāne-i ķalbiñ 
Ĥarābāt-ı vilāyet şāhı bī-dād oldıġındandır (G. 172/6) 
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Tav olmak: Kanmak 
Kemāl-i ćaşkıñ ancaķ inħiŝārı sañadır NEBŹĪ 

 Velīkin ġayrı eşĥāŝa gelür gider olur ţav ţav (G. 391/5) 
 
Teşmîr-i sâk etmek: Bütün gücüyle bir işe başlamak, kalkışmak 

 Gel reh-i ćaşķa idüp teşmīr-i sāķ 
 Gir yola başı açuķ yalın ayaķ (G. 286/1) 
 

Tîz elden: Çabucak 
Müsāfir olsa ger dilde ĥayāliñ 
Kebāb idem yanıķ baġrım tīz elden (G. 382/5) 

 
Tumarı dürülmek: İşi bitirilmek 

 Muħaķķaķ ćıyd irişdi ġayrı hengām-ı ŝafādır uş 
  Dürüldi ġuŝŝanıñ ţūmārı ţoldı ķasveye peymān (K. 41/2) 

 
Tundan tuna atmak: Diyar diyar dolaşmak zorunda bırakmak 

Tīġ-ı bürrān-ile yā Rab ķaţć ola ćırķ-ı raķīb 
Ata tundan tuna anı tünd-bād-ı ŝarŝarī (G. 477/4) 

 
Unsuz evden ekmek çıkarmak: Yüzsüzlükle istediğini elde etmek  

 Eger unsuz eve girse çıķarır itmegini 
  Dökilür yüzi ŝuyı böyle de sāĈil olmaz (K. 77/9) 
 
Yâda getirmek: Hatırlamak 

 Şīrīn lebini yāda getürse dil-i şeydā 
Cān ħažž idüp ider ne güzel ţatlu ħikāyet (G. 132/4) 

 
Yâdına düşmek: Hatırlamak 
  Geldi bir gün yādıma düşdi ĥayāl-i laćl-i yār 
  Başıma vü gözime dünyāyı ķıldı teng ü tar (Tc. 48/V-1) 
 
Yâdına gelmek: Hatırlamak 

 Her ķaçan gelse ĥayāliñ yādıma şāhım benim 
 Ġuŝŝamı refć eyleyüp bu dilde aŝlā ġam ķomaz (G. 234/2) 

 
  Beyān-ı tārīĥin fikr eyler iken NEBŹİYĀ bir gün 
  Žuhūr itdi hemān bu beyt-i pür-mażmūn gelüp yāda (K. 90/10) 

 
 Geldi bir gün yādıma düşdi ĥayāl-i laćl-i yār 

  Başıma vü gözime dünyāyı ķıldı teng ü tar (Tc. 48/V-1) 
 

Yanına kalmak: Yaptığı cezasız kalmak 
Gizlice źevķın sürersin bādeniñ 

 NEBŹİYĀ ya yanıña ķalur mı bu (G. 397/7) 
 
Yanıp kül olmak: (Acıdan) yok olmak 

 Āteş-i ćaşķıñla yanup oldı kül cān u beden (Mh. 58/IV-3) 
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 Kül oldum yana yana firķatiñle 
Viŝāliñdir yine cān ile maţlūb (G. 122/5) 

 
Yanıp yakılmak: Sızlanmak, şikayet etmek, dertlenmek 

Göricek ol muġ-peçe reftārını mey-ĥānede 
Yandı yaķıldı kilīsā içre derder derdere (G. 403/2) 

 
Yaraya rîze-i elmas ekmek: Yaraya tuz basmak, Acısını artırmak 

 Sīneme yara açup rīze-i elmas ekme 
  Yenilen nānı ferāmūş idüp unutma ţuzum (K. 46/15) 
 
Yenilen ekmeği ferâmûş etmek: Nankörlük etmek 

 Sīneme yara açup rīze-i elmas ekme 
  Yenilen nānı ferāmūş idüp unutma ţuzum (K. 46/15) 
 
Yer demir, gök bakır: Bütün yardım kapıları kapalı olmak, çaresiz kalmak 

 Yir demür gök baķır idi dem-be-dem 
  Rūz berf yaġardı her ayas şebi (K. 28/8) 
 
Yerden göğe dek: Tamamen 

 Yirden göge dek minnet ider dil k’ola bendeñ 
El arķası yirde daĥı hem rūz-ı żarāćat (G. 136/6) 

 
Yerle bir olmak/etmek: Tamamen yıkılmak, yıkmak 

 Uġrayup ĥavf-ı zelāzil ġarķ u ħarķ ţāćūn vebā 
 Ĥāk ile yeksān olalar tozların ŝavura bād (Mr. 23/XI- 2; Mr. 32/IV-2) 
 
 Ser-firāz-ı rāh-ı ćaşķ oldum diyü lāf eyleme 

Ĥāk ile yeksān imişsin NEBŹĪ bildim seni 
(G. 471/7; G. 373/5; G. 366/3; Tr. 60/I-5) 

 
Yıldızı düşkün olmak: Bahtsız olmak 

 Ŝorar iseñ ŝanemā ger kim ola NEBŹĪ-i dil-rīş 
O ki bir yıldızı düşkün der-i baĥtı ķapanıķdır (G. 169/7) 

 
Yok yere: Hiçbir neden yokken, gereği yokken 

 O çüfte beñleriñ seyr eyle ruĥsārında cānānıñ 
 ćAbeśdir yoķ yire sīnemde ŝorma çüfte yarayı (K. 18/2) 

 
Yol azdırmak: Yolunu şaşırmak, yoldan çıkmak 

Yol azdırmış idim gīsū-yı şeb-gūnuñda ħayretle 
Bi-ħamdi’llāh cānā şevķ-ı rūyuñ reh-nümūn oldı (G. 486/4) 

 
Yolda kalmak: Bir işi yarım kalmak 

Yolda ķalmaz pes irersin menzile ĥavf eyleme 
Gir ţarīķ-ı ćaşķa NEBŹĪ eyle dāmen-der-miyān (G. 377/5) 

 
Yoluna baş koymak: Uğruna her şeyi göze almak 

 Ħüsn-i dil-āvīzine dil virdi ķamu ehl-i dilān 
NEBŹĪ-i bī-çāre ķodı yoluña hem cān ile ser (G. 168/7) 
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 Seri ķoydum yoluña ben ten ü cāna baķmam 
 Reh-i ćaşķıñ benim el-ħaķ ŝanemā rāh-revi (G. 490/4) 

 
Yuvadan yavru uçurmak: Besleyip büyüterek serbest bırakmak 

 Biz iki yüz yavrı uçurduķ yuvadan bülbülā 
  Var yüri sen āşiyānıñda otur mühmel helā (Mu. 86/32) 
 
Yüreğini ağzına komak: Korkutmak 

 Her ķaçan görsem ruĥ-ı zībāsın ānsız NEBŹİYĀ 
Yüregim aġzıma ķor ĥavfdan ol āfet ķoparır (Kt. 502/1) 

 
Yüz-be-yüz olmak: Görüşmek, yüzyüze gelmek 

 Saña bir söz diyeyim yüz-be-yüz ol herkes-ile 
 Dir iseñ dünyede her vech-ile aġ ola yüzüm (K. 46/10) 

 
Yüz çevirmek: İlgiyi kesmek 

 Yüz çevirmezsin ćaceb miħrābdan bir ķaşa hem 
 Sen daĥı ħayrān imişsin zāhidā bildim seni (G. 471/3) 

 
Yüzü ak alnı açık olmak: Utanacak bir durumu olmamak, tertemiz olmak 

 Ħaķķımda ne dirse yüzüm aġ alnım açıķdır 
 Aġyāra ķo ķalsun ŝanemā yüzi ķarası (G. 479/4; G. 131/2) 

 
Yüzü kara/sı: Utanacak bir durumu bulunan, ayıp 

 Senden ayru düşmüşüm bir bed-liķā mekrūha kim 
 Yüzi ķara müfsid ü mekkār u bir ćāķ u ćalaķ (G. 285/6) 
 
 Ħaķķımda ne dirse yüzüm aġ alnım açıķdır 
 Aġyāra ķo ķalsun ŝanemā yüzi ķarası (G. 479/4) 
 
 Gözüm deryā gibi cūş eylemekde 
 ćAceb yunmaz daĥı bu yüz ķaramız (G. 242/2) 

 
Yüzünü göstermek: Ortaya çıkmak, görünmek 

 ćAdemden irişüp mülk-i vücūda 
  Yüzin gösterdi gökden ŝanki bir māh (Kt. 85/9) 
 
Yüzü suyu dökülmek: Onursuzlaşmak 

 Eger unsuz eve girse çıķarır itmegini 
  Dökilür yüzi ŝuyı böyle de sāĈil olmaz (K. 77/9) 
 
Zünnar kuşanmak/bağlamak: Bir işe başlamak 

 Baġladı zünnārını zülfi dil ü cān biline 
 Ħayf kim bir niçe ehl-i dīni bī-dīn eyledi 

(G. 448/4; G. 345/3; G. 289/8) 
 
 Ŝarınmış ala fes üzre beyāż destārı pek nāzik 
 Ķuşanmış hem o kāfir-kīş gör zünnārı pek nāzik (G. 300/1; G. 356/3) 
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  II.II.III. Atasözleri ve Atasözü Değerinde Sözler 

Divan edebiyatında şairler, irsâl-i mesel veya îrâd-ı mesel adı verilen söz sanatı 

çerçevesinde, şiirlerinde genellikle atasözlerine yer verirler. Bir düşünceyi delillendirmek 

için misâl vermek ya da şiirde atasözlerinden istifade etmek demek olan bu sanat, özellikle 

XVIII. yüzyıl Türk edebiyatında yaygın bir şekilde kullanılır olmuştur. 

Şair Nebzî, şiirlerinde bu sanattan çokça yararlanarak, şiirlerinde deyimler kadar 

olmasa da her fırsatta atasözlerine ve atasözü niteliğinde özlü sözlere yer verir. Şair, 

deyimlerde olduğu gibi atasözlerinde de şiirin veznine ve âhengine uygun olarak 

değişiklikler yapmaktadır. Kimi zaman da atasözünün anlamını başka kelimelerle ifade 

etmiştir. Divanda tespit edilen atasözleri ve atasözü niteliği taşıyan kişisel tecrübeye dayalı 

kimi hikmetli sözler, alfabetik olarak sıralanmıştır: 

Acele ile menzil alınmaz (arama ile güzel bulunmaz). 
Nedir bu cidd ü saĆyiñ vaŝl-ı cānāna Ćaceb NEBŹĪ 

 Alınmaz menzil ivmeyle meśeldir bu zamān ister (G. 205/5) 
 

Acıya dağlar dayanmaz. 
  Yetişür NEBŹĪ-i şeydā bu ķadar güftügū 
  Bu acı sözleri ţaġlar daĥı ħāmil olmaz (K. 77/18) 
 
Ağlamakla göz elden çıkarmış. 

Mürüvvet olmayınca bir güzelden 
Çıķarmış aġlamaġ ile göz elden (G. 382/1) 

 
Arife bir gül yeter. 

 Sevmezem ġayrısın anıñla ķanāćat eylerim 
 Bu meśeldir ćārife çün bes durur bir dāne gül (N. 539/2) 

 
Âşık belâsız olmaz. 

 Görür rüĈyāda aġyār ile yāri 
 Uyursa ŝanma ćāşıķdır kedersiz (G. 247/4) 

At bulunsa meydan bulunmaz. 
 Ŝahrā-yı ćaşķda eyle tekāpū 
 At bulunursa meydān bulunmaz (Mr. 62/II-2) 

 
Başa yazılan bir bir gelir. 

Alnımda yazılanlar elbette gelür bir bir 
Ĥaţţāţ-ı ezel böyle çalmış ķalemi bilmem (G. 352/6) 

 
Bekâ iklimine giden geri gelmez. 

 Bu göñlüm kūy-ı yāre ćazm ider ammā gerü gelmez 
Beķā iķlīmine öte giden ġayrı berü gelmez (G. 248/1) 
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Belasız bal olmaz. 
 Bu meśeldir ki belāsız belī bal olmaz imiş 
 Bilerek līk bu biñ dürlü belālar ne belā (G. 447/2) 

 
Bîmâr-ı aşka derman bulunmaz. 

Düşdüñ çü ćaşķa itme müdāvā 
 Bīmār-ı ćaşķa dermān bulunmaz (Mr. 62/III-2) 

 
Bitmez iş olmaz. 

 Meśeldir gerçi dirler NEBŹİYĀ bir bitmez iş olmaz 
 İşim yetdi bu efkār ile baġrım başı bitmez mi (G. 466/5) 

 
Boş ite menzil olmaz. 

 Gezeyor ĥāne-be-ĥāne seg-i bī-cāy gibi 
  Bu meśeldir diyilür boş ite menzil olmaz (K. 77/7) 
 
Bu deyr (dünya) misafirhanedir. 
  Nažar ķılma nuķūşına müzeyyen görüp aldanma 
  Ķonan göçer bu dār içre müsāfir-ĥānedir bu deyr (Kt. 66/3) 
 
Bugün bana ise, yarın sana. 

 Görüp künc-i firāķıñda gülersin ħālime ķış ķış 
 Raķībā ger bugün baña ise yarın saña yoķ mı (G. 458/4) 

 
Bugünün işini yarına bırakma. 

 Faŝl-ı bahār u vaķt-i gül itme tekāsül ey göñül 
 Ķoma bugüni yarına çün ki bu dem gelür geçer (G. 181/4) 

 
Bu şeri’atte deliye kalem yok. 

 Lebiñ öpdümse ger şeydālıġımda 
 Deliye bu şerīćatde kalem yoķ (G. 296/4) 

 
Can vermeyince canan bulunmaz. 

 Ďarb-ı meśeldir bu güft-i Fāĥir 
 Cān virmeyince cānān bulunmaz (Mr. 62/I-2) 

 
Damdan düşenin hâlinden, damdan düşen anlar. 
 SuĈāl it çeşm-i mestiñden bu mest-i ćaşķıñıñ ħālin 

 Meśeldir bu bilürler mest olanlar mest aħvālin (G. 369/1) 
 
Dertliye sohbet haram. 

 Bend iken zülf-i dil-āvīzine laćlin isteme 
 Ey göñül ďarb-ı meśeldir ķaydluya ŝoħbet ħarām (G. 326/3) 

 
Deryā-yı ćaşķa pāyān bulunmaz. 

 Ey dil sirişkiñ seyl eyle āĥir 
  Deryā-yı ćaşķa pāyān bulunmaz (Mr. 62/I-1) 
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Dil dilden kâim olur (Gönül gönül ile kaim olur). 
  Dućā-yı intimā-yı devletiñde serverā dāĈim 
  El açup dergeh-i Mevlāya dil dilden olur ķāĈim (Mr. 32/III-1) 
 
Doğdu boğulmaz. 

 Meśeldir mā-teķaddemden ki dirler ţoġdı boġulmaz 
 Rücūćı mümkin olmaz admışım çün bir adım adım (G. 331/3) 

 
Dolu esmâr olsan taşa tutarlar (Meyveli ağacı taşlarlar). 

 Olasın bī-ber eger sāyeñe kimse gelmez 
 Üşüben ţaşa ţutarlar ţolu eśmār olsañ (G. 297/3) 

 
Düşenin elin tutmalı. 
  Yaķamızdan yapışup urdı boyumuzca yire 
  Düşeniñ ćādet olupdur ki elin almalı (K. 76/13) 
 
Elinden hayır veya şer gelmeyenden fayda ve zarar gelmez. 

 Muĥanneśdir raķībiñ eyleme ĥavf u recā andan 
 Elinden ĥayr u yā şer gelmeyenden nefć ü żar gelmez (G. 246/4) 

 
Er ölür adı kalır, at ölür meydanı kalır. 

 Ölmedin NEBŹĪ fenā dünyede bir nām idegör 
 Er ölür adı ķalurmuş at ölür meydānı (G. 465/7) 

 
Fatmacığın ipliği pazara çıkınca bilinir52 

 Benim hem merd-i meydān-ı maħabbet diyü lāf itme 
 Bilinür ipligi faţmacıġıñ çıķınca pāzāra (G. 427/4) 

 
Geç geçenden yarının var sahibi 
  Geç geçenden yarınıñ var ŝāħibi budur meśel 
 Ehl-i ħāl ol tā ki cümle müşkilātıñ ola ħal (Mş. 49/V-4) 
 
Gelen geçer, konan göçer 

 Budur ķānūnı dehriñ devr-i Ādemden berü bī-şek 
  Gelen geçer ķonan göçer ki nevbet bizdedir ħālā (Kt. 71/2) 
 
Görmeyüp işitmedigiñ dimek olmaz . 

Dimek olmaz çelebī görmeyüp işitmedigiñ 
Göz ile gördigiñi ger er iseñ ŝaķla gözüm (K. 46/12) 

 
Göz gördü, gönül sevdi. 

 Her demde bu gözler seni gözler niçe demdir 
 Hiç ġayrıya baķmaz 

Kim gördi bu göz sevdi göñül cānla begendim 
 Hey cānıma cānān (Mü. 360/2) 

 
 
 
                                                 
52 Türkçe’de “Fatmacığın pazarda adı olmaz” şeklinde söylenir. Türk Atasözleri ve Deyimleri (1000 Temel 

Eser), I-II, hzl. Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü, İstanbul 1971, I, s. 182 
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Gül-i bî-hâr bulunmaz (Dikensiz gül olmaz). 
 Raķīb içün ŝaķın ţaćn itme yāre 
 Meśeldir bu gül-i bī-ĥār bulunmaz (G. 233/6) 

   
Yoķ yire feryād ider şām u seħer o ćandelīb 

 Bāġ-ı ćālemde olur mı hiç kim bī-ĥār gül (K. 47/10) 
 
 Yāre var aġyār içün ĥāţır-perīşān olma hem 
 Yoġ imiş çün kim fenā bāġında bir gül ĥārsız (G. 243/3) 

 
Hâr hâra devâdır (Çivi çiviyi söker). 

 Yine nūş idelim cām-ı şarābı 
 Devādır dirler anı ĥār ĥāra (G. 421/2) 

 
Her megesten şehd gelmez (Her uçandan bal gelmez). 

 Bilmezem meyl eylemişsin ol raķīb-i nā-kese 
 Şehd gelmez her megesden her şecer virmez śemer (G. 192/3) 
 

Her şecer vermez śemer (Her ağacınmeyvesi olmaz). 
 Bilmezem meyl eylemişsin ol raķīb-i nā-kese 
 Şehd gelmez her megesden her şecer virmez śemer (G. 192/3) 
 

Her gönülde iman bulunmaz. 
 Umma raķībden mihr ü vefāyı 
 Her bir göñülde īmān bulunmaz (Mr. 62/IV-2) 

 
Ķanda gitse dil gidermiş daĥı hem cān anda (Gözden ırak olan gönülden da ırak olur). 

Göz diküp ķaldı göñül laćl-i leb-i cānānda 
Ķanda gitse dil gidermiş daĥı hem cān anda (G. 428/1) 

 
Kerīm olanlar ikrāma bahāne-cū olur. 

 Yüzin sürmekle pāyıña irişdir vuŝlata bendeñ 
 Bahāne-cū olur dirler kerīm olanlar ikrāma (G. 436/2) 

 
Kılıcın hükmü aydan balığa kadar geçerlidir. 

 Māhdan māhīye dek ħükmi revāndır ĥançeriñ (T. 56/I-5) 
 
Kimine yemek, kimine emek. 

 Çekerim cevriñi ben ġayra vefā eylersin 
  Bu meśeldir kimine yimek ü kimine emek (G. 301/3) 
 
Kör göz ağlasa bir katre su gelmez. 

 Ne deñlü diķķat itse bī-baŝardır zāhid-i ĥod-bīn 
  Meśeldir çeşm-i aćmā aġlasa bir ķaţre ŝu gelmez (G. 248/2) 
 
Mâr semi kejdümden istiķrāż ider. 

 Taćallüm eylemiş ġamzeñden ol ķara ŝaçıñ siħri 
  Meśeldir mār kejdümden ider dirler sem istiķrāż (G. 269/4) 
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Men’ olan ısrara düşer (Yasak olana meyil artar). 
 Dile cevr itme diyü dil-bere pend itme ŝaķın 

Öyle bil NEBŹĪ anı menć olan ıŝrāra düşer (G. 199/5) 
 
Mezâkı olmayan tadını bilmez. 

 Meźāķı olmayan dadını bilmez 
 Meśeldir bu velīkin kem degildir (G. 198/7) 
 
 ćAşķ ħālinden ħaberdār olmayan bilmez belī 

  Kim meśel men-lem-yeźuķ lem-yaćrif olmuşdur dilā (G. 444/3) 
 
Oķıyup yazmaġ ile Ćālim ola mı nā-dān. 

Oķıyup yazmaġ ile Ćālim ola mı nā-dān 
Men Ćaref nüktesine Ćārife di dānādır (G. 177/2) 

 
Peyk-i ecel bir gün ĥabersiz gelür. 

 Yüri zād-ı sefer ħāżırla NEBŹĪ 
 Gelür peyk-i ecel bir gün ĥabersiz (G. 247/5) 

 
Pişmiş aşa soğuk su katılmaz. 

 Ħīn-i vuŝlatda ŝovuķ ŝu ķodı pişmiş aşıma 
Ben faķīri telĥ-ćayş itdi raķīb-i bed-mećāş (G. 259/2) 

 
Râha râhbersiz gitme (Kılavuzsuz yola çıkılmaz). 

 Ţarīķ-ı ćaşķ žann itme ĥaţarsız 
Ŝaķın gitme çü rāha rāh-bersiz (G. 247/1) 

 
Sabırla, koruk helva olur, dut yaprağı atlas. 

 Dimiş bu mıŝraćı bir ćārif-i bi’llāh olan ćāşıķ 
Ķoruķ ħelvā olur ŝabr ile hem tut yapraġı aţlās (N. 513/2) 

 
Sıcağa kar mı dayanır. 

 Eridi tāb-ı Ćaşķıñla vücūdum 
 Bu issiye şehā ķar mı ţayanur (G. 193/3) 
 

Sîm ü zer kadrini zerger bilir (Altının kıymetini sarraf bilir). 
 Sīm ü zer ķadrin bilür var ise ger zer-ger bilür 

Düşse bāzī ħāriśe döner ġurāba ibtidā (K. 2/18) 
  

ćAşķ-ı dil-ārādır miħek sūķ-ı cihānda NEBŹİYĀ 
Ŝarrāf olanlar farķ ider ŝāfī midir yā ķalb ķalb (G. 127/5) 

 
Son pişmanlık fayda etmez. 

 Eliñe girse dilā furŝatı fevt itme ŝaķın 
 Didiler fāĈidesi yoķ bu meśel ŝoñ nedemiñ (G. 309/4) 

  
  Deminde baŝmayınca aña parmaķ 
  Ne ıŝŝı ŝoñra parmaġın ıŝırmaķ (M. 79/5) 
 
  Yoĥsa ŝoñra fāĈide virmez hezār āh u fiġān (Mş. 49/VI-10) 
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Su akdığı yere akarmış. 
  Belī ŝu aķdıġı yire aķarmış 
  Meśeldir bunı NEBŹĪ böyle dirler (K. 87/10) 

 
 Yine baćś oldı sūy-ı devlete uş ćizz ü ferr ile 

  Meśeldir bu kim olur aķdıġı mecrāya cārī mā (Kt. 83/11) 
 
 Ne āteş-ţabćdır ey dil nigāh-ı ĥāk-i pāy itmez 
 Gerekse ŝu gibi yolunda aķ ya yil gibisin yel (G. 310/4) 

 
Şem'in nuru altına düşmez (Mum dibine ışık vermez). 

 Zīr-i miŝbāħ-ı ruĥuñda zülfüñi görüp didim 
Altına düşmezse şemćiñ nūrı düşer sāyesi (Kt. 499/2) 

 
Uçmakta (cennette) gice yoķ. 

 Ravża-ı rūyuñda ey ġılmān ŝaçıñdır şeb velī 
 Gice yoķ uçmaķda dirler bir ķurı sevdā gibi (G. 462/4) 

 
Unsuz eve girse ekmeğini çıkarır. 

 Eger unsuz eve girse çıķarır itmegini 
  Dökilür yüzi ŝuyı böyle de sāĈil olmaz (K. 77/9) 
 
Üzüm üzüme baka baka kararır. 

 Yüri ţaĆn eyleme ebnā-ı zamāna NEBŹĪ 
  Ķararır biri birin göre göre dirler üzüm (K. 46/17) 

 

  II.II.IV. Arkaik Kelimeler 

 Nebzî Divanı’nda bugüne göre arkaik özellik arzeden kelimelerin kullanım oranı 

dikkat çekmektedir. Aşağıda alfabetik olarak verilen arkaik kelimeler için, farklı anlam ve 

görevlerde kullanımlara birer örnek verilmiş ve diğer örnekler ise referans olarak parantez 

içerisinde gösterilmiştir. Şiir sonlarındaki parantezler içindeki ilk referans, ilgili şiiri; diğer 

referanslar ise başka örnek şiirleri göstermektedir. 

Aġ-: Çıkmak, yükselmek. 
  ćİlm-ile göge aġan İdrīs refīću’llāh ķanı (Mş. 49/II-2) 
 
Alu: Âciz. 

 Bu bendeñ rezm-i ćaşķda kimseden alu olur ŝanma 
Raķīb-i baĥtek ü melćūnı baŝdım hem-çü ćAmr-ı Saćd (G. 157/4) 

 
Añaru: Öte, ileriye doğru, öbür taraf. 

 Bāde-i laćl-i lebi yādıyla dün mey-ĥānede 
 Mest olup gāhī berü gāhī añaru söyledim (G. 324/4) 
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Anca: O kadar, öyle. 

 Ey göñül saćy itdiñ anca irmedi maķŝūda dest 
Pes gücenme bu imiş çün ķısmet-i rūz-ı Elest (G. 137/1) 

 
 Ber-ķarār olup serīr-i salţanatda bā-ŝafā 

  Źevķ ide anca diye ķalmış mıdır ya ķalmamış (K. 25/19) 
 

 Anca dem ey kān-ı vefā anda ŝafālar idesin 
  Dem-be-dem efzūn ola mümted ide Ħaķ dem-be-demiñ 

(Kt. 26/9; Tc. 48/IV-1) 
 
Ancalar: Niceler, niceleri, birçokları, o gibiler. 
 Miyānıñ baħśi mā-beyne düşüp çoķ ķıyl ü ķāl oldı 

Dutuşdı ancalar ince tefekkürle ĥayāl oldı (G. 468/1; K. 28/12) 
 

Ancılayın: Onun gibi, o kadar, öyle. 
 Oldı müyesser aña bu ĥāne-i dildār u ferīb 

  Menzili çün böyle gerek ancılayın muħteşemiñ (Kt. 26/5; K. 14/17) 
 
Avurd: Söz, laf, sohbet. 
   Saña ŝayd olmaz ol āhū ne ķadar yemler iseñ 

Yüri eskitme avurduñ ŝoluña çalma ţavul (Kt. 500/4) 
 
Ayaķ: Kadeh, tas. 
  Pür irişdir destīyi tā kim yarasun bir işe 
  Bir ayaķ süci irişür mi iki yüz ser-ĥoşa (Mu. 86//29) 

 
 Bir ayaķ ŝunmadıñ meĈmūlüm üzre 
 Sipihrā çekdim el cām-ı Cemiñden (G. 388/5) 

 
Bayıķ: Açık, aşikar, gerçek, kesinlikle. 
  Disem ger şāne aña bellü bayıķ 
  Degildir şānelik şānına lāyıķ (M. 82/6) 

 
Berkit-: Sağlamlaştırmak, pekiştirmek. 
  Mālımız yoķ elde bāri cāh ile faĥr idevüz 

N’idelim böyle berkidmiş bu ħiŝārı berkiden (N. 534/2; Tr. 55/IV-2) 
 
Besberâber: Bütünüyle beraber. 

 Besberāber ħīlede sūķ ehli hem rūbāh-ile 
  Varı pes bir loķma kim ekl ola bismi’llāh-ile 

(Tc. 48/I-4; G. 323/7; G. 428/2) 
 
Birezce: Birazcık. 

 Yine taŝlaķlıġın terk eylemez aġyār-ı bed-kārıñ 
 Birezce tīşe-i dest ile gerçi yondurulmuşdur (G. 186/4) 
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Bol-: Olmak. 
 Ĥam bolup ķaşıñ gibi ķaddim kemān oldı benim 

  Zih gibi ķalup tenim dāġım nihān oldı benim (Mu. 86/12) 
 
Börki: Başa giyilen külâh, kalpak gibi şeyler. 

 Olup abdālı anuñ niçeleri eyleyüp āh 
 Başına börki külāh kisveyi şal eylemede (G. 430/6) 

 
Buncılayın: Bunun gibi, böyle. 

 Dīde-i dünyā ki bīnā olalı 
  Görmemişdir buncılayın aćcebi (K. 28/7) 
 
Caba: Bedava, bedelsiz. 

 Hezārān cidd ü cehd ile irilmez luţfuña sāķī 
 Mey-i laćl-i şeker-rīziñ dil-i ćuşşāķa cabadır (G. 215/4; G. 312/5) 
 

Çav: Haber, şöhret, yüksek ses. 
 Dilimden nār-ı ćaşķım nev-resānveş idüp pertāv 

 Cihānı pür-żiyā kıldı vü fi’l-ħāl dehre ŝaldı çav (G. 391/1) 
 
Çigin: Omuz, omuz başı. 

 NEBŹĪ-i şeydā alup bunca belālar çignine (T. 56/V-1) 
 
Dañla: Sabah vakti, sabahleyin. 

 Baŝarsa zülfüni ĥaţţı n’ola Ćaceb dañla 
 O mārdır ki görünmez bu mūrdur ki ürer (G. 179/3) 
 

Delim: Birçok. 
Luţfuñı görmüşem şehā ķaŝr-ı cihānda ben delim 
Kāfir-i nićme olmazam şükr iderim Ĥudā ćAlīm (G. 332/1; G. 335/1) 

 
Depren-: Hareket etmek, harekete gelmek, kımıldamak, sarsılmak. 

 Ħükm-i takdīr-i Ĥudādır rāżī ol 
Çūb deprenmez eger yil esmese (Kt. 12/4) 

 
Depret-: Kımıldatmak, sarsmak, harekete getirmek. 

 Depredüp laćl-i revān-baĥşıñ çü güftār eylediñ 
Ŝabr ider mi ĥastalar açıldı ebvāb-ı ħayāt (G. 129/4; G. 418/2) 

 
Dirgür-: Diriltmek, ihya etmek. 

 Tünd bād-ı cevriñe āhım ħavāle eyledim 
Dirgüren şāhım muķābil düşdi ŝarŝar ŝarŝara (G. 403/4; K. 4/6) 

 
Düven: Harmanda ekinlerin sap ve tanelerini (buğday, arpa, mercimek vs) ayırmak için 

kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları 
dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç; bez dokuma tezgahı; tokmak. 

 Gezer ŝaħrā-yı ġamda bir ġarībim 
 Düvende der-firāz u hem nişībim (G. 327/1) 
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Dükeli, tükeli: Hep, hepsi, bütün, cümle, herkes. 
 Dükeli muntažır it luţfıña ey Bār-ı Ĥudā 
 Şeh-i Maħmūda olan düşmeni zīr ü zeber it (K. 19/8) 

 
Dürüş-: Çalışmak, çabalamak, sebat etmek; karşı karşıya gelmek, mücadele etmek. 

 Dürişüp eyler dućālar bunca ŝıbyān u ricāl (Mr. 23/III-a) 
 
Düş ol-: Rastlamak. 

Ĥudādan dilerim her dem saña düş olmasun kimse 
Giriftār olmasun aŝlā o gīsū-yı siyehkāra (G. 420/4; G. 435/4) 
 
Yine düş oldı göñül bir ruĥı gül-gūna yine 
Yine irişdi elem bülbül-i maħzūna yine (G. 425/1; K. 11/6) 
 
Gözüm düş oldı gördüm çün ki bu ćayn-ı revān-baĥşı 

  Didim tārīĥini NEBŹĪ içenler nūş-ı cān dirler 
(K. 13/5; G. 193/4; G. 206/4; N. 541/1; G. 422/2; N. 557/1; Mh. 84/I-1; Mu. 86/8) 
 

Egin: Sırt, arka. 
 Abdālıñ olup şevķ-ile bu tekye-i ćaşķda 
 Gör başda külāhım daĥı egnimdeki şālım (G. 353/4) 
 
 Anca dem gezdim bu ćālemgāhı ŝaħrā vü cibāl 

  Egnime post baġlayup dervīş gibi bī-melāl (Tc. 48/IV-1; T. 56/V-2) 
 
Em: İlaç. 

 Lebiñ emdir bañā meclisde sāķī 
 Şarābıñ derd-i Ćaşķa em degildir (G. 198/4; G. 213/5; G. 269/1; G. 301/2; G. 
358/1; G. 359/1; G. 388/4; G. 389/2; G. 449/5) 

 
Epsem ol-: Sessiz olmak, ses çıkarmamak, susan olmak. 

 Nedir ey dil çıķup ortaya yine ćarż-ı melāl 
  Epsem ol sen didigiñ ćāşıķ-ı rüsvā degilim (K. 45/12; K. 77/19) 
 
Esen: Sağ salim. 

 Yoķ durur gerdūn-ı dūndan źerrece ümniyyetim 
Tek esen olsun başım olsun hemān emniyyetim (G. 329/1; Ms. 39/IV-1) 

 
Esle-: Dinlemek, kabul etmek. 

 Bāde vü maħbūbdan ġayra dilā 
Sözüm esle tevbeñi eyle naŝūħ (G. 153/3) 

 
Giñ (geñ): Geniş. 

 Vaćde-i vaŝl eyleyüp ŝaldıñ diyār-ı firķate 
 Eylediñ bu giñ cihānı başıma hicriñle teng (G. 303/3) 

 
Gökçek: Güzel, sevimli, hoş. 

 Her dem ćibādet ķıl ħüsn-i ĥulķ it 
  Gökçek ćamelle ţolsun defātir (K. 43/6) 
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Göyün-: Yanmak. 
 Ħarāret ıssı bir şaķraķ olur kim ćaşķa yār olsa 
 Ser-ā-pā nār-ı maħż olur göyinür ŝanasın kim ķav (G. 391/3) 
 

Ilan: Yılan. 
 Nedir ol kim ki dırāz ķāmetdir 

  İki başı var ılan-ŝūretdir (M. 80/1) 
 
Issı: Fayda, yarar. 
  Deminde baŝmayınca aña parmaķ 
  Ne ıŝŝı ŝoñra parmaġın ıŝırmaķ (M. 79/5) 
 
İmden gerü: Bundan sonra. 

 Dükendiyse n’ola şarāb u ćaraķ 
Gel imden gerü iç NEBŹĪ nebīź (G. 163/5) 

 
İñen, iñende: Çok, pek, daha çok, gayet. 

 Pendime ţutġıl benim cān ile cānānım ŝımāĥ 
Semte yaķlaşdırma aġyārı iñen yaķın ıraĥ (G. 154/1; Mh. 58/IV-1) 

 
 İñende ġāfil olma ħāl-i bīmārān-ı ćaşķıñdan 
 Ķıl istifsār mā-fi’l-bāllerin luţf it ol āgeh geh (G. 406/6) 

  
İrgür-: Ulaştırmak, eriştirmek. 

 Gūşe-i hicriñde ben bī-çāre ķaldım bī-nevā 
Kendi bīmārıñdır irgür zād-ı vaŝlıñla devā (G. 99/1; G. 238/5; Kt. 38/2) 

  
  İrgürünce ol raķīb-i bed-fićāli vuŝlata 

 Bil saña ey dil irişmek rütbe-i evlādadır (G. 210/3) 
 
 İrgürseñ eger ćıyd-i viŝāliñe beni sen 

  Ķurbānıñ olam yolıña ey ķaşı hilālim (G. 353/2) 
 
 Yine meyl itdi göñül bir şeh-i vechi ķamere 

Reh-i ćaşķında ķoyup pā işin irgürdi sere (G. 437/1; G. 473/3) 
 
Ķaçan, kaçan kim: Ne zaman ki, nasıl, nasıl olur da. 

 Ķaçan alam daĥı ben murġ-ı şikārımı ćaceb 
  Şeh-bāz-ı ķudsveş çün ki murabbā degilim (K. 45/7; G. 164/3) 

 
 Ķaçan kim ŝubħ olup ħīn-i seħerde fetħ ola bābı 

Gelüp dostān-ı źü’l-iħsān ţola hep zīr ile bālā (K. 7/5) 
 

Ķamu: Bütün, hep, herkes. 
 Fātiħa tā-ĥātime źikr-i cemīliñdir ķamu 

Mū-be-mū vü ħarf-be-ħarf āyet-be-āyet min ilā 
(K. 4/23; Tc. 48/6; Kt. 67/2; G. 94/3; G. 126/11) 

 
 Yā Ħabība’llāh ķamu ümmet ţutar saña ümīd 

Ber-murād it cümleyi pes ķılma maħrūmü’l-ćaţā (K. 4/33, 35; G. 182/2) 
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 Gerd-i rāh olsun nedir bu ĥāk-i ten 

Ben ķamu cān u dilim itdim hebā (G. 95/4) 
 
Ķancaru: Nereye, ne tarafa. 

 NEBŹĪ-i şeydā düşüp ćaşķa müdām 
 Bu şitāb ile źihābıñ ķancaru (G. 401/9) 

 
Ķanda: Nerede, nereye. 

 Muħaŝŝal ger ola sāķī ŝurāĥī 
Güzeldir ola her ķanda teferrüc (G. 145/4) 

 
 Ķanda beñzer leźźet-i laćliñe ey dil-ber ćasel 

Ķanda şīr ü ķanda sükker ķanda şehd ü ķanda ķand 
(G. 161/5; G. 259/5; G. 379/2; G. 379/3; T. 56/III-4; K. 77/2) 

 
 Ķand-i laćliñ yādına oldum Semerķanda revān 

Bilmezem uzaķdayım yaķındayım ya ķandayım 
(G. 354/4; G. 377/2; G. 392/4) 

 
 Ŝanemā cevr ü cefā-pīşe idüp ķandaya dek 
 Güle fāriġ ola bu kārıñı sen terk eyle (G. 415/6) 

 
 Göz diküp ķaldı göñül laćl-i leb-i cānānda 

Ķanda gitse dil gidermiş daĥı hem cān anda (G. 428/1; K. 20/13) 
 
Ķarañu: Karanlık. 
  Ķarañudur gözime rūz-ı rūşen rūz-ı hicriñde 

Münevverdir şeb-i vaŝlıñda şāhā ol ķarañu şeb 
(G. 117/5; G. 401/8; G. 441/5) 

 
 Uşta girdiñ bir ķarañu oţaya 

Sicndir bir ďayķ yaĥud maħbese (Kt. 12/3; G. 118/5) 
 

Kay: Yağmur, sağanak, bora. 
 ćĀleme ķay-ı belāyı yaġduran gerdūn imiş 
 Ol belā ķayıyla āġeşte dil-i maħzūn imiş (G. 258/1) 

 
Kelek: Sabunculukta ve boyacılıkta kullanılan kalya taşı 

 Tā görünsün bu felek saña kelek ćAnķā siñek (Mş. 49/VII-3) 
 
Kendüzü: Kendisi. 

 Ārzū-yı merg ider cānım firāķıñdan seniñ 
 Yoĥsa kendü kendüzünden mevtini ister mi var (G. 188/6; G. 406/1) 

 
Keş: Ahmak, akılsız, kolay aldanır. 

Dil ü cān fikr ü ĥayāl ü ten ile keş meş-ile 
Ŝanemā ţapuña geldi bu ķuluñ beş keş-ile (G. 404/1) 

 
 



 84
 

 

Key, gey: Çok, pek, pek çok, uygun, layık, olgun (kişi); Farslarda şahlara verilen san. 
 Key ŝaķın esrārıñı itme varup nā-dāna ćarż 
 Sırrıña maħrem degil çün eyleme yabana ćarż (G. 267/1; G. 102/5) 
 
 Faķrıñ libāsın key bil daĥı sen 

  Anuñ gibi yoķ hìç śevb-i fāĥir (K. 43/13) 
 
 Yād-ı lebiñe meykedede NEBŹĪ içüp mey 
 Gördüm yine şāhāne oturmuş keye beñzer (G. 187/5) 
 

Ķoç-: Kucaklamak, sarılmak, bağrına basmak. 
  Neyleyem ķoçmaķ murādımdan geçerdi biliñi 

Cevr idüp bu dil-ħazīne düşdi ĥançer araya (G. 435/3; Mş. 49/III-2, 3) 
 

Ķoçdır-: Kucaklatmak. 
  Ķoçdırup ince miyānın leblerin emdirmedi 

 Pes bilindi maćnī-i lā-ĥayra illā fi’l-vasaţ (G. 270/3) 
 

Ķoçış: Kucaklayış. 
 Ţarz-ı ćaşķı zülf ü rūyuñ añlamışdır dil-berā 
 Birbiriyle bezm-i ħüsnüñde hemān öpiş ķoçış (G. 254/6) 

 
Ķoçul-: Kucaklanmak. 

 Göñül meyl itdi bir şāh-ı civāna daĥı nev-reste 
Sevilmez şimdi ammā ķocılur āheste āheste (G. 433/1) 

 
Ķutlula-: Tebrik etmek. 

 DućāĈ-ı ĥayr-ile yād eyleyüp ķutlulaġıl anı 
Budur lāzım olan zīrā dilā erbāb-ı iźćāna (K. 27/6) 

 
Lāy, yal: Köpek yemi. 

 Ölürsem derd-i hicriñle bu cismim 
 Üşüp kūyuñ kilābı lāy iderler (G. 226/3) 

 
Martalus: (Martaloz şeklinde) Çift cinsiyetli, casus. 

 Zehr ola şimdi hele içsün ħużūruñda müdām 
 Kāfir-i bi-dīn ü millet ol raķīb-i martalus (G. 249/3) 

 
Miş yaş: Kuşku uyandıran, kötü şeyler düşündüren söz. 

Müddećī ćaşķ-ı dil-ārāyı idermiş daćvī 
Müddećā śābit ola mı budala miş yaş-ile (G. 404/4) 

 
Niçeme: Ne kadar, her ne kadar. 

Ser-i zülfi niçeme cevri füzūn eyler ise 
Deli göñlüm dem-i dem fikr-i muħāl eylemede (G. 430/2) 

 
Od: Ateş. 

 Göñülde gözde başda od ŝu ţopraķ 
Budur ehl-i hevāyāna ćalāmet (G. 130/8; G. 394/3; K. 46/5) 
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 Boyandı ķana yandı oda zīrā 
Olur sūzişle ćanberden teleźźüź (G. 165/3) 

 
 Düşmeniñiñ başına ĥāk cānına od ura felek 

  Yanıcaġız şemć-i demiñ söyünicek nār-ı ġamıñ (Kt. 26/11) 
 

Otaġ: Çadır, büyüklere özgü çadır. 
 Ne var āvāre gezmekde ser-ā-pā ey ġam-ı dil-ber  

Olup śābit-ķadem bu sīne-i NEBŹĪyi otaġ it (G. 131/9) 
 
Öñ gel-: Karşısına gelmek, karşısında durmak. 
  Eylediñ aŝħāb-ı Fīli münhezim gelmezden öñ 

Pes Ķureyş u Kāfirūn her vech ile buldı cezā (K. 4/21) 
 
Örü ţur-: Ayağa kalkmak, ayakta durmak. 

Ey göñül fāriġ oturma ţur örü 
ćAşķ bu yüzden yete gösterdi rū (G. 401/1) 

 
Özge: Başka, gayri. 

 Mübtelā-yı derd-i ćaşķ oldı dil-i sevdā-zede 
Senden özge derd-i bī-dermānına bilmez ţabīb 
(G. 121/2; G. 140/6; G. 163/2; G. 220/4; G. 251/2; G. 257/5; G. 284/5…) 

 
 Bilmeyenler bilmese ħālāt-ı ćaşķı ţañ degil 
 ćAşķ başķa ħāl imiş ćāşıķlıġ özge kār imiş 

(G. 260/10; G. 268/2; G. 352/1; G. 440/3; Mr. 63/XIV-1) 
 
Panıķ (panaķ): Sopa. 

 Yine yumrıcaķ olup benden ayırdıñ şehimi 
Be raķībā umarım ki ura panıķla seni (Kt. 498/2)  

 
Ŝaķŝaķ: Sırılsıklam, çok ıslak; yapışkan; çok işeyen çocuk. 

 Niçe meyl itmesün ţabć-ı dil-i bī-çāreler her dem 
 Ruĥuñ pālūde-i ter gibi ditrer gūyiyā ŝaķŝaķ (G. 294/3) 

 
Ŝavul-: Bir tarafa çekilmek, yol vermek. 

 Düşüp itler gibi ardınca gezersin her dem 
Yetişür yilme raķībā yıķılup var ŝavul (Kt. 500/1) 

 
Ŝay: Arkadaş; elçi. 

 Dāl-ı zülfüñle nihān olmuş begim cīm-i cemāl 
 Ŝād-ı ćaynıñ ŝad hezārān şīve eyler ŝay yoķ (G. 295/4) 
 

Ŝıķlıġ: Islık, ağızdan çıkarılan düdük sesi gibi ses. 
  Dem ola gülşen-i ćālemde dilā gül mi ķala 
 Öte ŝıķlıġa düşe güm ola bülbül mi ķala (Mş. 50/VI-1) 
 
Ŝı-: Kırmak, yıkmak, bozmak vs. 

 Sen çekersin cevrini ol ider aġyāra vefā 
 NEBŹİYĀ yanında bir ŝu celb iden desti ŝıyan (G. 370/5) 
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Ŝın-: Kırılmak. 
Ķo ŝınsun şīşe-i dil yār elinden 
Ŝafādır bu dile dildār elinden (G. 380/1) 

 
Süzilür üstüne şāhīn gibi her-gāh dü-çeşmiñ 

 Ŝınup bāl ü peri aña rehā bulmaķ gümān oldı (G. 451/2) 
 
Siviş-: Sıvışmak. 

 Yandırır bir gün seni āhım şihābı ey raķīb 
 Ol melek yanında gel İblīsveş ţurma siviş (G. 257/4) 

 
Ŝoġul-: Suyu çekilmek, kaynağı yitmek ya da kurumak, sönmek. 

 Ĥuşk bir ābı ŝoġulmuş çāha döndi gözlerim 
 Eşk ü yā demden eśer bu çeşm-i giryānımda yoķ (G. 284/6) 
 
 Bu bī-pāyān baĥr-i ćaşķa kim düşdi göñül fülki 

  Ŝoġulmaz āh-ı āteşnāk ile serd ile hem ţoñmaz (Kt. 38/1) 
 
Ŝoġumsuz: Pisbogaz, tama’kâr. 

 Görmedim daĥı raķībiñ gibi ŝoġumsuz hiç 
 Seg-i cāyić gibi ne bulsa boġazına ţıķar (G. 189/4) 

 
Ŝoķun-: Takınmak. 

 Görüp ruĥsārıñ üzre nāzenīnim zülf-i müşkīniñ 
Didim sünbül ŝoķunmuş sevdigim bir lāle-i beyżā (G. 101/2; G. 417/3) 

 
Şehā bir nev-hevesdir ţıfl-ı dil redd itme meĈmūlin 
O zībā kākülüñden vir ŝoķunsun başına bir tel (G. 310/3) 

 
Ŝovul-: Suyu çekilmek. 

 Ĥayāliñ her ķaçan gitse begim bu ĥāne-i dilden 
 Ŝovulmuş ŝuyı gūyā bir degirmen ţamına beñzer (G. 211/2) 

 
Söykün-: Dayanmak, yaslanmak. 

ćAzm-i bezm-i būsitān itdikde ol serv-i revān 
Söykünüp ķaldı temāşāsında ćarćar ćarćara (G. 403/3) 

 
Şöyle keśret var yine yoķ bir ayaķ baŝmaġa yir 
Söykenüpdür ĥāne-i ķalbimde vi’llāh ġam ġama (413/4) 

 
Söyün-: Sönmek. 

 Kül olursa yanaraķ āteş-i ćaşķ-ile bu ten 
 Dil-i pür-ġamda söyünmez eśer-i nārı ķalur 

(G. 213/3; G. 352/2; G. 392/3) 
 
 Āb-ı vaŝlıñla söyündür āteşim 
 Artdı tāb-ı hicr ile sūz u güdāz (G. 236/4; G. 311/4; G. 314/5) 
 
 Düşmeniñiñ başına ĥāk cānına od ura felek 

  Yanıcaġız şemć-i demiñ söyünicek nār-ı ġamıñ (Kt. 26/11) 
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Süci: Şarap, içki. 
  Pür irişdir destīyi tā kim yarasun bir işe 
  Bir ayaķ süci irişür mi iki yüz ser-ĥoşa (Mu. 86//29) 

 
Ţaġuķ: Dağınık, perişan. 

 Laleniñ surĥ libāsı ķara şāl olmuş durur 
  Sünbülüñ zülfi ţaġuķ āşüfte-ħāl olmuş durur (Mş. 49/IV-3) 
 
 
Ţamu: Cehennem. 

 Yār ile nār-ı Caħīm ise ķabūl eylemişiz 
 Yārsız cennet-i ćAdn ise de ţamu bilürüz (G. 227/5) 
 

Ķahr u mihridir ġam u şāda nişān 
Remz-i vaŝl u hicridir uçmaķ ţamu (G. 397/5) 

 
Ţañ: Şaşılacak şey, hayret edilen şey. 

Ţañ mı dīvānıñ irerse mülk-i Īrāna daĥı 
Çün ki şićriñ defteri Erjengdir sen Mānisin (G. 383/6) 

 
 Ser-ā-ser ćāleme sulţān olursa ţañ degil zīrā 

  İrişdi māhīden luţfı o şāhıñ māh-ı tābāna (Kt. 24/2) 
 
Ţañlaş-: Hep beraber hayrette kalmak. 

 Bu ķışa pīrān-ı ćālem ţañlaşup 
  Birbiriyle söyleşürlerdi hebi (K. 28/10) 

 
Ţaña kal-: Şaşakalmak, donakalmak. 

 Beni ŝaħrā-yı cünūn içre göricek Mecnūn 
Ħayret-ālūd oluban ħāletime ķaldı ţaña (G. 93/4) 

 
Ţapu: Huzur, makam, zât, hizmet. 

Cān u dil iki ġulāmıñ olmaġa 
Ķıldılar ćazm-i ţapuñ bi’l-ittifāķ (G. 286/6; G. 287/2; G. 328/1) 
 
Bugün NEBŹĪyi ţard itme ţapuñdan 
Gelüpdür ĥāk-i pāya rūy-māle (G. 414/9) 
 

Ţaslaķ: Kaba, yakışıksız, kusurlu, ahmak. 
 Yine taŝlaķlıġın terk eylemez aġyār-ı bed-kārıñ 
 Birezce tīşe-i dest ile gerçi yondurulmuşdur (G. 186/4) 

 
Ţayaķ: Destek. 

Ġam-ı laćliñle kesildi elim irmez ayaġa 
 Varayım meykedeye bārī ţayanup ţayaġa (N. 549/1) 

 
Tebelleş: Birbirine geçmiş, karışmış, karmakarışık. 

 Kederi kendüden olsaydı anı çekmege ne 
  Ne belādır ki tebelleş ide bir baţţālı (K. 76/7) 
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Tuğ: Eskiden sancak tepesine ve başa takılan at kuyruğu. 

 Mīr-i ćaşķım dūd-ı āhım NEBŹİYĀ tuġ u ćalem 
Sīne ţablım dāne-i eşkim durur ćasker baña (G. 105/5) 

 
 
Tundan tuna: Uzak yerlere, felaketten felakete. 

Tīġ-ı bürrān-ile yā Rab ķaţć ola ćırķ-ı raķīb 
Ata tundan tuna anı tünd-bād-ı ŝarŝarī (G. 477/4) 

 
Uçmaġ, uçmaķ: Cennet. 

 İrer ey ķaddi Ţūbā kim göre rıďvāna dìdārıñ 
 Gözüñ nūrveş sözüñ Kevśer özüñ ħūr yüzüñ uçmaġdır 

(G. 180/4; G. 441/6; Kt. 34/11; Kt. 67/5) 
 
 Ķahr u mihridir ġam u şāda nişān 
 Remz-i vaŝl u hicridir uçmaķ ţamu (G. 397/5; G. 462/4) 
 

Uş: İşte, şimdi. 
 Beni öldürdüñ ey çarĥ-ı sitemger derd-i hicr ile 

Vücūdum uş gerekse loķma-ı seg ţućme-i zāġ it 
(G. 131/5; G. 136/7; G. 139/2; G. 151/1; G. 160/6…) 

 
Uşta: İşte. 

 Var imiş devlet başında zülfine bend oldı dil 
Düşdi pes üstine uşta sāye-i perr-i hümā (G. 112/2) 

 
İrişdi yümn ile uşta bugün Nev-rūz-ı Sulţānī 
Ĥalāŝ eyler ġam u ekdārdan ćuşşāķ-ı nālānı 

(G. 488/1; K. 20/29; Kt. 75/10) 
 

Üleş-: Paylaşmak. 
 Üleşirdim beni baña ķosalar n’olaydı 
 Bāġ-ı Ćālemde benī nevĆim ile ben de ķozum (K. 46/8) 

 
Üş-: Toplanıvermek, üşüşmek. 

 Ġam-ı dünyā-yı denī başıña üşmüş NEBŹĪ 
Ŝanurum ol zen-i mekkāre olupsın menkūħ (G. 152/5; G. 155/3) 

 
Üşür-: Üşüştürmek, musallat etmek. 
  Başıma bi’llāh üşürdüñ şimdi zenbūr-ı belā 

Olduġum zīrā ki bildiñ derd-i ćaşķa mübtelā (Ms. 88/II-2) 
 
Üt-, ütül-: Yenmek, yenilmek. 

 Ütmişiz ütülmüşüz aġyāra bī-bākiz yine 
 İşbu dār-ı lućbda bāyız ķozı yüzlerdeniz (G. 244/4) 

 
Yaĥşı: İyi, güzel. 

Bu dil murġına şāhā çün o zülfüñ āşiyān oldı 
Uçup rāħatlıġı yaĥşı iken ħāli yaman oldı (G. 451/1) 
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Yanıñca: Yanında, beraberinde. 

 O lālā siyyemā yanıñca bile 
Ķıla ol yār-ı gül-ĥande teferrüc (G. 145/2) 

 
Mihr-i ruĥsārıñla tā-evc-i felek tābendedir 
Sāyeveş ayrılmazam yanıñcayım tā bendeyim (G. 354/3) 

 
Yaraķ eyle-: Hazırlık yapmak, levazım düzmek, hazırlık görmek. 

 ćAşķ u şevķıñ var iken dil mülküni 
 Žabţ u tesĥīre yüri eyle yaraķ (G. 286/3) 

 
Yarıcı: Yardımcı, şefaatçı. 
  Devlet-i ćOśmāniyeden bu Kapucıbaşı Aġa 
  Yarıcısı ola Ĥudā ola ki ol muħteremiñ (Kt. 26/1) 
 
Yay: Yaz (ayı, mevsimi). 

 Yine irişdi yay ayı firāķ eyyāmına beñzer 
 Gözüm ķan ţoldı yāriñ tīġ-ı ĥūn-āşāmına beñzer (G. 211/1) 
 
 Ġālibā bāġ-ı cinānda buldı ķaddiñ perveriş 
 Mīvesi Ţūbā gibi eksik degildir yay u ķış (G. 257/1; K. 46/14) 
 
 Uzandı yay eyyāmı ser-i ĥalķa belā oldı 

  Hele irişdi āb ammā o da bī-intihā oldı (Mu. 86/27) 
 
Yetür-: Ulaştırmak, eriştirmek; yetiştirmek, büyütüp yetiştirmek. 

Kime kim ćarż idem aħvālimi defć-i ġam içün 
  Yetürür derdime derdim ü çü çārā degilim (K. 45/11; Mş. 50/II-5) 

 
Yil: Rüzgâr. 

 Yil gibi sürćat idüp geçmekdedir bu rūzgār 
 Niçe şāhānıñ çürimiş cismidir tozan ġubār 

(G. 222/1; G. 243/2; G. 310/4 G. 392/3…) 
 
Yil-: Koşmak, acele yürümek, esmek. 

Kūh u ŝaħrāda yiler yil gibi şeb rūz ŝabā 
Seni arar seni cānā bulımaz cāñı seniñ 

(G. 306/2; G. 318/5; G. 453/; Kt. 38/25…) 
 
Yilüp yopur-: Telaşla koşmak, durmadan seğirtmek. 

 Ŝabāveş reh-güźārıñda yilüp yopurmaķ ister dil 
 Ten-i żaĆfımda bu cān-ı żaĆīfim nitekim ŝaġdır (G. 180/2) 

 
Yoĥsa: Yoksa. 

 Yoĥsa kim vaŝf idebile ħaķķ-ı vaŝf ile seni 
Çün ki vaŝŝāfıñ ola bi’ź-źāt ol źātü’l-ćalā (K. 4/25; K. 76/5; G. 312/5…) 

 
 
 



 90
 

 

Yumrıcak: Veba, yuvarlak, yumru olan şey. 
 Yine yumrıcaķ olup benden ayırdıñ şehimi 

Be raķībā umarım ki ura panıķla seni (Kt. 498/2)  
 

II.II.V. Edebî Sanatlar 

 Nebzî'nin şiiri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, duygu ve lirizmden çok süslü 

ve nükteli söyleyişler dikkati çeker. Şiirin geleneksel yapısını zorlayan, bazan onunla 

çeşitli şekiller oluşturan Nebzî, daha çok lafız sanatları ile bezenmiş şiirler söylemiştir.  

 Söz konusu biçimsel denemeler ve tashihler ilgili başlıklar altında incelendiği için 

burada Divan edebiyatında yaygın olarak kullanılan sanatlı söyleyiş örneklerine yer 

verilecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi Nebzî Divanı’nda oran olarak ses ve kelime 

tekrarlarına dayalı kalb, aliterasyon, asonans, cinas, iştikak, reddü'l-acüz ale's-sadr, tekrîr, 

akis gibi lafız sanatlarının çokluğu göze çarpmaktadır:  

Kalb: 
Meclis-i ĥāŝŝa ķarīb itme raķīb-i kāfiri 
Ķoma dergāha anı gel luţf idüp ķılma ćinād (G. 156/7) 
 
Ķarīb eyle raķībi ister iseñ meclis-i ünse 
Baćīd it bendeñi bāb-ı saćādetden cüdā eyle (G. 412/2) 
 
Ķarīb itmez beni ol āsitāna 
Raķīb-i rū-siyeh ol ĥūk-i nā-pāk (G. 302/5) 
 
Ĥavf ider benden ķarīb olmaz baña dime raķīb 
Ķorķarım şerriñden ancaķ sen gibi ĥardan degil (G. 317/4) 

 
 Femiñ źerre midir yā noķţa mıdır bize müşkildir 

Gelüp nuţķa anı bir lafž ile hem eylegil ħal gel (G. 318/2) 
 

 Dünyāda devlet ey dil iķbāl-i lā-beķādır 
 Bī-şübhe meyl idenler maħrūm u bī-nevādır (G. 220/1) 
 
 Varayım dergāhına rāzım açup zār ideyim 

Yoĥsa ħālimden o şāhı āhım āgāh eylemez (G. 241/6) 
 

Aliterasyon ve Asonans: 
 
 O deñlü girye ķıldım ħasretiñle 
 Aķan bu demde demdir nem degildir (G. 108/3) 
 
 Zülfi şeb-bū çeşmi cādū bir perī-ĥū māh-rū 

Hem ŝadef fem dişi incü lebleri gevher midir (G. 166/3) 
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 Ħasret-i ĥūn-ĥvār-ı çeşm ü laćl-i ĥūn-rīziñle yā 
 Dem mi vardır dem aķıtmaz dīde-i ġam-dīdemiz (G. 237/4) 

 
Dīdeden dilden bu bī-dil NEBŹĪyi dūr eylediñ 
Ķan idüp dilin aķıtdıñ dīdeden dem ey göñül (G. 319/5) 
 
Ĥaylī demdir hem-demimdir ġam benim 
Źevķ benim ćālem benim hem dem benim (G. 323/1) 
 
Hem-ser ü hem-pāy u hem-rāhım durur 
Dilde ġam ħüzn ü elem her dem benim (G. 323/2) 
 
Derd-i dil dem dem dem urur der-derūn 
Dār-ı derddir var durur der-dil verem (G. 359/4) 
 
Ey dil-i zārım devādan ur dem 
Em ruĥ-ı dādārı odur derde em 
 
Derddeş ol źū-derde derdden dād al 
Vādī-i derde varup düş ey dedem 
 
Dil devāĈ-ı derd arar dervāzede 
Rūzī-i rūze revā varım verem 
 
Derd-i dil dem dem dem urur der-derūn 
Dār-ı derddir var durur der-dil verem 
 
Dūrdur NEBŹĪ devāĈ-ı derdden 
Ārzū-yı dil odur derde erem (G. 359) 

Derd-i dādārı devāĈ-ı derd dān 
Vādī-i derde düş ey dil var revān 
 
Uş devāĈ-ı derd durur ol derde em 
Derde em um var ol derden der-ān 
 
Rām ol ey ādem iźāĈ-i derde var 
Vird-i derd et var devām üzre ez-ān 
 
Dil devāĈ-ı derd arardı dūrda 
Dār-ı derde varup ol zār u devān 
 
NEBŹİYĀ dūr ol devāĈ-ı derdden 
Dārū derddir vardı devr-i deverān (G. 389) 

 
Cinas: 

Göz diküp ķaldı göñül laćl-i leb-i cānānda 
 Ķanda gitse dil gidermiş daĥı hem cān anda (G. 428/1) 
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Dökdi ķanım o leb-i cān-baĥşıñ ey āfet benim 
Ķana ķana ceng iderdim ger olaydı ķana ķan (G. 381/6) 
 
Mihr-i ruĥsārıñla tā-evc-i felek tābendedir 
 Sāyeveş ayrılmazam yanıñcayım tā bendeyim (G. 354/3) 
 
Olaydı ey dil-i şeydā bu fānī dār medār 
 Ne ĥoş idi gözü āhūlar ile kār şikār (G. 221/1) 

 
Gider Manŝūrveş dil dāra ķarşu 
Ne ĥoşdur dār gör dildāra ķarşu (G. 399/1) 
 
Mürüvvet olmayınca bir güzelden 
Çıķarmış aġlamaġ ile göz elden (G. 382/1) 
 
Her demde bu gözler seni gözler niçe demdir 
 Hiç ġayrıya baķmaz 
Kim gördi bu göz sevdi göñül cānla begendim 
 Hey cānıma cānān (Mü. 360/2) 

 
 Ġam-ı ćaşķ-ı dil-ārā bu dil ü cāna kesel virmez 
 Vücūdum bār-ı yāri ħaml idüp aŝlāca bel virmez (G. 238/1) 

 
 Sırr-ı mektūmum benim dīdem didim fāş eylemez 

Dil gülüp didi meger aġlamayup yaş eylemez (G. 240/1) 
  

Varayım dergāhına rāzım açup zār ideyim 
Yoĥsa ħālimden o şāhı āhım āgāh eylemez (G. 241/6) 

  
 Niçe cān çāk idüben sīneyi daķ eylediler 

  Ol olur her niçe kim Ħażret-i Ħaķ eyle diler (Mş. 50/5) 
 
 Ħubb-ı dünyāyı ķoyup pes māliĥulyādan kes el 

  Nefs-i murdār ile virme rūħ-ı pākiñe kesel (Mş. 49/V-1) 
 

Pā-pūşuna dil cān ile reşk eylemesün mi 
 Pā-būsuna her dem irişüp behrever oldı (G. 469/3) 

 
 Şehā seyl-āb idüp bu dīde-i terden aķan ŝular 
 Boyuñ serv-i sehīdir zīr-i pāyıñ dem-be-dem ŝular 
 Gözümden gitmesün her dem ĥayāl-i nergis-i çeşmiñ 

Bu rūşendir ki bir dem ŝudan idilse çiçek ŝolar (N. 546) 
 

 Çü sende gördiler bu ħüsn ü ĥulķı 
Kim olmuş fıţrat-ı ħaķķ-ile ĥalķı 

 Hemān dem māĉil oldılar ser-ā-ser 
Şehā ceźb eylediñ bi’l-cümle ĥalķı (N. 553) 
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İştikâk: 
 
 Sāķiyā ŝubħ oldı ŝun bize ŝabūħ 

Revħ u rāħat kesb ide cism ile rūħ (G. 153/1) 
 
 Cāmićü’l-ħüsn olsa vechi var cemāćat uş müje 

  Bīnī vü ebrūlarıdır minber ü miħrābveş (G. 262/2) 
 

 Beni ŝaħrā-yı cünūn içre göricek Mecnūn 
Ħayret-ālūd oluban ħāletime ķaldı ţaña (G. 93/4) 
 

 Ţaleb ķıl NEBŹİYĀ vaŝl-ı ħabībi 
Naŝīb olmazsa da nićme’l-müţālib (G. 125/5) 
 

 Eger ćālemde maħbūb-dost iseñ bir ĥūb sev NEBŹĪ 
 Ki ĥulķı aħsen ü źātı ħasen ismi Ħüseyn olsun (G. 362/7) 
 
 Yoķ degil noķŝānımız var ićtiźārımız daĥı 

Çün ki maķbūldür lede’l-eşrāf ćiźār-ı dünyā (K. 4/39) 
 

 Resūlu’llāhıñ ol evvel çü taŝdīķ itdi mićrācın 
 Bu ümmetde laķab oldı aña anuñ içün Ŝıddīķ (Kt. 6/3) 

 
Güzeller pādişāhısın serīr-i ħüsn ü behcetde 
Saćādetle otur ey ţālići mesćūd necmi saćd (G. 157/2) 
 

Kelime Tekrarına Dayalı Sanatlar: Tekrir, Reddü'l-acüz ale's-sadr, İade, Akis: 
 

Aşağıdaki üç gazelde de tekrara dayalı sanatlar dikkati çekmektedir. İlk gazelde 

aynı kelime şiir boyunca mısra başında ve sonunda yinelenerek hem reddü'l-acüz ale's-

sadr sanatı hem de iade sanatı yapılmakta; ikinci gazelde, "himmet" ve "gönül" kelimeleri 

her mısrada tekrar edilerek bu iki kavramın sıfatları sıralanmaktadır. Şiir, bu özelliğiyle 

Tensîku's-sıfât sanatına da güzel bir örnektir. Üçüncü gazelde ise bütün mısralar "Ne-ne 

de" bağlacı ile oluşturulmuştur. Dördüncü gazelde kafiye kelimesinin tekrarı söz 

konusudur. 

 Yine düş oldı göñül bir ruĥı gül-gūna yine 
Yine irişdi elem bülbül-i maħzūna yine 

 
Yine ol kāküli leylānıñ sevdāsıyıle 
Yine ŝaħrāya çıķup iş ola Mecnūna yine 
 
Yine Ferhād olup ol Ĥüsrev-i şīrīn-dehene 
Yine ţaġlara düşüp ćazm ide hāmūna yine 
 
Yine pervāne-ŝıfat şemć-i cemāliyle yanup 
 Yine pür-āteş olup atıla kānūna yine 
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Yine meyl eyledi NEBŹĪ o siyeh gīsūya 
Yine her yüzden ider ġam aña her gūne yine (G. 425) 
   *** 
Himmetim deryā-yı ćaşķ fülki göñül lenger gibi 
Ĥıżrveş göñlümle her dem himmetim hem-ser gibi 
 
Himmetim kālāĈ-ı vālā ĥvācedir göñlüm benim 
Himmetim zīrā miħek göñlüm zer-i aŝfer gibi 
 
Himmetimle göñlümi ġamdan tesellī eylerim 
Himmetim gökle berāber göñlüm alçaķ yer gibi 
 
Himmetim ţaşı deler ammā ki göñlüm nermdir 
Himmetim bir pīr-i merd göñlüm mürīd-i ner gibi 
 
Himmet itsem göñlüme ţāķ-ı mućallādan geçer 
Himmetim çün Sidredir kim göñlüm anda ber gibi 
 
Himmetimle bu göñül irse merāmına n’ola 
Murġ-ı zībādır ki göñlüm himmetim şeh-per gibi 
 
NEBŹİYĀ göñlüm güşād eyler nesīm-i himmetim 

 Himmetim bülbül göñül bir ġonca-ı aħmer gibi (G. 482) 
 

*** 
 Ne müĈeźźin ne imām u ne ĥaţīb 

Ne müneccim ne mühendis ne ţabīb 
 
 Ne mevālī ne ķużāt u ne ćavām 

Ne ĥavāŝŝ u ne eĥaŝŝ u ne lebīb 
 
 Ne nedīm ü ne selāţīn-i cihān 

Ne vezīr ü ne şehīr ü ne ġarīb 
 
 Ne peder māder ü duĥter ne püser 

Ne birāderle ne ĥvāher ne ķarīb 
 
 Ne firāķ u ne viŝāl u ne hevā 

Ne civān u ne figār u ne raķīb 
 

  Ne gülistān u ne bülbül ne çemen 
Ne ŝaħārī ne firāz u ne neşīb 

 
 Ne meşāyıĥ ne mürīd ü ne murād 

Ne ecānib ne ćadū vü ne ħabīb 
 
 Ne müĈenneś ne muĥanneś ne ki ner 

Ne ġulām-pāre ne zen-dost-ı źenīb 
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 Ne şarāb u ne kebāb u ne meze 
Ne sevāķī ne Ćavānī ne ţarīb 

 
 Ne Mecūsī vü ne Dürzī ne ŝanem 

Ne Yahūdī ne Naŝārā ne ŝalīb 
 
 Ķamudan ķaţć-ı ćalāķa idegör 

Olayım dirseñ eger NEBŹĪ edīb (G. 126) 
 

*** 
 O şūĥuñ būsesin almaķ žarāfetdir žarāfetdir 
 Miyānın çekmek āġūşa nezāketdir nezāketdir 
 
 Didim bu bendeñe şāhım nedir inćām u iħsānıñ 
 Didi cevr ü cefā el-ħaķ saćādetdir saćādetdir 
 
 O zülf-i müşg-bū yādıyla açdım fāl Muŝħafdan 
 Açıldı Sūretü’l-Ķadr uş hidāyetdir hidāyetdir 
 
 Dişi vaŝfında incüler dizüpsin rişte-i nažma 
 Pesend olsun saña ey dil belāġatdir belāġatdir 
 
 Fedā-yı tīġ-ı ćaşķ olduġuña ħayf itme ey NEBŹĪ 
 Ġam-ı ćaşķ ile cān virmek şehādetdir şehādetdir (G. 212) 

  
Ġāfil olma ćaşķ şāhıdır gelen 

 Ser-fürū ķıl ser-fürū ķıl ser-fürū (G. 401/2) 
 
 Bilürken düşmek ey NEBŹĪ bu çāha 

ćAcāyibdir ćacāyibdir ćacāyib (G. 120/11) 
 
 Ķanda beñzer leźźet-i laćliñe ey dil-ber ćasel 

Ķanda şīr ü ķanda sükker ķanda şehd ü ķanda ķand (G. 161/5) 
 
 Şefāćat-çün yaratdı çün seni ol Ĥālıķ-ı bī-çün 

Şefāćat it unutma NEBŹĪyi yā ĥayra ĥalķi’llāh (Kt. 3/6) 
 
 Yine źikr idelim dilde o şāhıñ ism-i sāmīsin 

Yine źikr idelim dilde olan şānını ćinda’llāh (Kt. 3/7) 
 
 Eylediñ NEBŹĪye vaŝlıñı revā saña daĥı 

İde Ħaķ ĥayr-ı cezā ile cezā rūz-ı cezā (G. 98/5) 
 

Akis:  
Geldim ţapuña cānā cānā ţapuña geldim 
Buldum devāyı derde derde devāyı buldum 
 
Şuçum çoġ idi gerçi gerçi çoġ idi ŝuçum 
Bildim ŝuçımı ćafv it ćafv it ŝuçımı bildim 
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Herkes ħāline aġlar aġlar ħāline herkes 
Güldüm bu ħāle baķup baķup bu ħāle güldüm 
 
Yārim raķībe uydı uydı raķībe yārim 
Yoldum ŝaķalı ŝaçı ŝaçı ŝaķalı yoldum 
 
Yoķdur çü çāre ćaşķa ćaşķa çü çāre yoķdur 

  Oldum bī-çāre NEBŹĪ NEBŹĪ bī-çāre oldum (G. 328) 
 

Hüveydā oldı bu dilde veremler 
Veremler oldı bu dilde hüveydā (G. 113/4) 

 
Harflere Dair Kullanımlar: 
 
 NEBŹĪYİ mecnūn iden ol ŝaçı leylānın daĥı 
 Aġzı mīm ü zülfi cīm ü ķaşı iki nūn imiş (G. 258/9) 
  

Çūb-ı āha ţayanur göñli ćaceb sengīndir  
 Postı ŝırtında daĥı post-ı seg-i nerden ġalīż (G. 274/5) 
 
 Yüri zāhid çıķar naķş-ı sivāyı ķalb ķalbiñden 
 Ĥayāl-i ĥaţţ-ı dildār ile meşķ it ćayn u şīn u ķāf (G. 281/6) 
 
 Dāl-ı zülfüñle nihān olmuş begim cīm-i cemāl 
 Ŝād-ı ćaynıñ ŝad hezārān şīve eyler ŝay yoķ 
 
 Bū ćAlīye oķıdır żažıġlen ebced-ĥvān ider 
 Ħaķ budur kim ġamze-i seħħārıña hem-tāy yoķ 
 

  Sīn ü vāv u fā ile ćāşıķları ćavķ eyleme 
 Bir śevāb eyle n’ola yā źe’l-himem kim ħay yoķ 
 
 Şeyn gelmez şānıña luţf eyleyüp virseñ selām 
 Mīmveş beste-lebiñ güft-i feraħ-efzāy yoķ 
 
 Elf-ķaddiñ nūn ide tā sen şeker-ĥā ćaşķına 
 Ha dil-i NEBŹĪde bundan özge aŝlā rāy yoķ (G. 295/4-7, 9) 

 

Menkût: 

Nebzî Divanı’nda Farsça bir menkût gazel vardır. Muallim Nâci, hazf, hayfâ ve 

raktâ gibi, menkût sanatının da sevilmeyen sanatlardan53 olduğunu belirterek, Türkçe misal 

bulamadığını söylemektedir. Aşağıda matlaı verilen söz konusu gazel, menkût sanatının 

Türk Edebiyatında Farsça söylenmiş bir örneği olarak kabul edilebilir: 

                                                 
53 Muallim Naci,age., s. 115 
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 زینت ثنتین جنت نقش چین

 جنب نقشش بت چین زشت جبین
 

نج نبت غبغبش زیب زنخپ  

 خیبت غنج بنفشج نتن تین
 
 غیث بختش نیز نغزش زین بخش

  فیض بین؟تن بتخت بخت شخنذش
 

  زي شغفينیز شفقت بیزذ

 زي تیقظ زي تزین زي یقین
 

ذنیبزین تفنن خویشتن نبذي   

 ظن چیزي نزني خیزي چنین 
    (G. 367) 

Mülemmâ: 
 

İrersin rūz-ı vaŝla bil bilā-reyb 
Ŝabāħa ire ol dem kim şeb-i şeyb 
 
 دلا کوشش کنی در وصلت خوب

 گذر نزدیك شد در عالم غیب
 
İrilmez vaŝla biñ saćy itseñ illā 
Girībān-çāk ola dāmān hem ceyb 
 

  سزا کنببخشا جرم من با خود

 خدایا بنده توم گرچه با عیب
 
Nedir taħŝīlin ey NEBŹĪ dir ise 
Dirim ćAzrāĈīle ĥüsrān ile ĥayb (G. 124) 

 

Mânâ Sanatları: 
 
Nebzî Divanı’nda mânâ sanatlarının da başarıyla kullanıldığı görülür. Aşağıda 

dikkati çeken başlıca mânâ sanatlarına örnekler verilmiştir: 
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Rücû’: 
 
 Ĥudā virdi niçe evlād ķamunuñ ćömri var olsun 
 Ţoġurdı bir güzel oġlan bu demde yine madamā 
 
 Ne oġlan belki bir miśli bulunmaz dürr-i yek-tādır 
 Beşer-endāmdır illā ŝanem-ŝūret perī-sīmā (Kt. 75/8) 

 
 NEBŹİYĀ bir şāh-ı dādāra ķul olmaķ isterim 

  ćAdle māĈil līk bu dār içre Dārā ķalmamış 
 

 Yoķ ĥaţā itdiñ bu sözde tevbe istiġfār ķıl 
  Dime bilmezlik idüp bī-bāk u pervā ķalmamış (K. 25/9-10) 
 

Hüsn-i Ta’lil: 
 

 Şemć-i cemćiñ ćaşķına meşk ider imiş şübhesiz 
 Ol sebeb pervāne bī-pervā düşüp yanar imiş (G. 260/8) 

 
 Bāġ-ı ćālemde şehā ol müntehā ķaddiñ görüp 

 İtdi Ţūbā-yı behişt bāġ-ı cināndan ser-fürū (G. 394/2) 
 

İrsâl-i Mesel: 
 
 Gezeyor ĥāne-be-ĥāne seg-i bī-cāy gibi 

  Bu meśeldir diyilür boş ite menzil olmaz (K. 77/7) 
 

 Ölmedin NEBŹĪ fenā dünyede bir nām idegör 
 Er ölür adı ķalurmuş at ölür meydānı (G. 465/7) 

 
 Yüri ţaĆn eyleme ebnā-ı zamāna NEBŹĪ 

  Ķararır biri birin göre göre dirler üzüm (K. 46/17) 

İktibâs: 
 
 Vaķt-i rıħletdir irişdi ħāżır ol ey nefs-i men 

Hātif-i ġaybdan saña çün ircićī geldi nidā (G. 100/4) 
 

 Dil-i ćuşşāķı ŝayd itdikçe ġamzeñ 
Nigāhıñ dirmiş emhilhum ruveydā (G. 113/2) 
 

 Ol raķībi ĥoş ki atmışsın caħīm-i hicriñe 
Didi ben ĥāki görüp yā leytenì küntü türāb (G. 119/4) 

 
 Ŝudur insānıñ aŝlı gerçi ol ŝu 

Çıķar min-beyni ŝulbin ve’t-terāĈib (G. 120/8) 
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 Çün didi el-faķru faĥrì * ol Resūl-i müctebā 
Meskenet ķıl yüri olma bāde-i ġafletle mest (G. 137/4) 

 
 Ruĥuñda ve’ď-ďuħā naŝŝı müfesser 
 Ŝaçıñda āyet-i ve’l-leyl ħaldir (G. 195/2) 
 

 
Tevriye: 
 
Şiirinde zaman zaman halk söyleyişlerine de yer veren Nebzî’nin, bunu sanatlı bir 

ifadeye dönüştürmeyi başardığı görülür. Örneğin aşağıdaki beyitte, “helâl melâl” ve 

“harâm marâm” ikilemelerini kullanan şair, “melâl” ve “merâm” kelimelerinde tevriye 

yaparak beytin iki farklı biçimde anlaşılabilmesini sağlamıştır: 

Zamāne ĥalķını gör kim ne bulsalar yediler 
Ħelāl melāl ne gerekdir ħarām marām didiler (N. 558/1) 

 
 Gizlice źevķın sürersin bādeniñ 
 NEBŹİYĀ ya yanıña ķalur mı bu (bû) (G. 397/7) 

 
İstifhâm: 
 
 Ĥırām-ı nāz ile gülşende yār u hem-demiñ kimdir 
 Ħarām itdiñ dile dīdārıñı ya maħremiñ kimdir 
 
 Hele ben küştegān-ı ġamze-i ĥūn-rīzden oldum 
 Şehen-şāhā Ćaceb ber-dār-ı zülf ü perçemiñ kimdir 
 
 Simāt-ı bezm-i Ćaşķıñda baña hicriñ nevāl oldı 
 Efendim niĆmet-i vaŝlıñla sīr ü münĆamıñ kimdir 
 
 İşitdim zümre-i Ćuşşāķa dāĥilmişsin ey bülbül 
 Velīkin dil-rübā-yı gül-ruĥ u ġonca-femiñ kimdir 
 
 Ne ħāletdir ki her dem NEBŹİYĀ maħzūn u maġmūmsın 
 Perīşānlıķ nedendir bāĆiś-i ħüzn ü ġamıñ kimdir (G. 183) 
 
Tecrid: 
 
 Bir ayaķ ţopraġısın bir ķaţre-i nā-çīzsin 
 Hay NEBŹĪ sen de kendiñ žann idersin ādemim (G. 334/5) 
 
 Ben künc-i firāķında bī-çāre vü bīmārım 

Ħālimden o cānānım NEBŹĪ bile mi bilmem (G. 352/7) 
 

 

                                                 
* “Fakirlik benim iftiharımdır ve ben onunla öğünürüm.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/113; Serdaroğlu, 
Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 85 
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Leff ü neşr: 
 

Göñülde gözde başda od ŝu ţopraķ 
Budur ehl-i hevāyāna ćalāmet (G. 130/8) 

 
 Çār şāhid bes degil mi iddićā-ı ćaşķıma 

Çeşm ü dilde dest ü serde āb u āteş ĥāk ü bād (G. 156/3) 
 

 Rūħ-ı revāndır nev-res cüvāndır 
 Tīr ü kemāndır müjgān u ebrū (G. 395/6) 
  
Tezad: 

  
 Luţf ile güldür gerek ķahr ile öldür bendeñi 

Rāżıyım senden yine ger eylesen eşkimi rūd (G. 158/5) 
 
 Aġladır ćuşşāķı cevriñ luţfuñ ammā güldürür 
 Źātıña taćlīķdir mūyīde vü ĥandīdemiz (G. 237/6) 
 

Sırr-ı mektūmum benim dīdem didim fāş eylemez 
Dil gülüp didi meger aġlamayup yaş eylemez (G. 241/5) 

 
Ser-firāz idi Ţūbā bāġ-ı cinān içre velì 
Ser-fürū itdi görünce sehī-bālāñı seniñ (G. 306/3) 
 
Ķarīb eyle raķībi ister iseñ meclis-i ünse 
Baćīd it bendeñi bāb-ı saćādetden cüdā eyle (G. 412/2) 

 
 
Telmih: 
  
 Firāķ-ı Yūsuf-ı gül-pīrehenle 

Ne çekdi beyt-i aħzān içre Yaćķūb (G. 122/3) 
 
 N’ola Manŝūr-ı dil dirse Ene’l-Ħaķ 
 Boyuñca baŝ berāber zülfüñe aŝ (G. 127/8) 
 
 Rāh-ı ćaşķ içre gerek ey dil saña 

Saćy-i Şemćūn ŝabr-ı Eyyūb ćömr-i Nūħ (G. 153/5) 
 
 Uġradır deşt-i cünūna Ćāşıķı leylī ŝaçuñ 
 Ey lebi şīrīn ŝalup ţaġlara hem Ferhād ider (G. 182/3) 

 
  Çün düşer çāh-ı melālet içre gör Yūsuf gibi 

 Rāz-ı pinhānın kim eyler ey göñül iĥvāna ćarż (G. 267/3) 
 
 Ķaldı ol ve’l-leylde ben ĥatm-i ĶurĈān eyledim 

Gerçi Mecnūn ile olmuşduķ ezelden hem-sebaķ (G. 285/3)  
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 Meyl idersin her ŝaçı leylāya uş Mecnūnvār 
 Her lebi şīrīne hem Ferhād imişsin ey göñül (G. 311/5) 
 
 Bu ten-i pür-yāremi göre ide Eyyūb pesend 

Görse Yaćķūb eşk-i ĥūn-ābım benim ħayrān ola (G. 443/3) 
 

 Zülf-i Leylānıñ ġamı ben Ķaysı mecnūn eyledi 
 Elf ķaddi ħasretiyle ķāmetim nūn eyledi (G. 450/1) 

 
Teşbih: 
 
Mânâ sanatlarının temeli teşbihe dayanır. Dolayısıyla her şiirde teşbih bulunması 

son derece doğaldır. Burada şairin edebî zevkini göstermesi açısından bazı teşbihleri örnek 

olarak vermek uygun bulunmuştur: 

 
 Ķaşıñ māhım şihāb āhım ġamıñ ebr eşkim uş bārān 
 Melek çehreñ felek ķapuñ ţapuñ şemse müşebbehdir (G. 225/4) 
 
 Ġamzeler ĥançer imiş müjgān tīr ebrū kemān 
 Dil-beriñ gencīne-i ħüsnünde zülfi mār imiş (G. 260/3) 
  
 Sen yüzi gül ķaddi serv ü leb ćineb olmaz ise 
 İtmeyem meyl gülsitāna geşt-i ŝaħrā seyr-i bāġ (G. 278/2) 
  
 Ey göñül baħr-i melāħatdir o şāh-ı berr ü yem 
 Laćldir leb dürr-i yek-tā dişleri aġzı ŝadef (G. 282/4) 
  
 İftiĥār eyleme ey ĥvāce baña ŝanma beni 
 Dişi dürr aġzı ŝadef ţudaġı mercānım yoķ (G. 287/6) 
  
 Yüzüñ göstermez iseñ kākülüñle dil olur ķānić 
 Ziyāret itdigi ger Kaćbe olmaz ise Şām olsun (G. 384/3) 
 
 Çün ki sen deryā-yı ćaşķ içinde ġavvāŝsın bu gün 
 Ol ŝadef-fem dişleri dür lebleri mercānı sev (G. 399/4) 
  
 Teni ĥoş-bū beni Hindū gözi cādū kemān-ebrū 

Ĥadeng ü tīri zaĥmından ciger mecrūħ u dil ĥaste (G. 433/2) 
 

Tenasüp: 
 
 Adın cemć eyleyüp virmişler ādem 

  Havā vu āteşi hem āb u ĥāki (K. 42/4) 
 
  ćAşķ-ı Şīrīn ile ţatlu idi Ferhādıñ demi 

Ĥüsrevā hicriñ ġamıyla acıdır şekker baña (G. 106/2) 
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 O şīrīn-leb şeker-ĥaddiñ olam Ferhādı dirseñ ger 
Olup ćaşķında Ĥüsrev ţaġa ćažm it ţaġı var bāġ it (G. 131/7) 

 
 Naţć-ı sīnem üzre sürdüñ gül-ruĥum çün fīl ü at 

Şāhım itdiñ beydaķ-ı cevriñle dil ferzini māt (G. 134/1 

 
Sihr-i helâl: 
 
 Cāmićü’l-ħüsn olsa vechi var cemāćat uş müje 

  Bīnī vü ebrūlarıdır minber ü miħrābveş (G. 262/2) 

 

  II.II.VI. Farklı Şiir Uygulamaları 

Elimizdeki Nebzî Divanı’nın müellif hattı olması; şiirin işçilik boyutu hakkında da 

fikir edinilmesine imkân sağlamaktadır. Yani şair tarafından yapılan tashihlerin, onun 

şairâne tabiatının ürünü olan eserlerini tekrar tekrar gözden geçirdiği sırada söyleyişi ve 

anlamı güçlendiren ve güzelleştiren, aynı zamanda vezin kusurlarını gideren tasarruflarını 

gözlemleme imkânı vermesinin, Nebzî Divanı’nın eldeki nüshasına bir ayrıcalık kattığı 

söylenebilir.  

Nebzî hemen hemen bütün nazım şekillerinde şiir yazmaya çalışan, hatta yazan bir 

şairdir. Bununla birlikte varolan nazım şekilleriyle yetinmeyen ve yeni ya da çok ender 

şekilleri de denemeye çalışan bir şairdir. Başka bir ifade ile, şiirin geleneksel yapısını 

zorlayan, bazan oyun ile şiiri birleştirmeye çalışırken aynı zamanda da hüner göstermeyi 

hedefleyen Nebzî, geçmişte müşeccer, mutayyer vb. şekilleri olan ve günümüzde deneysel 

edebiyat54 diye tanımlanan ürünleri andıran görsel şiir55 uygulamalarında bulunmuştur. 

Müellif nüshası olan Divan’ında Nebzî’nin bu özelliğini öne çıkaran ve güçlendiren 

örnekler yer almaktadır. Bu bölümde Nebzî’nin söz konusu biçimsel denemelerine ana 

hatlarıyla değinilecek ve kısaca bilgiler verilecektir. 

 1. Kare şeklinde ve yan yana yazılmış ikişer beyitlik nazm biçiminde iki şiir 

bulunmaktadır. Şiirler Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün kalıbıyla nazm edilmiştir. 

 Görselliği ön plana çıkan bu şiirlerin benzerlerine Sürûrî de eserinde yer vermiş, 

ancak söz konusu şekilli şiirler için bir tanımlamada bulunmayarak, nazm edilen nice 

                                                 
54 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Arif Dino, Asaf Hâlet Çelebi gibi şairlerden örnekler için bk. 

Türkiye’de Deneysel Edebiyat Antolojisi, hzl. Murat Yalçın, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 2003 
(Deneysel Edebiyat’ı Dosya yapan KİTAP-LIK Dergisinin 60. Sayı Armağanı). 

55 Yekta Saraç, göze hitap etme gayesiyle istif edilmiş bu tür şiirleri "Görsel Şiir" olarak tanımlamaktadır. 
(M. A. Yekta Saraç, Pratik Edebiyat Bilgisi: Belâgat, Bilimevi Yayınları, İstanbul 2001, s. 281) 
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elfâz-ı acîbe ve ebyât-ı garîbe’nin muhassenât-ı kelâm ve mütemmimât-ı nazmdan 

sayıldığını belirtmiştir.56 

 

 Māhveş ger ćarż-ı didār eyleseñ ey ķaddi tām 
Māt olup mihr-i münīr ola ķatıñda bir žalām 

 
 Māl-ı dünyāyı n’ider şāhım olan ĥüsnüñe rām 

Mār-ı zülfüñ ķayd ider ancaķ derūnunda mehām (N. 561) 

 Nāmdaşımdır benim dil-dād-ı Leylī lā-mekān 
Nā-kemāl olmaz baña hem-ser meger kim ver hemān 
 
Nāme-rev olanlar olurmuş bu mihre mālikān 
Nā-kelām ola kişi ger olmaķ ister şāmdān (N. 562) 

 

 2. Divan’da üç mısralık bir şiirden dört mısralık bir kıt’a oluşturulmuştur. İlk 

bakışta anlamsız duran bu şiir, incelendiğinde teşcîrde olduğu gibi ikinci mısra’ın tekrar 

edilmesiyle, Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün kalıbıyla yeni bir şiirin ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır: 

  Şiirin Orijinal hâli: 

Şāĥa güller seyr-i ŝaħrā gelse ŝorsa defć-i hicrān 
Çıķdı ey dil vaķtidir dil-ber ħālim eylese 
Bāġa dil-ber gel temāşā bilse ĥasta derde dermān 

 

                                                 
56 Yakup Şafak, age., s. 320-332. 



 104
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 Okunuşu: 

 Şāĥa güller çıķdı ey dil seyr-i ŝaħrā vaķtidir  
Gelse dil-ber ŝorsa ħālim defć-i hicrān eylese 

 
 Bāġa dil-ber çıķdı ey dil gel temāşā vaķtidir 

Bilse dil-ber ĥasta ħālim derde dermān eylese (Kt. 505) 

 

 3. Divan’da aruz kalıpları içerisinde yazılmadığı anlaşılan veya sadece hemen sonra 

gelen asıl şiirin temelini oluşturması için yazılan bir manzûme bulunmaktadır. Şair, beş 

beyitlik bu şiiri seslendirerek veya yankılayarak, 4 mefâ’îlün vezninde yeni bir gazel 

oluşturmuştur: 

 Eger nažar iderseñ şehā 
Bulur bu dil elemden rehā 

 
 Dīdem yaşın dem-ā-dem döker 

 لیس بحر مثالا لها
 
 Ruĥuñ virir şu resme şućāć 

Ķamer daĥı irişmez Sühā 
 
 Didim baña ćaţā it öpüş 

Didi hemān ţuruban mehā 
 
 Saña ķıyem bulunmaz velī 

Aña bulur bu NEBŹĪ behā (G. 109) 

 Eger ger ger nažar žar žar iderseñ señ şehā hā hā 
Bulur lur lur bu dil dil dil elemden den rehā hā hā 
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 Dīdem dem dem yaşın şın şın dem-ā-dem dem döker ker ker 
 لیس یس یس بحر حر حر مثالا لا لها ها ها

 
 Ruĥuñ ĥuñ ĥuñ virir rir rir şu resme me şućāć ĆāĆ ĆāĆ 

Ķamer mer mer daĥı ĥı ĥı irişmez mez sehā hā hā 
 
 Didim dim dim baña ña ña ćaţā it it öpüş püş püş 

Didi di di hemān mān mān ţuruban ban mehā hā hā 
 
 Saña ña ña ķıyem yem yem bulunmaz maz velī lī lī 

Aña ña ña bulur lur lur bu NEBŹĪ źī behā hā hā (G. 110) 

 Sürûrî, bu uygulamayı elfâz-ı mükerrere diye tanımlamakta ve Hezec bahrinden bir 

Farsça beyti de örnek vermektedir: 

   Eger ger ger nazar zar zar kuned ned ned mehem hem hem 
   Be-men men men be-meh meh meh rehem hem hem zi-ġam ġam ġam57 

  Sedit Yüksel, Şeyh Gâlib’in benzer bir şiirini, 

Gördüm hat-âver olmuş o mâh âh âh âh  
Almış sipihri dûd-i siyâh âh âh âh  
Âlem o yüzden oldu tebâh âh âh âh  
Dersem aceb mi gâh-be-gâh âh âh âh 

soğukluk ve zevksizlik olarak değerlendirmekte; Nedim’in şarkılarındaki sıcaklık, 

samimilik, insanı birdenbire saran havanın olmadığını ifade etmekte ve Nedim’deki 

müstesna yaratılış ve mizactan gelen edâyı, Gâlib’in dışa ait hususiyetlerle ve teknikle 

oluşturmaya çalıştığını kaydetmektedir.58 

 

 4. Burada ise şair, uzun vezinli (4 Mefâ’îlün) bir gazelinden kısa vezinli (Mefâ’îlün 

Mefâ’îlün Fe’ûlün), daha sanatlı ve özlü bir gazel ortaya koymaya çalışmıştır:  

 Yüzüñ mihr-i münevver źerredir aġzıñ dişiñ kevkeb 
Hemānā ŝūretā bir ţôb-ı usţurlābdır ġabġab 

 
 Zebānıñ bülbül-i gūyādır ey şīrīn-maķāl ammā 

Velīkin nā-şüküfte ġonca-ı pür-ġuncdur ol leb 
 
 Görüp ey māh-vechim rūyuñı gerdūn-ı gerdāndan 

Güneş ditrer geçer her gün ŝanasın kim ţutupdur teb 
 

                                                 
57 Yakup Şafak, age., s. 325. 
58 Sedit Yüksel, Şeyh Galip: Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri (Doktora Çalışması), Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1963, s.83.  
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 Dil-i pür-derdine dirler devādır ittifāķ üzre 
Ţabībim ĥāliñi n’olur marīżıña ķılursañ ħab 

 
  Ķarañudur gözime rūz-ı rūşen rūz-ı hicriñde 

Münevverdir şeb-i vaŝlıñda şāhā ol ķarañu şeb 
 
 Ķomaz rū-māl idem ol āsitān-ı rāstāna ben 

Raķīb-i rū-siyehdendir benim bu çekdigim ġam heb 
 
 Recā-yı vuŝlat itdiñ gerçi NEBŹĪ ol perī-rūdan 

Dimedi لا نعم  ķaldı müźebźeb ol melek-meşreb (G. 117) 

 Ruĥuñ gün źerre fem dendān kevkeb 
Hemānā ţôb-ı usţurlāb ġabġab 

 
 Zebānıñ bülbül-i gūyādır ammā 

Velīkin nā-şüküfte ġoncadır leb 
 
 Görüp ey māh-rū rūyuñ semādan 

Güneş ditrer geçer ŝankim ţutar teb 
 
 Dil-i pür-derdime dirler devādır 

Ţabībim ĥastaña ĥāliñi ķıl ħab 
 
 Dem-i hicriñde ķara rūz-ı rūşen 

Münevver vuŝlatıñda ķarañu şeb 
 
 Ķomaz rū-māl idem ol āsitāna 

Raķīb-i kelbdendir çekdigim heb 
 
 Recā-yı vuŝlat itdiñ gerçi NEBŹĪ 

Dimedi لا نعم  ķaldı müźebźeb (G. 118) 

 5. Divan’da, eski Türk şiirinin bilinen nazım şekillerine benzemeyen ya da örneğine 

rastlanmayan ilginç bir kıt’a (Kt. 6) bulunmaktadır. Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün 

Mefâ’îlün vezninde söylenmiş olan bu kıt’anın kafiye örgüsünün “xaxaxa xbxbxb xcxcxc 

xdxdxd xexexe xfxfxf xgxgxg xhxhxh xixixi xjxjxjxjxjxjxjxj” şeklinde olduğu 

görülmektedir. 

Şair, bu şiirinde adeta 3 beyitlik 9 kıt’a ile 8 beyitlik kıt’ayı birleştirerek, başka bir 

manzume oluşturmuştur. Dört Halife, Hz. Peygamber (a.s)’in torunları, amcaları, amca 

oğlu, dört mezhep imamı, ayrıca İmam-ı a’zam Ebu Hanife’nin övgüsü ve hepsine duayı 

içeren söz konusu kıt’a, şekil itibarıyla incelendiğinde, ilk 9’u 3 beyit, biri 8 beyitten 

oluşan 10 bölümlük bir manzume ortaya çıkmaktadır. Son bölümü dua olan kıt’anın, 

işlenen konulara göre oluşturulan bölümleri şöyledir: 
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1. (1-3. beyitler): Hz. Ebû Bekir 

2. (4-6. beyitler): Hz. Ömer 

3. (7-9. beyitler): Hz. Osman 

4. (10-12. beyitler): Hz. Ali 

5. (13-15. beyitler): Peygamberimizin torunları Hz. Hasan ve Hüseyin 

6. (16-18. beyitler): Peygamberimizin amcaları Abbas ve Hamza 

7. (19-21. beyitler): Amca oğlu Cafer-i Tayyar 

8. (22-24. beyitler): Dört mezhebin imamları (Ebu Hanife, Şâfii, Mâlik ve Hanbel) 

9. (25-27. beyitler): İmam-ı A’zam Ebû Hanife 

10. (28-35. beyitler): Dua (Önce adı zikredilen kişilerin hepsine afv ve mağfiret 

dilekleri, sonra şairin kendisi için yakarış.) 

Aynı zamanda Divan’daki en uzun kıt’a (kıt’a-i kebîre) olan bu şiirin bölümü 
aşağıya alınmıştır: 

  Ebū Bekr irdi evvel ŝıdķ u iĥlāŝ ile bu bezme 
 Şarāb-ı ćaşķ-ı Mevlā ile mest olup ćale’t-taħķīķ 
 Ħabīb-i Ekreme ħubbın bu resme eyledi ižhār 

İdüp bir duĥter-i nīk-aĥterin tezvīc bi’t-teşvīķ 
 Resūlu’llāhıñ ol evvel çü taŝdīķ itdi mićrācın 
 Bu ümmetde laķab oldı aña anuñ içün Ŝıddīķ 
 
 ćÖmer geldi pes andan milket-i dīni idüp maćmūr 
 Oturdı taĥt-ı ćadl üzre ćadāletle olup yek-tā 
 Resūlu’llāha bu daĥı idüp çüft duĥter-i pākin 
 Bu vech ile idüpdür devlet-i dāreyni istīfā 
 Çü tefrīķ eyledi ħaķ ile bāţıl beynini ol şāh 
 Anuñçün didiler Fārūķ laķab aña ulü’l-ārā 
 
 İlāhī ehl-i īmānıñ mine’l-evvel ile’l-āĥir 
 Günāhın ćafv ü maħv eyle Ħabībiñden şefāćatle 
 Bölük bölük giderken cennet-i aćlāya pes anlar 
 Bu NEBŹĪ pür-günāhı eyle hem-reh ol cemāćatle 
 Baġışla cürmini ol bī-kesiñ kim kimsesi yoķdur 
 İder deryūze ancaķ bāb-ı luţfuñdan żarāćatle 
 Ķapuñdan ġayra itmez ilticāyı maķŝadı sensin 
 Ķoma ćafv eyleyüp ol müźnibi bunca şenāćatle 
 Ĥuŝūŝā mućterifdir źenb ü taķŝīrine ol bende 
 Daĥı ćucb u tekebbür eylemez aćmāl ü ţāćatle 
 Yüri ey dil o dergāha idüp ćacz ü niyāz ižhār 
 Tażarruć ķıl teźellüllerle ol dāĈim iţāćatle 
 O sulţān-ı mücībü’d-daćve bir gün fażl u luţfından 
 İder meĈmūliñi maķbūl ŝabr it vaķt ü sāćatle 
 Mefāćīlün Mefāćīlün hemān aćmāl ile bulan 
 Velī olunmadıñ teklīf ancaķ istiţāćatle 

       (Kt. 6/1-6, 28-35) 
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 II.II.VII. Arapça ve Farsça Unsurlar 

 II.II.VII.1. Arapça, Farsça Beyit ve Şiirler 

 Şiirlerinde zaman zaman Arapça ve Farsça beyitlere, ayet ve hadislerden yapılmış 

iktibaslara yer veren Nebzî, bu dillerde mesnevî, gazel, kıt’a ve nazmlar da yazmıştır. 

 Divan’da Türkçe-Farsça iki mülemma gazel (G. 124, G. 368) bulunmaktadır. 

 Bunların yanında 1’i mesnevî (M. 1), 1’i kaside (K. 17), 5’i gazel (G. 106, G. 107, G. 

138, G. 367, G. 445), 1’i kıt’a (Kt. 572), 3’ü nazm (N. 566, N. 568, N. 570) olmak üzere 

toplam 11 Farsça manzume; 4’ü kıt’a (Kt. 8, Kt. 565, Kt. 569, Kt. 571), 1’i nazm (N. 567) 

olmak üzere 5 Arapça manzume yer almaktadır. 

 Farsça söylenmiş olan 445 numaralı gazelin iki mısraının Türkçe olması dikkat çeken 

bir özelliktir. 

 

  II.II.VII.2. Tamlamalar 

Nebzî’nin şiirlerinin genellikle sade olduğunu söylemek mümkündür. 

Döneminin şairlerinde uzun tamlama ve terkipler yoğun olarak görülmekle birlikte, 

Nebzî’nin şiirlerinde uzun tamlamalar yok denecek kadar azdır. Divan’daki şiirler göz 

önüne alındığı zaman, tamlamaların çoğunluğu iki kelimeden, kimi zaman da üç kelimeden 

oluşmaktadır: 

Niśār-ı ĥāk-i pāyıñ eylerim ey serv-ķad yaşım 
N’olur ya sīm-i eşkim devletiñde eylesem ĥarcā (G. 96/4) 
 
Siyeh ebrūlarıñ gibi kemānı kim çeker cānā 
O zaĥm-ı ġamzegān-ı bī-emānı kim çeker cānā (G. 114/1) 
 
Açıldıķda bahārın ġoncaāsā ey gül-i ħamrā 
ćAceb kimler ķoķa ol kākül-i şeb-būy-ı ćanber-sā (G. 101/1) 
 
Sāye-i serv-i bülendin düşeriz ayaġına 
Ol ser-āmed ķadde var üftāde olma NEBŹİYĀ (G. 112/5) 

Dört kelimeden meydana gelen tamlamalar ise çok ender olarak kullanılmaktadır. 

Aşağıdaki örnek beyitlerde, bu tür tamlamalara yer verilmiştir: 

Niçe ćayn ćayn-ı ćayn-ı mā-ı Kevśerdir leźāźetde 
Melīħu’ţ-ţaćm u ŝāfu’l-levn ü ćanber-bū revān-baĥşā (K. 33/4) 
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ćĀşıķāna dime kim Dārü’s-selām imiş ġaraż 
Bil cemāl-i bā-kemāl[i] nā-kelām imiş ġaraż (G. 268/1) 

 
 Nebzî Divanı’nda görülen ilginç uygulamalardan birisi, Türkçe kelimelerle, Arapça 

veya Farsça kelimeleri, Farsça dilbilgisi kurallarıyla birleştirmektir. Üslûp Özellikleri 

bölümünde ayrıntılı olarak ele alınan bu tür uygulamaların iki örneğini burada da 

belirtmekte yarar vardır: 

  Tāb-ı ĥaddiñle şehā bu baġr-ı sūzānım benim 
Bezm-i ćaşķıñda yanardı irmese ĥaţţıñ meded (G. 159/3) 

 
  Cān u dil iki ġulāmıñ olmaġa 

Ķıldılar ćazm-i ţapuñ bi’l-ittifāķ (G. 286/6) 
 
 Nebzî’nin şiirlerinde rastlanan ilginç bazı tasarruflar, Divan edebiyatında şiirin 

şekillenmesinde veznin ne kadar belirleyici unsur olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir: 

 Tā meger iħsān idüp ol Kāşif-i her müşkilāt 
 Maħż-ı luţfundan ćināyet eyleye ŝabr u śebāt (Tr. 60/V-6) 

 
Melāmet ķılmasunlar NEBŹİYĀ bu nažm-ı bī-dādı 

 Kim andan ķaŝdımız budur mücerred bir kelām olsun (G. 384/5) 
 
 Daĥı ħāmī-i dīn oldur ġuzāta hem mućīn oldur 

İmāmu’l-müslimīn oldur odur nişīn-i seccāde (Kt. 21/3) 
 
 Ne çoķ cānā idinmişsin raķīb-i dīv-ŝūretler 
 Ţurılmaz meclisiñde ķarılar ħammāmına beñzer (G. 211/3) 

 
Şair kimi zaman vezin zarureti dolayısıyla, tamlama olmaması gereken yerde bile tamlama 

yapma durumunda kalmıştır: 

ćAceb ħiddetlidir peykān-ı āhım 
Geçer heft-i semāyı eyleyüp çāk (G. 302/3) 

 

 II.II.VIII. Vezin 

 Genel olarak şiirde âhengi sağlayan unsurlar denince, en başta gelen vezin ve 

kâfiyedir. Divan şiirinde ise hakim vezin aruzdur. Nazımda uzun ve kısa, kapalı ve açık 

hecelerin âhenkli dizilerine dayanan aruz ölçüsü, başlıca ritim aracı olmuştur. 

 Nebzî, Divan edebiyatında kullanılan vezin kalıplarının bir çoğu ile şiir söylemiştir. 

Bu vezinler arasında en çok Remel, Hezec ve Recez bahirlerini kullanmıştır. Vezin 
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tablosunda da görüleceği üzere, Türk şairlerce beğenilen Remel bahri bu Divan’da da öne 

çıkmaktadır. Remel bahrinin 6 vezniyle 318 şiir söylenmiştir. Remel bahrinden sonra en 

fazla tercih edilen Hezec bahrinin 4 vezniyle söylenmiş 247 şiir vardır. Türk şiirinde fazla 

kullanılmayan ve daha çok kaside ve gazellerde görülen59 Recez bahrinde ise 21 şiir yer 

almaktadır. 

Nebzî divanında 8 bahirden toplam 23 aruz kalıbıyla yazılmış 601 şiir vardır. Şair, 

bu şiirlerinde remel bahrinin “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” kalıbını 216 kez 

kullanmıştır. Bunu 159 şiirle Hezec bahrinin “Mefā’īlün Mefā’īlün Mefā’īlün Mefā’īlün” 

kalıbı izler. Bu kalıpların divan şiirinde daha çok tercih edilmelerinin sebebi, âhenk ve 

söyleyiş kolaylığı açısından Türkçeye daha uygun olmalarıdır. 

Recez bahrinin “Müstef’ilātün Müstef’ilātün” kalıbı, mütekârib bahrinin “Fa’lün 

Fa’ûlün Fa’lün Fa’ûlün” tef’ileli müsemmen kalıbı ile aynıdır. Durak ortadadır. Bu kalıp, 

Türk edebiyatında çok seyrek kullanılan kalıplardan olup XVII. yüzyıla kadar ancak birkaç 

örneğine rastlanmaktadır. Bu yüzyıldan sonra da birkaç gazel ve şarkıda görülür.60 Nebzî 1 

kaside, 3 gazel ve 1 murabbada olmak üzere toplam 5 şiiri bu kalıpla söylemiştir. 

Divan’da taştir şeklinde tazmin olan nazm nazım biçimindeki bir şiir (N. 511), Türk 

edebiyatında pek kullanılmayan veya örneği görülmeyen vâfir bahrinin “müfâ’aletün 

müfâ’aletün” kalıbıyla söylenmiştir. Kaynaklarda Türk edebiyatında kullanılan aruz bahir 

ve kalıpları arasında gösterilmeyen bu kalıp, Alî-Şîr Nevâyî’nin Mîzânu’l-Evzân61 adlı 

eserinde az kullanılan kalıplar olarak ifade edilmiş ve “müfâ’aletün müfâ’aletün 

müfâ’aletün müfâ’aletün” ölçüsünde Türkçe bir beyit örnek verilmiştir. 

Şair, tek bendlik muhammesini (Mh. 78), halk şiirinde kullanılan aruz kalıplarından 

vezn-i âhar olarak bilinen “Müstef’ilātün Müstef’ilātün Müstef’ilātün Müstef’ilātün” 

kalıbıyla söylemiştir. Bu da Nebzî’nin yenilik arayışının bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. 

Divanda 1 manzûme (109. sırada), 1 kıt’a (Kt. 8), ve 1 beyit (B. 506) olmak üzere 3 

şiirin vezni, aruz kalıplarına uymamaktadır. Söz konusu manzûmenin vezni 9 (4+5)’lu; 

kıt’anın (Kt. 494) vezni ise, 11 (5+6)’li hece ölçüsüne uygun düşmektedir. Böylelikle 

Divan’daki 4 şiir, vezin tablosunda yer almamaktadır. 

                                                 
59 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 188. 
60 Halûk İpekten, age., s. 194. 
61 Mîzânu’l-Evzân (Vezinlerin Terazisi), hzl. Kemal Eraslan, TDK, Ankara 1993, s. 57 ve 114. 
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Ayrıca Divanın başında yer alan Farsça Mesnevî’nin ilk beyti, şiirin diğer 

beyitlerinden farklı bir vezinle (Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün) yazılmıştır. Bu vezin 

tabloya dahil edilmemiştir. 

 Nebzî Divanı’nda kullanılan vezinlerin nazım biçimlerine göre dağılımı, aşağıdaki 

tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir: 
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 Şair Nebzî’nin vezin ve kâfiye konusunda çok titiz olduğu ifade edilebilir. Divân 

şairlerince zorunlu olarak başvurulan vasl, imâle ve zihâflar dışında, şairin vezin kusuru 

kabul edilecek aksaklıklara yer vermediği görülmektedir. Divan’daki şiirlere bakıldığı 

zaman, Nebzî’nin vezin açısından oldukça güçlü ve başarılı bir şair olduğu ortaya çıkar. 

  Nebzî’nin şiirlerinde, veznin gereği olarak kimi zaman heceler düşürülerek 

ulamalar (vasl) yapılmaktadır. Ulama, aruz uygulamasında çok kullanılmış ve üstelik şiirde 

bir âhenk oluşturması bakımından da gerekli sayılmıştır.62 Görülen bu ulamalar, Türk 

şiirinde oluşan geleneğin bir devamı şeklindedir. Dolayısıyla bu türden uygulamalar, 

alışılmış birkaç kelime çerçevesinde, daha çok “ki” ve “ne” ile “olmak”, “eylemek”, 

“itmek”; “ve” ile “ey”; “gibi” ile başka kelimeler arasında gerçekleşmektedir: 

Sen zülfi Leylīniñ sevdāsı-ile 
Mecnūn gib’ćāleme destān olayım (Kt. 494/2) 
 
N’iderseñ āşikāre itme ey dil 
Gerek maĥfī ćibādet ger ķabāħet (G. 130/2) 
 
N’ola ben feryād idem bülbül gibi 
Gül gibi sen gül açıl ey gül-ćiźār (G. 170/8) 
 
Ey zülfi kāfir v’ey çeşmi sāħir 
Ħüsniyle nādir ĥulķıyla bihter (G. 207/6) 
 
Ħaķīķāt oldı ħācı ol k’idüp saćy ey yüzi Kaćbem 
İçüp hem Zemzem-i laćliñi ĥāliñ istilām itdi (G. 487/4) 
 
Sirişkim ķaţresi düşdükçe rūy-ı āteşīn üzre 
Miśāli laćle beñzer k’ola zer enguşterin üzre (G. 417/1) 
 
Zebūn oldı tenim ney gibi cānā derd-i hicriñle 
Anıñçün ţurmaz āsūde bu dil her dem fiġān ister (G. 205/4) 

 
Vezin kusuru olarak kabul edilen imâle ve zihâf uygulamaları, Türk edebiyatında 

yüzyıllar boyunca hemen bütün şairlerde görülmüştür.63 Türkçede uzun sesli bulunmadığı 

için kaçınılmaz olan imâle, Nebzî’nin şiirlerinde de görülmektedir. Zihâf ise daha çok 

mahlas kelimelerinde olmak üzere, başvurulan uygulamalardandır. Divan’daki bazı zihâf 

örnekleri aşağıda verilmiştir:  

 Öyle rüsvāy itdim anı mecmać-ı ćuşşāķda 
Oldı şermende girerdi ger bulaydı bir sūrāĥ (G. 154/4) 
 

                                                 
62 Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 127. 
63 Age., s. 132. 
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 Menć idersin ŝūfiyā bizi şarāb-ı ŝāfīden 
 Ola kim terk ideyüz bir gün çü yoķ ıŝrarımız (G. 228/4) 
 
 N’ola NEBŹĪye bir şeft-ālī virseñ 

  ćAceb degmez mi ya müzd ü kirāmız (G. 243/7) 
 

Ser-firāz idi Ţūbā bāġ-ı cinān içre velī 
Ser-fürū itdi görünce sehī-bālāñı seniñ 
 
Göz açurmaz güle nergis zehī küstāĥdır ol 
Ŝanuram görmedi ol dīde-i şehlāñı seniñ (G. 306/3-4) 

 
Ŝuçunı bildi şehā ćafv it günāhın bendeniñ 
ćÖźr-i ćöźür-ĥvāh çün maķbūldür ćinde’l-kirām (G. 326/4) 

 
 Baña yoķ sūz sözünde diseler aña ne söz 

  Belī germābe-i meclis degilim ķar u buzum (K. 46/3) 
 
 Ārzū idüp viŝāliñ ćālemü’l-ġaybdan begim 

Sūre-i Fecr ile Fetħi oķurum ŝubħ u mesā (K. 4/17) 
 
 Her ne ħāl-ise NEBŹĪ tārīĥin 

Ħarf-i menķūţ ile ger bisyār ise (Kt. 12/5)  
 
 O şāhıñ añma bezm-i ćadl ü ćirfānında ey şaķī 
 Yüri Nūşü’r-revān didikleri bī-dād u nā-rāyı (K. 18/10) 
 
 Olaydı ya viŝālì bārī her dem 
 Kimesne olmayup hicriyle şākī (K. 42/9) 
 
Nebzî Divanında göze çarpan bir husus da vezin gereği Arapça ve Farsça 

kelimelerde görülen ses türemesidir. Aşağıda verilen beyitlerde şairin hece sayısını 

artırmak endişesiyle hareket ettiği anlaşılmaktadır: 

 Gözime mihr-i felek ķara gelür rūz-ı hicir 
 Şeb-i vaŝlıñ ne münevver olur ey māh-ı cemāl (G. 320/3) 
 
 Bu dili luţf idüben ĥıdmetiñe eyle sezāvār 

Zīre sen mülk-i ħüsünde şeh-i Dārā olacaķsın (N. 547/2) 
 
 Gördi laćli zaĥm-ı tīrin sīne-i pür-yarada 
 Ol ţabīb-i bī-raħim raħm eyleyüp merhem (G. 234/4) 
 
 Ŝuçunı bildi şehā ćafv it günāhın bendeniñ 
 ćÖźr-i ćöźür-ĥvāh çün maķbūldür ćinde’l-kirām (G. 326/4) 
 
 Velī ehl-i nažar ŝāħib-baŝar ķadir-şināsānıñ 

  Vücūdundan saķam ġam daĥı ķalbinden ıraġ olsun (G. 363/8) 
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  Ne edebsiz ne ħayāsız ne ćırıżsız ödsüz 
  Aña beñzer ola mı öyle de bed-gil olmaz (K. 77/5) 

 
 Dil-berā tīr-i müjeñle sīnemi çāk eylediñ 

  Ĥançer-i ġamzeñle hem baġrım zaĥımnāk eylediñ (Ms. 88/I-1) 
 

 Ţoķuz ķat āsumān ol şehsuvārıñ esbi miżmārī 
Turāb-ı maķdemidir ol ćažimle taĥt-ı ćarşu’llāh (Kt. 3/2) 

 
 Olıcaķ rūz-ı Ķıyāmetde ķabirden ķāĈim 

  Gele raħmet melegi eyleye istiķbāli (K. 76/25) 

 Divan’da hece veznine uygun kalıplarla söylenen iki şiirinin de varlığı göz önünde 

tutulduğunda, Nebzî’nin vezin konusunda yenilik arayışında olduğu anlaşılmaktadır. Hatta 

Türk edebiyatında örneğini tespit edemediğimiz iki vezin kalıbı bu tür bir arayışın 

işaretlerini vermektedir. 

 

  II.II.IX. Kâfiye 

  II.II.IX.1. Kâfiye Türleri 

 Klasik şiirde vezin gibi, kâfiye de âhengi sağlayan temel taşlardandır. Nebzî 

Divanı’ndaki gazeller kâfiye açısından incelendiği zaman, en çok kullanılan kâfiyenin 

kâfiye-i mürdefe (tam kâfiye) olduğu ortaya çıkmaktadır. Revî ve öncesindeki uzun 

ünlüden meydana gelen kâfiye-i mürdefe’nin bazı örnekleri şunlardır: 

Siyeh ebrūlarıñ gibi kemānı kim çeker cānā 
O zaĥm-ı ġamzegān-ı bī-emānı kim çeker cānā (G. 114) 
  
Gül-i bī-ĥārdır ol ćārıż-ı ĥūb 
Yaĥud bir lāledir rengīn ü merġūb (G. 116) 
 
Fāriġ ol sevdādan ey dil kim budur reĈy-i ŝavāb 
Reh-rev-i ćaşķ içre hìç gördüñ mi olmuş behre-yāb (G. 119) 
 
Saĥt-dilsin ey göñül sen dil-beriñ nāzük-mizāc 
Bu ćacebdir niçe idersin anuñla imtizāc (G. 146) 
 
Tīġ-ı cevr-i yār ile her dem olup baġrım cerīħ 
Gāhī dem aķar gehī aķar ŝadīd u gāhī ķīħ (G. 148) 
 
Olıcaķ ġamze-i ĥūn-rīz ile sīnem mecrūħ 
O cerāħatle olupdur der-i rāħat meftūħ (G. 152) 
 
Devr-i gül geldi irişdi nev-bahār 
Devr ider dāĈim zamān bulmaz ķarār (G. 170) 
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Meded düşdüm ayaġa ol ķadi şimşād el virmez 
Çıķarsam yeryüzünden göklere feryād el virmez (G. 239) 

 
Sırr-ı mektūmum benim dīdem didim fāş eylemez 
Dil gülüp didi meger aġlamayup yaş eylemez (G. 240) 
 
Deyr-i ćālemde bu çarĥ-ı köhne bed-nām eylemiş 
Bir büt-i ġonca-dehānı ĥāre ĥuddām eylemiş (G. 253) 
 
ćĀleme ķay-ı belāyı yaġduran gerdūn imiş 
Ol belā ķayıyla āġeşte dil-i maħzūn imiş (G. 258) 
 
Taħammül eylemezken bār-ı ćaşķ-ı yāri ey dil Ķāf 
Çekersin baş u cān ile boyun virüp hezār inŝāf (G. 281) 

 
Gazellerde kullanılışı ile öne çıkan kâfiyelerden biri de, sadece revî harfi ve eğer 

harekeli ise revîden önceki harfin harekesinden meydana gelen kâfiye-i mücerrede (yarım 

kâfiye)’dir: 

Açıldıķda bahārın ġoncaāsā ey gül-i ħamrā 
ćAceb kimler ķoķa ol kākül-i şeb-būy-ı ćanber-sā (G. 101) 
 
Şāh-ı gül ŝaħn-ı bahāra geldi kendi cā-be-cā 
Leşker-i ezhār ile ŝaħrā bezendi cā-be-cā (G. 104) 
 
Yüzüñ mihr-i münevver źerredir aġzıñ dişiñ kevkeb 
Hemānā ŝūretā bir ţôb-ı usţurlābdır ġabġab (G. 117) 
 
Cürmimi bildim baġışla ŝuçu mı gel itme lec 
Tevbe bismi’llāh günāhımdan şehā luţf eyle geç (G. 142) 
 
Ĥaţţ-ı reyħān-ı dil-ārā žāhir oldı hem-çü naĥ 
Hey ne ĥoş zībā yaraşdı anda hem sīb-i zenaĥ (G. 155) 
 
Eşk-i çeşmim pāyıña ŝu dökmege ey serv-ķad 
Eyledi ćažm-i ţapuñ luţf eyle cānım itme red (G. 159) 
 
ćĀlemi ķılan mücellā ol meh-i enver midir 
Yoĥsa ol burc-ı melāħat üzre saćd aĥter midir (G. 166) 
 
Ey ruĥı gül būyı ķaranfil ŝaçı hem sünbül-i ter 
Bülbül-i şūrīde gibi nāle işim şām u seħer (G. 168) 
 
Dil ü cān kūy-ı cānāna giderler bir eśer gelmez 
ćAdem iķlīmine yaćnī gidenlerden ĥaber gelmez (G. 246) 
 
Künc-i ćuzlet gibi şaĥŝa cāy-ı ćizzet yoġ imiş 
ćĀrife künc-i ķanāćat gibi devlet yoġ imiş (G. 261) 
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Revîden önce harekesiz bir harfin gelmesiyle oluşan kâfiye-i mukayyede ile 

söylenmiş şiirler de az değildir: 

İrersin rūz-ı vaŝla bil bilā-reyb 
Ŝabāħa ire ol dem kim şeb-i şeyb (G. 124) 
 
Biñ nāz u ġunc ile idüp evvel dil-i şeydāyı celb 
Yaġdan çekilmiş ķıl gibi yā żarćdan emśāl-i ħalb (G. 127) 
 
ĶāĈilim ger meskenim ĥāk ola yā dībāc-ı taĥt 
LāĈubālīyim benim birdir yanımda nerm u saĥt (G. 133) 
 
Ey göñül saćy itdiñ anca irmedi maķŝūda dest 
Pes gücenme bu imiş çün ķısmet-i rūz-ı Elest (G. 137) 
 
Nām-cūy iseñ dilā ķıl şīşe-i nāmı şikest 
LāĈubālī mest-i lā-yaćķil ol ol ŝahbā-perest (G. 139) 
 
Yüzüñ mihrine ey meh ol siyeh kakül olupdur ebr 
Verāsından velī ćuşşāķ olurlar müfteris çün bebr (G. 219) 
 
Bir ejderdir ŝaçıñ kim genc-i ħüsnüñde ţılısm olmuş 
Yüzüñ ţā sīndir ol ebrūlar anda iki bism olmuş (G. 252) 
 
Ŝaçıñ sünbül ruĥuñ lāle femiñ ġonca yüzüñ gül-berg 
Melāħat ber-kemāldir ĥilķatiñde ħüsnüñ olmaz derk (G. 299) 
 
Çeşm-i Tātārıñ atar bu sīneme tīr ü ĥadeng 
Rezm-i ćaşķıñda şehā eksik degil āşūb u ceng (G. 303) 
 
Ķo sīnem zaĥm-ı tīġ-ı cevr-i dildār ile zeyn olsun 
Fenā bāġında dönsün lālezāra daĥı ćayn olsun (G. 362) 
 

Revî ile aralarında harekeli bir harf bulunan eliften oluşan kafiye-i müessese de 

Nebzî Divanında zaman zaman baş vurulan bir kafiye türüdür: 

Dil-i zārımda oldı şevķ ġālib 
Ten-i bī-cān olup bir ĥuşk ķālıb (G. 125) 
 
Sīnemde açup şerħa yine ol sehī-ķāmet 
Üstünde ķodı ĥāl-i ruĥı daġ-ı saćādet (G. 132) 
 
Ŝorarsañ eger bendeñe şāhım ne bu ħālet 
Bir bir ideyim ţapuña ićlān u işāćet (G. 136)  
 
İrer bu sīneme tīr-i ħavādiś 
Velī ol ķaşı yadır aña bāćiś (G. 140) 
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Divan’da zaman zaman göze çarpan bir özellik de, şairin kâfiyesiz bir şiirinde 

görüldüğü gibi, musammat gazellerdeki uygulamaya benzer bir şekilde iç kâfiye 

uygulamasına gitmesidir: 

Źikr-i dil dildārdır dil ţārìdir dāġlar-ile 
Ŝan feżā-yı sīne bir gülzārdır oķlar-ile 
 
Dil-nüvāz ol dāĈimā ćuşşāķıña zīrā begim 
Pādişāh-ı dehr olan ħünkārdır ķullar-ile (G. 426) 

 

 II.II.IX.2. Kâfiye Kusurları 

 Nebzî’nin kâfiyeyi kullanma hususunda genel olarak başarılı olduğu ifade edilebilir. 

Ancak şairin hacimli sayılabilecek kadar çok şiir içerisinde, kâfiye kusuru kabul edilen 

uygulamalarda bulunduğu görülmektedir. 

 Divan şiirinde aynı kâfiyenin peş peşe gelmesi hoş karşılanmayan bir durumdur. Bu 

tekrarların, en azından beş ya da yedi beyit aralıklarla yapılması gerekirdi. Hatta ayrı 

manalarda kullanılmaları daha lüzumlu olarak kabul edilirdi. Şair Nebzî, bu kuralı 

bildiğinden, K. 28 numaralı şiirinde 5. beyitteki “gibi” kelimesini 11. beyitte tekrarlayarak 

kurala uygun davranmıştır. 

 Ancak yine de bu tür kusurlara rastlanmaktadır. Örneğin G. 169 numaralı şiirde 

“yanıķdır” kelimesini hem 5. beyitte, hem de 6. beyitte olmak üzere peş peşe kullanmıştır. 

G. 470 numaralı şiirde ise, şair “belāsı” kelimesini 1. ve 4. beyitlerde olmak üzere, iki kez 

kullanmıştır. 

Divan edebiyatında sıklıkla görülen, ikfâ, îtâ gibi kafiye kusurları şair Nebzî’nin 

Divanında da yer almaktadır. 

İkfâ: 

 Yüzüñ mihr-i münevver źerredir aġzıñ dişiñ kevkeb 
Hemānā ŝūretā bir ţôb-ı usţurlābdır ġabġab (G. 117) 

matlalı gazelde, “kevkeb”, “leb”, “teb”, “hab”, “şeb”, “meşreb” kelimeleriyle birlikte 

“heb” kelimesinin kâfiye yapılması şairin yaygın olarak düştüğü ikfâ uygulamalarındandır. 

Îtâ-yı celî (kâfiye-i şâygân): 

Aynı manada ve eş görevli olarak tekrar edilen kelime ve eklerle yapılan ve Divan 

şiirinde çokça karşılaşılan ya da diğer adıyla denilen kâfiye kusurunun örnekleri, Nebzî’nin 
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gazellerinde de vardır. Aşağıda matlaı verilen gazelde, “kemmiyyetim, gayriyyetim, 

germiyyetim, niyetim” kelimelerini kâfiye olarak kullanılmıştır: 

 Yoķ durur gerdūn-ı dūndan źerrece ümniyyetim 
 Tek esen olsun başım olsun hemān emniyyetim (G. 329) 
 
Aynı şekilde G. 130 numaralı gazelde Arapça “-et” eki ile “kabâhet, ri’âyet, 

hidâyet, merâmet, gâyet, şikâyet, alâmet, sa’âdet” kelimelerini kâfiyelendirmesi de aynı 

kusurlardandır. 

Bir gazelinde (G. 426) de Türkçe “-lar” eki ile kâfiye yapması söz konusudur. Bu 

gazelde şair, “oklar-ile, kullar-ile, kaşlar-ile, sālār-ile, aylar-ile” kelimelerini kâfiye olarak 

kullanmıştır. 

 

 II.II.IX.3. Kâfiyelerde Türkçe, Arapça, Farsça Unsurlar 

Rediflerde çoğunlukla Türkçe kelimleri kullanma çabası içerisinde olduğu görülen 

Nebzî, kâfiyelerinde daha çok Arapça ve Farsça kelimelere yer vermektedir. Şairin, her 

fırsatta Türkçe kelimeleri kâfiye olarak kullanma çabası içerisinde olduğu ifade 

edilmelidir. Örneğin, 

Mürüvvet olmayınca bir güzelden 
Çıķarmış aġlamaġ ile göz elden (G. 382) 

matlalı gazelinde şairin kâfiye kelimelerini Türkçe kelimelerden oluşturma gayretinde 

olduğu görülmektedir. Bu şiirde “ezelden, sizelden, gezelden, tîz elden, bezelden, 

çözelden, dizelden, gazelden” şeklindeki çoğu Türkçe olan kelimeler kâfiye yapılmıştır. 

Nebzî’nin bütün kâfiyeleri Türkçe olan şiirleri de vardır. Bunun en tipik örnekleri 

aşağıda verilmiştir: 

Dü destimle şu dem peymāneyi ŝaħbāya ţaldırdım 
Göñül fülkini bir ćummān-ı bī-pāyāna ŝaldırdım 
 
Elinde bāde-i bī-dürd ile bir düzd imiş sāķī 
Anı derk itmeyüp ser-māye-i idrāki çaldırdım 
 
O müdbir rind ki pā-māl eylemiş bintü’l-ćineb ćarżın 
Görüp ayaķda ben ħürmetle ţutdum anı ķaldırdım 
 
Hezār efsūn idüp dildārım aldı zāhid-i sālūs 
Dirīġā ġāfilīn īmānımı şeyţāna aldırdım 
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O serv-i nāzımıñ zülf-i gibi cevri uzun oldı 
Eger mümkin olaydı NEBŹİYĀ anı ķıŝaldırdım 

    (G. 325) 
 

 Gerçi biz ćālem içinde fülān oġlı fülānıķ 
 O şehe bende-i kemterlik ile ad bulanıķ 
 
 O ki ćālemde bahār irdigini bilmez ise 
 Gözimiz yaşına baķsun aķıyor boz bulanıķ 
 
 Bürimiş murġ-ı ruĥın kākül-i dil-ber çü seħāb 
 Deşt-i ħayretde baķuñ biz ţumana ķuş ŝalanıķ 
 
 Bize ŝarŝar gibi her kim ţoķuna münķabıżız 
 Ese ger hem-çü ŝabā ġonca gibi açılanıķ 
 
 Yem-i ćaşķ içre bizi ŝanma şināver ancaķ 
 Belki ġavvāŝ oluban ķaćrına daĥı ţalanıķ 
 

  Virir ol āfet-i devrān yile ćāşıķlarını 
 Sözimiz gerçege çıķmaz ise ger biz yalanıķ 
 
 Göre NEBŹĪ gireriz bu yola yorġun u yayan 
 Geçüben ćasker-i ćaşķ biz ki girüde ķalanıķ 

        (G. 292) 
 
  II.II.IX.4. Farklı Kâfiye Örnekleri 

 Şair Nebzî, bazı şiirlerinde cinaslı kâfiyeyi kullanmaktadır: 

  Oldur dem-i hicriñde baña hem-dem olanlar 
Her demde gözüm yaşı gibi maħv ola anlar (G. 206) 

  
 Mürüvvet olmayınca bir güzelden 

Çıķarmış aġlamaġ ile göz elden (G. 382) 
 
 Göz diküp ķaldı göñül laćl-i leb-i cānānda 

 Ķanda gitse dil gidermiş daĥı hem cān anda (G. 428) 

 Şair bazen farklı kâfiye örneklerini de denemektedir. Aşağıdaki gazelinde kâfiye 

kelimlerini tekrar etmektedir: 

 O şūĥuñ būsesin almaķ žarāfetdir žarāfetdir 
 Miyānın çekmek āġūşa nezāketdir nezāketdir 
 
 Didim bu bendeñe şāhım nedir inćām u iħsānıñ 
 Didi cevr ü cefā el-ħaķ saćādetdir saćādetdir 
 
 O zülf-i müşg-bū yādıyla açdım fāl Muŝħafdan 
 Açıldı Sūretü’l-Ķadr uş hidāyetdir hidāyetdir 
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 Dişi vaŝfında incüler dizüpsin rişte-i nažma 
 Pesend olsun saña ey dil belāġatdir belāġatdir 
 
 Fedā-yı tīġ-ı ćaşķ olduġuña ħayf itme ey NEBŹĪ 
 Ġam-ı ćaşķ ile cān virmek şehādetdir şehādetdir 

        (G. 212) 

 Nebzî’nin kimi şiirlerinde kafiye kelimesiyle redifin birbiriyle kafiyeli olması da 

dikkati çekmektedir. Şiirin âhengini artıran bu kafiye biçimi zû-kafiyeteyn denilen, her 

beyti iki kafiyeli şiir biçimine benzemektedir: 

 Şāh-ı maħbūbān imişsin dil-berā bildim seni 
Zübde-i ĥūbān imişsin vāķıĆā bildim seni 

 
Cānım ārzūlar seni çün cānısın ćāşıķların 
Müştehā-yı cān imişsin sāķiyā bildim seni 

 
Yüz çevirmezsin ćaceb miħrābdan bir ķaşa hem 
Sen daĥı ħayrān imişsin zāhidā bildim seni 

 
Dem-be-dem gülşende naġmeñ āh u efġāndır seniñ 
ćĀşıķ-ı cānān imişsin bülbülā bildim seni 

 
ćĀlim ü dānā ŝanurdum ŝūretā görüp velī 
Cāhil ü nā-dān imişsin ŝūfiyā bildim seni 

 
Bir melek gibi geçinürsin raķībā gerçi kim 
Līk bir şeyţān imişsin bed-liķā bildim seni 

 
Ser-firāz-ı rāh-ı ćaşķ oldum diyü lāf eyleme 
Ĥāk ile yeksān imişsin NEBŹĪYĀ bildim seni 

(G. 471) 
 

İstemez mi söyle bir meh-pāre berber ber-bere 
Müşteriyle tā ola dükkān-ı berber berbere 
 
Göricek ol muġ-peçe reftārını mey-ĥānede 
Yandı yaķıldı kilīsā içre derder derdere 
 
ćAzm-i bezm-i būsitān itdikde ol serv-i revān 
Söykünüp ķaldı temāşāsında ćarćar ćarćara 
 
Tünd bād-ı cevriñe āhım ħavāle eyledim 
Dirgüren şāhım muķābil düşdi ŝarŝar ŝarŝara 
 
Ţaşa döndi baġrım ol sengīn-dile yalvararaķ 
NEBŹİYĀ ţuş oldı gör ħaķķā ki mermer mermere  

(G. 403) 



 122
 

 

 

  II.II.X. Redif 

 Divan’daki gazeller kâfiye ve redifler açısından incelendiği zaman, harf, ek, ek ve 

kelime, sadece kelime durumunda olan rediflerin kullanıldığı görülecektir. Toplam 404 

gazelin 256’sı, yani yarıdan fazlası (% 63) rediflidir. 

Gazellerde ek rediflerde bir Farsça (-veş); ek ve kelime rediflerde 12 Arapça-

Farsça; sadece kelime rediflerde ise 12 Arapça-Farsça olmak üzere, 25 Arapça-Farsça redif 

kullanılmıştır. Kalan 230 redif ise Türkçedir. 

 Harf ve ek durumundaki redifler şöyledir (Arapça ve Farsça redifler her listenin 

sonunda koyu siyah olarak yazılmıştır): 

-yim (2)64     -ısın, -isin 

-a, -e (10)     -ış, -iş 

-anıķ (Halk ağzı)    -iñ (2) 

-dadır      -iñden 

-dayım      -lar 

-de, -da (3)     -lardanız 

-den      -ler 

-dendir     -miz (2) 

-dır, -dir (13)     -muşdur, -müşdür 

-dırdım     -sından 

-dum, -düm, -dım, dim   -sız (3) 

-ı, -i (8)     -sin 

-ıdır      -ur 

-ıķ      -uruz 

-ım, -im (8)     -veş 

-ımdır 
-ımız (3) 

-ın, -in 

-ıñdır 

 

Ek ve kelimeden meydana gelen redifler: 

                                                 
64 Parantez içindeki numaralar, söz konusu redifin Divan’da kaç kez kullanıldığını belirtir. 
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-a ben 
-a degişmem 
-a ķarşu 
-a mı bilmem 
-a söz var mı 
-a virdim göñlümi 
-a yine 
-da yoķ 
-dan degil 
-dan el çekdim 
-dan, -den ġayrı 
-dır hep 
-e beñzer 
-e düşer 
-e mi var 
-ı gördüm 
-ı gördüñ mi 
-ı ķalur 
-ı kim çeker cānā 
-ı pek nāzik 
-ı sev 
-ım benim (6) 
-ım sürer 
-ım yoķ 
-ıma şimden-gerü 
-ıñ seniñ 

-ına beñzer 
-ıñı sen terk eyle 
-imdir benim 
-iñ kimdir 
-lar ne belā 
-lar-ile 
-mez mi 
-mıdır ol 
-ñı seniñ 
-si yoķ 
-yı ķo 
-yi gördüm yine 
-a āh vāh 
-a şāyetse 
-a/-e ćarż 
-dan, -den ġalīž 
-dan, -den ħaž 
-dan, -den ţamać 
-den istiĥlās 
-den teleźźüź 
-di cā-be-cā 
-ı ćaşķ 
-ı ħayāt 
-ya meyl itdi 

 

Kelime hâlindeki redifler ise şu şekildedir: 

anda 
baña (2) 
baŝılur 
benim 
bildim seni 
bilürüz 
bir daĥı 
bir olur 
bu gice 
budur 
bulmasun 
bulunmaz 
çıķsun 
degil mi 
degil mi yā 
degildir 
der-miyān 
didi 
dirler 
el virmez 

elinden 
ey göñül 
eyle 
eyledi (3) 
eyledim 
eylemede 
eylemem 
eylemez (3) 
eylemiş 
eyleyen 
eyleyenden ilk 
gel 
gel Ħasan 
gelmez (2) 
gelür geçer 
gerek 
gibi (5) 
göreyim 
ide 
iden (2) 
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ider 
iderler 
ideyor 
ile (2) 
ile yer yer 
imiş (2) 
imiş ġaraż 
imişsin ey göñül 
imrenür 
ister 
it 
itdi (2) 
itdim 
itdiñ beni 
itmeyen 
ķodılar 
ķoķar 
ķomaz 
midir (2) 
mi var 
mi ķalmışdır 
ola 
olacaķ 
oldı (8) 
oldıġındandır 
oldum hele 
oldum uş 
olmaz 
olmuş 
olsa 
olsañ 
olsun (5) 
olur 
saña 
söyledim 
söylersin 
üzre 
var 
var ise 
virmez 
yoġ imiş 
yoķ (2) 
yoķ mı 
yolunı 
(A)llāh (2) 
āheste āheste 
el-ħamdülillāh 
elinden el-ġıyāś 
istiķrāż 
istìnās 
leźìź 

müşkil 
niçün inŝāfa gelmezsin 
teferrüc 
tìġ



 

Bu tablodan anlaşıldığı gibi kâfiyede Arapça ve Farsça kelimelere de yer veren Nebzî, 

rediflerde çoğunlukla Türkçe ek ve kelimeleri tercih etmiştir. Şairin Arapça ve Farsça 

redifleri, Türkçe ek ve edatlarla kullanma yolunda çaba harcadığı ifade edilebilir. 

 Aynı şekilde rediflerin, genel olarak fiillerden oluştuğu da burada belirtilmesi gereken 

bir husustur. 

 Nebzî’nin “eyleyenden ilk” ve “baŝılur” redifli iki gazeli, Divan şiirinin ender ve 

dikkat çeken örnekleri arasında kabul edilebilir: 

  Benem yoluñda şāhā cānı ķurbān eyleyenden ilk 
Visāliñ ćıydgāhında fedā cān eyleyenden ilk 

 
Yanup nār-ı hevāñ ile idüp ĥūn-āb-ı eşkin seyl 
Ser-i bā-devletin ĥākiñde ġalţān eyleyenden ilk 

 
Ķoparan fitneler ol ġamze-i dil-dūzdur evvel 
O ĥūnī çeşmdir ćālemde hem ķan eyleyenden ilk 

 
Ezelden nūr-ı mihriñdir münevver eyleyen ķalbim 
Dilimde nār-ı şevķıñdır fürūzān eyleyenden ilk 

 
Hezārān zülfi şeb-bū var NEBZĪ bāġda ammā 
O sünbül-mūydur ćaķlıñ perīşān eyleyenden ilk 

       (G. 299) 
 

ćUlüv-i āh ile dīdemde olan reş baŝılur 
Nem-i eşk ile nite dildeki āteş baŝılur 

 
Bura hüsniyle eger pençe-i mihri ne ćaceb 
Ola mı bezm-i melāħatde o mehveş baŝılur 

 
Dil-i sengīniñe baŝılsa n’ola mühr-i vedād 
Be ne maŝnūć u ne maţbūć u ne dil-keş baŝılur 

 
Çıķa ger ĥaţţ-ı hümāyūn şehā Rūm iline 
Fiten-i zülf-i perīşān u müşevveş baŝılur 

 
  Aķıcaķ dīde-i NEBŹĪ ķarışıķ eşk ile dem 

Heme-cā aţlas-ı surĥī vü münaķķaş baŝılur 
      (G. 216) 
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 II.III. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 
  II.III.I. DİNÎ UNSURLAR 

  II.III.I.1. Allah 

  Nebzî Divanı’nda Allah’ı konu alan şiir olarak değerlendirilebilecek iki şiir vardır. 

Bunlardan biri Divanın başında yer alan ve Farsça kaleme alınan on dört beyitlik mesnevidir 

(M. 1). Diğeri ise münacât özellikleri olan otuz bir beyitlik bir kasidedir (K. 76). 

  Aynı şekilde her divanda olduğu olduğu Allah ve isimleri, İslamî görüşlere uygun 

olarak birçok yerde zikredilmektedir.  Bunların dışında dua mahiyetindeki beyitlerde, affına 

sığınılan, mağfiret ve yardım istenilen yaratıcı ve güç olarak da Allah adı söz konusu 

edilmektedir. 

 

  II.III.I.2. Melekler 

  Nebzî Divanı’nda büyük melekler olan Azrail ile Cebrail adı geçmektedir. Şair, içinde 

bulunduğu mahrumiyet hâlini Azrail’e söyleyeceğini ifade ederken, Cebrail ile de konuşmakta 

ve onu Kur’an’da geçen adı ile Ruhu’l-kuds şeklinde konuşturmaktadır: 

 Nedir taħŝīlin ey NEBŹĪ dir ise 
Dirim ćAzrāĈīle ĥüsrān ile ĥayb (G. 124/5) 
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 SüĈāl itdim o māhı didi Cibrīl 
 Melāħat evcinin oldur Sühāsı (G. 472/4) 
 
 Ĥaţţ u ĥaddinden süĈāl itdikde dil 

Didi Rūħü’l-ķuds bu mihr ol şućāć (G. 276/8) 

 Cennetin kapıcısı veya hazinedarı bulunan meleğin adı Rıdvân beyitlerde aynı 

göreviyle ve sevgilinin güzelliklerini ifade etmek üzere hatırlanmaktadır. Bunun gibi “ravza-i 

Rıdvân” şeklinde cennet kastedilerek de kullanılmaktadır. 

 Ruĥuñ üstünde açılmış reyāħīn sebzezār olmuş 
Yüzüñdür ravża-ı Rıďvān özüñdür ġıbţa-ı ħavrā (G. 101/3) 

 
 O ġılmān-peykeri rüĈyāda Rıďvāna ŝorup NEBŹĪ 
 Didim mānendi var mı bāġ-ı cennetde didi lā lā (G. 446/7) 
 
Melek ve hurî kelimeleri de Divan’da değişik adlar altında anılmaktadır. 

 

 

 

  II.III.I.3. İlâhî Kitaplar 

 İlâhî dört büyük kitaptan sadece Kur’an ve İncil adları zikredilmektedir. “Mushaf” 

adıyla da anılan Kur’an, hem gerçek anlamıyla hem de sevgilinin güzelliği ve yüzü için 

benzetme unsuru olarak yer almaktadır. Sevgilinin bazı uzuvları da Kur’an ve surelere 

benzetilmektedir. Kur’an ile ilgili olarak “hatm-i Kur’an”, “ilm-i Kur’an” “fal bakmak” gibi 

ifadeler çerçevesinde de adı geçmektedir. 

 Oldı yaĥud ĥaţt-ı Yāķūt ile bir Muŝħaf ruĥı 
 Ŝan döküldi anda hem ićrāb u hem yer yer nuķaţ (G. 270/2) 
 
 Dehen ü kākülüñ ārzūsı ile NEBŹĪ didi 
 Muŝħaf-ı rūyuñı aç Sūre-i Ħā-mīm göreyim (G. 335/5) 

 Şiirlerde adı anılan diğer kipa ise İncil’dir. İncil yalnızca bir beyitte, aşk kitabı olarak 

nitelenmektedir: 

 Oķıdum İncīl-i ćaşķı kim ŝanem-ŝūretlere 
 Yoġ imiş mihr ü vefā cevr ü cefā hemvār imiş (G. 260/6) 
 

  II.III.I.4. Ayet ve Hadisler 
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 Ayet ve hadisler, daha çok ibareler veya kelime hâlinde iktibas yoluyla Divan’da yer 

almaktadır. Telmih yoluyla da ayet ve hadislere işaret edilmektedir. Sadece adı anılan ayet 

isimleri tevriyeli kullanımlara neden olmaktadır: 

 Şānınadır āyet-i büşrā 
İrmez aña ġāyet-i efkār (K. 14/19) 

 
 Ruĥuñda āyet-i sebĆu’l-meśānì 

Müfesserdir mübeyyendir muŝarraħ (G. 151/3) 
 

 Ruĥuñda ve’ď-ďuħā naŝŝı müfesser 
 Ŝaçıñda āyet-i ve’l-leyl ħaldir (G. 195/2) 

 Divan’daki beyitlerde yer alan ayet ve hadisler şu şekilde sıralanabilir: 

 Ayetler: 

 .Sen O’ndan hoşnud, O da senden hoşnud olarak Rabbine dön.” Fecr, 89/28 (G“  ارجعی

100/4) 

 Allah’ın yeri geniştir.” Zümer, 39/10; ayrıca bkz. Nisâ, 4/97 (K. 4/16)“ ارض الله واسع

 Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah’ındır.” Mü’min, 40/12 (Kur’ân’da“ الحکم لله

geçerli hükmün yalnız Allah’a ait olduğunu bildiren ve farklı ifadelerle anlatan birçok ayet 

vardır. En’âm, 6/57; Yûsuf, 12/40) (G. 410/3) 

ویداامهلهم ر  “Kâfirlere mühlet ver, Onları biraz kendi hâllerine bırak.” Târık, 86/17 (G. 

113/2) 

 Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.” Fetih, 48/1 (Mr. 23/VI-1)“ انا فتحنا

 Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi)“  ان شکرتم

artıracağım diye bildirmiştir.” İbrahim, 14/7; benzer bir ayet için bkz. Nisâ, 4/147 (M. 1/7) 

 Ebû Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.” Tebbet, 111/1 (K. 4/22)“ تبت یدی

 İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan“ تجری تختها الانهار

cennetler olduğunu müjdele.” Bu ifade, Kur’ân-ı Kerîm’in (Bakara, 2/25 gibi) birçok yerinde 

geçmektedir. Kur’ân’daki ifadesi “tecrī min-taĥtihe’l-enhār” şeklindedir. (G. 260/5) 
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 .Allah yolunda cihâd edin.” Mâ’ide, 5/35; Tevbe, 9/41, 86; Hac, 22/78 (Mr“ جاهدوا

23/I-2) 

 ,Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ (!Resûlüm)“ رحمة للعالمین

21/107 (Kt. 3/4) 

 Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve“ سارعوا

yer kadar olan cennete koşun.” Âl-i İmrân, 3/133 (G. 394/4) 

 Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.” İnsân, 76/21 (G. 167/3)“ سقاهم ربهم

ٓطوبی له حسن ماب  “İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da 

onlar içindir.” Ra’d, 13/29 (Ayetin metninde “ţūbā lehum ħüsnü meĈāb” şeklinde 

geçmektedir.) (G. 260/5; G. 406/2) 

 Ey akıl sahipleri! İbret alın.” Haşr, 59/2 (K. 14/25)“   فاعتبروا یا اولی الابصار

 ”.De ki: Yarattığı şeylerin (...) şerrinden sabahın Rabbine sığınırım“ قل اعوذ برب الفلق

Felak, 113/1 (G. 293/2) 

 De ki: ... bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size“   قل لکم اعمالکم هذا لنا اعمالنا

aittir.” Bakara, 2/139; Kasas, 28/55; Şûrâ, 42/15 (Ayet metninde kelimelerin yerleri farklıdır.) 

(G. 92/7) 

 ;Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.” Rahmân, 55/26 (K. 9/7“ کل من علیها فان 

Mş. 49/III-10; G. 407/2) 

 Ol! der, o da hemen oluverir.” Kur’ân-ı Kerîm’de “kün-fe-yekûn” şeklinde“ کن فکان

yer alır: Bakara, 2/117; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En’âm, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; Yâ-

Sîn, 36/82; Mü’min, 40/68. (K. 31/8) 

 Rabbimiz! Unutursak veya hataye düşersek bizi sorumlu“   لاتؤاخذ ان نسینا ربنا یا ربنا

tutma.” Bakara, 2/286 (G. 92/8) 
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 De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın“ لا تقنطوا من رحمة الله

rahmetinden ümit kesmeyin.” Zümer, 39/53 (Kt. 5/2) 

 Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir“ لوجه الله

teşekkür bekliyoruz.” İnsân, 76/9 (G. 225/3) 

 Mülk O’nundur, hamd O’nadır. O her şeye kadirdir.” Teğâbün, 64/1 (M. 1/5)“ له الملك

 Ahirette de hamd O’na mahsustur.” Sebe’, 34/1; ayrıca bkz. Teğâbün, 64/1“  له الحمد

(M. 1/6) 

 ,İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm“  لیس للانسان الا ما سعی

53/39 (Kt. 569/2) 

 .Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.” Feth, 48/2 (G“ ما تقدم

330/2; G. 331/3) 

 ”?Ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi“ من الماء کل شیء حی

Enbiyâ, 21/30 (G. 492/7) 

 .sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.” Târık, 86/7 (G (O su)“ من بین صلب والترائب

120/8) 

 ”.Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah’tan yardım ve yakın bir fetih“ نصر من الله

Saff, 61/13 (Mr. 23/V-2) 

 Burçları olan göğe andolsun.” Burûc, 85/1“ والسماء ذات البروج

 Battığı zaman yıldıza andolsun ki” Necm, 53/1 (K. 4/7)“ والنجم

 Kıyâmet yaklaştı ve ay yarıldı.” Kamer, 54/1 (K. 4/7)“ وانشق القمر

 İnkârcı, keşke toprak olsaydım, diyecektir.” Nebe’, 78/40 (G. 119/4)“ یا لیتنی کنت تراب

 

Hadisler: 
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 Yoldan önce yoldaş” “Evden önce komşu; yoldan önce yoldaşa“ الرفیق ثم الطریق

tutunun.” şeklindeki hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 204; Emsâl u Hikem, I/249. (G. 290/1) 

 .Sabır, genişliğin anahtarıdır.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/27. (G“ الصبر مفتاح الفرج

142/7) 

 ,Fakirlik benim iftiharımdır ve ben onunla öğünürüm.” Hadis. Aclûnî“ الفقر فخری

Keşfu’l-hafâ, II/113; Serdaroğlu, Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 85. 

(K. 43/14; G. 137/4; N. 527/2) 

 Allah’a hamd ile başlanmayan her faydalı iş, eksiktir.” Hadisin aslı “Küllü“ امر ذی بال

emrin zî-bâlin lâ-yübde’ fîhi bi-hamdi li’llâh akta’.” şeklindedir. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/156. 

(K. 2/2) 

-Onların hepsi (ashâbım) yıldızlar gibidir.” Hadisin aslı “Ashâbî ke’n“ کلهم انجم

nücûm” şeklindedir. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I/147. (K. 2/9) 

 Dinde zorlama yoktur.” (Lâ-harace fi’d-dîn) Hadis. Sahih-i Buhâri, II/615“ لا خرج

(1634); II/618 (1647); VI/2454 (6289): bkz. Ayşe Gültekin, İsma’îl Ankaravî’nin Mesnevî 

Şerhi Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûretu’l-Maârif’te Hadis (Altıncı Cilt Örneği), s. 302. (G. 

142/4) 

 Hayır, ancak ortadadır.” Hadis. “Hayru’l-umûr evsâtühâ: İşlerin“ لا خیر الا فی الوسط

hayırlısı ortalama olanlardır” şeklinde de bir hadis vardır. Kemâluddîn Huseyn b. Hasan 

Harizmî, Cevâhiru’l-Esrâr ve Zevâhiru’l-Envâr, III/1165; Agâh Sırrı Levend, Divan 

Edebiyatı, s. 429. (G. 270/3) 

 Sarı (olan insanlar)da hayır yoktur.” Hadis. (N. 563/1)“ لا خیر فی الاصفر

 ,Ölüm için doğun ve harab olmak için bina inşâ edin.” Hadis. Aclûnî“ لدوا للموت

Keşfu’l-hafâ, II/183; Serdaroğlu, Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 93. 

(K. 9/8; K. 65/3; K. 70/3) 
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 .Sen olmasan, sen olmasan, ben felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.” Hadis-i kudsî“ لولاك

Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/214; eş-Şevkânî, el-Fevâ’idü’l-Mecmû’a, s. 326; Serdaroğlu, Usûl-i 

Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 99. (M. 1/11) 

 ;Nefsini bilen Rabbini bilmiş olur.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/343“ من عرف

Serdaroğlu, Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 85. (G. 177/2) 

 

 

 II.III.I.5. Peygamberler 

Peygamberlerden başta insanlığın atası (ebu’l-beşer) Âdem (a.s) olmak üzere, uzun 

ömrü ve tufan ile Nuh (a.s); ateşin yakmadığı ve Ka’be’ye yüz süren İbrahim (a.s) ve kurban 

olarak İsmail (a.s); büyük sabrıyla Eyüp (a.s); ayrılık hikayesi ve yaşananlara telmih olarak 

Yakub (a.s), Yusuf (a.s) ve Mısır’da rehin olarak tutulan kardeşi Şem’ûn65; Allah ile 

konuşması ve yed-i beyza sebebiyle Musa (a.s); İsâ-dem, dem-i İsîveş, Mesîh-âsâr, Rûhullah 

gibi özellikleriyle İsa (a.s), yine uzun ömrüne rağmen ölümle karşı karşıya kalan Süleyman 

(a.s); ilmiyle göğe ağan İdris (a.s) Divan’da yer alan şahıslar kadrosundadır. 

Allah’ın habibi (Habibu’llah) olan Hz. Muhammed, bir na’t türünde bir kıt’a (Kt. 3) ile 

övülmekte ve türlü özellikleriyle anılmaktadır. Ayrıca Kur’an surelerinin isimleriyle 

oluşturduğu başka bir kıt’ayı (Kt. 4) da Hz. Muhammed’e na’t gibi düzenlemiştir. Ayrıca bir 

kaside de (K. 2) na’t türünde nazmedilmiştir. 

 

  II.III.I.6. Dört Halife, Ashâb, Dört Mezhep İmamı, Ashâb-ı Kehf 

Şair, bir şiirini (Kt. 6) dört halife ve sahabelerinden Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. 

Osman, Hz. Ali; torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin; amcaları Abbas ve Hamza; amcaoğlu 

Cafer-i Tayyar; dört mezhep imamları olan İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam 

Hanbel, İmam Malik üzerine kurarak, adı geçen kişileri bilinen ve öne çıkan özellikleriyle dile 

getirmekte ve hem onlar, hem de kendisi için Allah’a münacatta bulunmaktadır. 

                                                 
65 Şem’ûn adını taşıyan birçok kişi vardır: Hz. Muhammed’in hanımlarından, Mukavkıs tarafından hediye edilen 

Kıbtî Maria veya Reyhâne’nin babasının; İsrailoğullarının peygamberlerinden biri; İsa (a.s)’ı görmeden 
ölmeyeceği yönünde ilham alan inançlı ve samimi kişi veya İsa (a.s)’ın kardeşi. Dihhudâ, Lugat-nâme 
(Ansiklopedik Farsça Sözlük), IX/12779; Sâmî, Kâmûsü’l-A’lâm, IV/2873. Şiirde gayreti ile ifadesini 
bulan Şem’ûn’un hangi zat olduğu açık değildir. En yakın ihtimal Yusuf (a.s)’ın kardeşi olduğudur. 
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 Hz. Peygamber (a.s.v)’ın sahabelerinden Bilal, bir beyitte sevgilinin beni ile ilgili 

benzetme unsuru olarak yer almaktadır. Berberîlerin piri sayılan, Hendek muharebesinde 

tavsiyesiyle Medine hendekleri kazılan ve Hz. Peygamber’in iltifatına mahzar olan66 Selmân-ı 

Pâk bir beyitte anılmaktadır. Hz. Lokman çare kaynağı olarak sunulur. 

 Divan’da ashab-ı kehf imajı dikkat çekici bir özellik arzetmektedir. Şair, kendi cismini 

mağara (kehf) olarak tasavvur ederek, can, dil, vehim, hayal, his, kalp, akıl olmak üzere yedi 

unsurun (ashab) vücudunda toplandığını dillendirmektedir. Üstelik mağaradaki sekizinci canlı 

olan Kıtmir ise nefs şeklinde ifadesini bulmaktadır: 

 Cān u dil vehm ü ĥayāl ü ħiss ü ķalb u ćaķl u nefs 
 Kehf-i cismimde bugün cemć oldılar aŝħābveş (G. 262/6) 

 

 II.III.II. İNSAN VE TOPLUM 

 II.III.II.1. Âşık-Sevgili, Âşık-Rakîb İlişkileri 

 Nebzî Divanı’nda sevgili tipi, genel olarak Divan edebiyatı sevgili tipi ile aynı 

özellikler taşımaktadır. Sevgili, aşığa karşı her zaman ilgisiz, hoşgörüsüz, acımasızdır. Rakibe 

her türlü iltifat ve iyilikte bulunmakta bir sorun görmezken; aşığa karşı hep eziyet etmekte, 

olanca feryadına rağmen en küçük bir iyilikte bulunmamaktadır: 

  Gözime ķarşu raķībe em ider laćl-i lebi 
 Dimez ol ĥasta-diliñ ĥāţır-ı bīmārı ķalur 
 
 Varup aġyār ile hem-ĥāne olur teklīfsiz 
 Gele ġam ĥāne-i bī-çāreye nā-çār ķalur (G. 213/5-6) 

 Nebzî’nin şiirlerindeki aşk anlayışında, sevgilide de hata görülebilmektedir: 

 Şehā teşbīh idersem zülfüñe miski revā yoķ mı 
 Ĥuten āhūsıdır gerçi gözüñ ammā ĥaţā yoķ mı (G. 458/1) 

 Divanda “bulunmaz” redifli gazelde, aşık başka bir sevgili bulmakla tehdit eder bir 

davranış sergilemektedir: 

 Baña ŝanma ki ġayri yār bulunmaz 
 Enīs ü hem-dem ü dildār bulunmaz (G. 233/1) 

 Nebzî, bir yerde dönemin aşık-sevgili anlayışına eleştiri yöneltmekte ve aşkın şehvete 

dönüştüğüne işaret etmektedir: 

                                                 
66 Ahmet Talât Onay, age., s. 431. 
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 ćĀşıķ u maćşūķ çatışmış birbiriyle kelbveş 
  Muķteżā-yı şehvet olmuş ćaşķ sevdā ķalmamış (K. 25/6) 
 

Divan edebiyatında sevgili ile aşığın bir arada olması ve aşığın sevgiliye ulaşması 

mümkün değildir. Ancak, 

 Fāriġ ol sevdādan ey dil kim budur reĈy-i ŝavāb 
Reh-rev-i ćaşķ içre hìç gördüñ mi olmuş behre-yāb (G. 119/1) 

beytinde bu gerçeği dile getirse de, başka bir yerde aşığın sevgiliye ulaştığının ifade edilmesi 

dikkat çeken bir durumdur: 

 Eylediñ NEBŹĪye vaŝlıñı revā saña daĥı 
İde Ħaķ ĥayr-ı cezā ile cezā rūz-ı cezā (G. 98/5) 

 

Divan şiirindeki rakib tipi ise, Nebzî’de aynı şekilde tezahür etmektedir. Rakib, sevgili 

ve aşıktan sonra gelen üçüncü kişidir. Hatta aşığın zihninde sevgili ve rakib, neredeyse aynı 

mesafede durmakta, aynı oranda yer işgal etmektedir. Rakib aşığın sevgiliye ulaşmasında en 

büyük engel olarak rol almaktadır: 

 ćĀşıķıñ maţlūbı ancaķ dünyede vaŝl-ı ħabīb 
Āh kim olmasa illā arada melćūn raķīb (G. 121/1) 

Bu anlamda hep olumsuzluk sembolü olarak tasavvur edilmektedir. Bütün kötü 

özellikleri kendinde toplamıştır. Bunlara rağmen sevgili rakib konusunda aşık gibi 

düşünmemektedir. Rakib düşüncesi, aşığın tarafında iki şekilde kendini göstermektedir. İlk 

olarak, rakib aşıkla doğrudan irtibat hâlindedir. İkinci olarak, sevgili boyutuyladır.67 

Aslında rakib aşığı asıl üzen konumunda değildir. Rakibin kötü olduğunu bilen aşık 

ondan iyi bir şey beklememekte, ona göre davranmakta ve açık vermemeye çalışmaktadır. 

Üstelik sevgiliyi de sürekli uyarmaktadır. Aşığı asıl üzen, her şeye rağmen sevgilinin rakibe 

yakın durması, ona iltifat etmesi ve iyi davranması; buna karşın kendisine sürekli cevretmesi 

ve kendisinden uzak durmasıdır. Nebzî Divanı’ndaki beyitler, büyük oranda aşık-rakib 

mücadelesi etrafında dönüp dolaşmaktadır. Şiirlerin hemen bir çoğunda bu mücadelenin izleri 

görülebilmektedir. Aşık her zaman feryad etmekte, yanıp yakılmakta ve rakibe ustaca 

hakaretler etmektedir. Aşığın eli kolu bağlıdır. O sevgili için her şeye tahammül etmeye 

razıdır. Sevgilinin semtinde rakib bile olsa, iyi davranmaktadır. Aşığın çektiği dertlerin, 

                                                 
67 Tolasa, Harun, Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara 2001, s. 416-418. 
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çilelerin sebebi rakibidir. Aşık bunun farkındadır. Bu yüzden her fırsatta rakibe, eşek, köpek, 

mel’un, kara yüzlü, dinsiz, imansız gibi sıfatlarla hitap etmektedir. Rakib ile mücadelesi şu 

beyitlerde açıkça görülmektedir: 

 Ben o ĥınzīr-i kebīr ile ķurup maćrekeler 
Ţurmayup ider idim leyl ü nehār ulu ġazā (G. 98/4) 

 
 Görüp aġyār-ile ġavġālarımı ehl-i ĥıred 

Budur ancaķ bu cihānda şeh-i merdān didiler (N. 543/2) 

 

 II.III.II.2. Rindlik 

Eski Türk edebiyatının işlediği ana konulardan biri, divan şairlerinin dilinden 

düşüremediği rind ve zahid tipleridir. Sözlüklerde dinsiz, başıboş, vurdumduymaz, sarhoş gibi 

olumsuz anlamları da sıralanan rind, eski Türk şiirinde dünya işine ve varlığına önem 

vermeyen, ahiret çıkarı gözetmeyen, aşk ve zevk yolunda yürümeyi önemseyen, gösterişsiz, 

tasasız gönül eridir. Rind başkalarına karşı hoşgörülüdür, sevecendir, alçakgönüllüdür. 

Yaşamında hırsın, açgözlülüğün yeri yoktur, azla yetinir. Bilgiye önem veren, insanı bir 

anlam varlığı sayan kişiliğiyle rind arif insan tipinin örneğidir. 

Rind, harabat, meyhane ve içki birbirinin ayrılmaz parçaları gibidir. Rind olmanın 

yolu meyhaneden geçmektedir. Rindin sık sık içip kendinden geçme isteği, aslında kendi 

benliğinden kurtulmak içindir. Tasavvufta da rind, şarap, harabat ve sakînin ayrı yerleri 

vardır. Bu yolda şarap, insanı kendinden geçiren, benliğinden kurtaran aşkın sembolü; harabat 

veya meyhane aşk dergâhı; meyhaneci pîr-i mugân, meyhaneci çırağı mug-beçe ve içki sunan 

sakiler ise, aşkın tadını tattıran yol gösterici şeyh, pir ve güzel insanlardır. Rind tasavvufta, 

irfana, gönül bilgisine ve varlığına değer veren, Allah’a kavuşmakta irfan yolunu benimseyen 

kişiyi simgelemektedir.68 

Nebzî şiirinde de rind, geleneksel anlamından uzak değildir. Aynı çerçevede ele 

alınmakta ve şiirlerde işlenmektedir. Üstelik şair, şiirinin ana tiplerinden olan rind ile 

özdeşleşip kendisini rind olarak takdim etmektedir: 

Görüñ kim ţavrı hìç ķāle gelür mi NEBŹĪ-i rindiñ 
 Münāsib ħāline bir şūĥı sevdi ehl-i ħāl oldı (G. 468/7) 

 Parmaġ ile gösterüp meclis-i rindānda 
 Bu ķuluña didiler ćaşķ ile eşher budur (G. 209/3) 

                                                 
68 Mine Mengi, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, s. 215; Atillâ Şentürk, Klâsik Osmanlı 

Edebiyatı Tiplerinden Sûfi yahut Zâhid Hakkında, Enderun Kitabevi, İstanbul 1996, s. 9-10. 
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Çeşitli şekillerde dile getirilen, içilen şarabın gerçek şarap olmadığı hususu, bir beyitte 

şöyle ifade edilmektedir: 

Mey-i laćliñle ser-ĥoş olsa NEBŹĪ 
  Ŝanur ŝūfī içer ümmü’l-ĥabāĈiś (G. 140/7) 

Divan şairlerinin rindin ağzından çattığı, kafa tuttuğu kimi zaman vaiz, molla, sufi 

dediği sufi veya zahid tipi ise, rakîb tipine benzer sıfatlarla nitelendirilmektedir. Nebzî 

Divanı’nda zâhid tipi, kendi konuşup kendi dinleyen, bencil, sürekli ta’n eden, sürekli 

camilerde namaz kılan, bazen meyhaneye şarap içmeye davet edilen, bazen meyhanede 

görülen, bakıp göremeyen, rindi görünce hemen nasihat eden bir kişi olarak zikredilmektedir. 

Zahid her zaman alaycı ve kınayıcı ifadelerle anılmaktadır: 

 Fenā ehlin görüp mey-ĥānede ţaćn itme ey zāhid 
Gelürsin sen daĥı aña velīkin bir gün evvel gel 

 Derūnuñ nūr-ı iĥlāŝ ile pür-nūr eyle ey zāhid 
  Yeter levś-i riyā vü ćucb ile pür-ĥār u ĥāşāk it (K. 40/7) 

 
 Zāhidi gördüm imāmet eylemiş mey-ĥānede 

Pāk olup āb-ı şarāb ile geçüp miħrāba mest (G. 139/1-3) 
 
 Göremez ġayrı o ĥod-bīn dimeñiz bīnādır 
 İki gözle göriñüz zāhidi nā-bīnādır (G. 177/1) 

 

 

 II.III.II.3. Şahıslar   

  Divan’da adı geçen şahıslar tarihî şahsiyetler, tarihî-efsanevî şahsiyetler, hikaye 

kahramanları ve bu başlıklar kategorisine dahil edilemeyenler için diğer olmak üzere dört 

bölümde ele alınmıştır. Şahsiyetler hakkında kısa bilgiler verilmeye çalışılmış ve bilgi elde 

edilememişse, hakkında bilgi bulunamadığı belirtilmiştir. 

 

  II.III.II.3.1. Tarihî Şahsiyetler 

Sultan III. Ahmed (1673-1736): III. Ahmed, Osmanlı’nın batıya dönüş yılları olarak 

ifade edilen Lale devrinin padişahıdır. 1703-1730 yılları arasında 27 yıl kadar sultanlık etmiş 

ve Patrona Halil isyanıyla (1730) birlikte tahttan inmiştir. Ondan sonra ise Sultan I. Mahmud 
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tahta geçmiştir. Şair, I. Mahmud’un cülusu için söylediği kasidesinde, tahttan kötü bir şekilde 

indirildiğinden bahisle III. Ahmed’in de övgüsünü yapmaktadır: 

 N’oldı ķanı ol şeh-i Aħmed 
Görmedi miślin anuñ ebŝār 

 
 Gelmedi ćālemde naźīri 

Devr ideli ķubbe-i devvār 
 
 
 Mefĥar-ı şāhān iken ol Ĥān 

Ķıydı aña çarĥ-ı sitemkār 
 
 İrdi aña bād-ı fenā çün 

Virdi yile berg-i ĥazānvār (K. 14/11-14) 

Sultan I. Mahmud (1669-1754): III. Ahmed’den sonra yeğeni I. Mahmud (saltanatı 

1730-1754) tahta geçmiştir. I. Mahmud da şairdir. İyi bir eğitim görmüş olan sultan, Sebkatî 

mahlasıyla Türkçe ve Arapça şiirler söylemiştir. Tarih, edebiyat ve şiirle meşgul olmuştur. İyi 

derecede keman çaldığı bilinen sultan hat ile de ilgilenmiştir. Ağa Camiinde Cuma 

namazından dönüşünde 13 Aralık 1757 tarihinde vefat etmiştir.69 Nebzî Divanı’ında I. 

Mahmud’un ölümü hakkında bir tarih manzumesinin bulunmaması dikkat çekicidir. 

Divan’da en fazla adı geçen sultan I. Mahmud’dur. Şairin memduhunun I. Mahmud 

olduğu anlaşılmaktadır. I. Mahmud’un cülusu hakkında 2 kaside, 1 kıt’a (K. 14, K. 15, Kt. 

16); Nemçe savaşı ve fethi hakkında 2 kaside, 1 kıt’a (K. 19, K. 20, Kt. 21); Belgrad’ın fethi 

için 1 murabba (Mr. 23); Ayasofya Kütüphanesinin açılışıyla ilgili 1 kıt’a (Kt. 24); sarayının 

inşası üzerine de 1 kaside (K. 27); 3’ü medhiyye (K. 17, K. 18, K. 25), 2’si ıydiyye (K. 31, K. 

41), 1’i Ramazaniyye (K. 40) olmak üzere 6 kaside bulunmaktadır. 

 
Sultan III. Osman (1699-1757): I. Mahmud’un ölümüyle boşalan tahta üvey kardeşi 

III. Osman (saltanatı 1754-1757) geçmiş ve 3 yıl kadar padişahlık etmiştir. Nebzî, bu sultan 

için, iki övgü şiiri (Mr. 32, Mr. 59) söylemiştir. 

 Gümrük Emini İshak Ağa: Divan’da İshak Ağa ismi hakkında, hem ölümü, hem de 

adına yaptırıldığı anlaşılan çeşme münasebetiyle tarih düşülmüştür. Bu bilgilere göre (K. 36), 

İshak Ağa 1163/1749 tarihinde vefat etmiştir. Çeşmenin tarihi (K. 37) de aynıdır. Bu çeşme, 

muhtemelen ölümünden önce kendisi tarafından aynı yıl içerisinde yaptırılmıştır. Onun 

ölümünden sonra başkaları tarafından onun adına da yaptırılmış olabilir.  

                                                 
69 Coşkun Ak, Şair Padişahlar, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara 2001, s. 85-86. 
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Ümmü Gülsüm: Sultan III. Ahmed (saltanatı 1703-1718)’in zevcelerinden ve 

kızlarından biri aynı adı taşımaktadır. Hangisinin olduğu açık değildir. Şair, bu kişinin 

1164/1750-51’de ölümüne kaside ve kıt’a olmak üzere iki tarih (K. 70, Kt. 71) düşmüştür. 

  Mir İskerlet Ligor-zâde: Bu kişi hakkında kaynaklarda pek bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak Ligor-zâde İskerlet’in, Eflak Voyvodası Ligor Eşfoy (II. Grigorie Matci Chica)’un 

Ligoroş adındaki oğlu olması mümkündür.70 Şair Nebzî, adı geçen şahsın Boğdan Emiri 

olması üzerine bir kaside (K. 90) söylemiştir. 

 Divan’da daha çok tarih manzumelerinde adı geçen şahısların bir kısmı hakkında bilgi 

bulmak mümkün olmamıştır. Çünkü söz konusu şahıslar hakkında şiirlerde az bilgi 

verildiğinden, sadece ölüm tarihleri veya diğer konularda verilen tarihler, şahısların kesin 

bilgisine ulaşmak için yeterli olmamıştır. Bu nedenle Divan’da zikredilen şahısların sadece 

adını vermekle yetinmek zorunda kalınmıştır. 

 Bu şahıslar içerisinde örneğin Ahmed Ağa, muhtemelen şairin tahsil hayatını 

sürdürdüğü Soğukkuyu Medresesinin restore edilmesine ön ayak olan bir kapıağasıdır. Övgü 

ile bahsedilen (Kt. 34) bu devlet adamı hakkında başka bir bilgi bulunamamıştır. Aynı şekilde 

sakal bırakması üzerine bir kıt’a söylenen Zühdî Efendi, Müezzin olduğu ifade edilen ve 

kızının doğumu üzerine bir kıt’a (Kt. 85) söylenmiş olan Mustafa Efendi, ölümlerine tarihler 

düşülen Cu’cânî Efendi (K. 65), Kapıcıbaşı Muhammed Ağa (Kt. 26), Seyyid Mustafa Hâfız 

(Kt. 66, Kt. 67) ve Molla Salih (K. 69) hakkında da kesin bilgiler bulunamamıştır. Kethudalık 

makamına gelmesi üzerine tarih düşülen (K. 30) ve adının Halilullah olduğu belirtilen kişinin 

kim olduğu bilinmemektedir. 

 Yabancı devlet adamları olduğu ve şair tarafından yakından tanındığı anlaşılan Bazı 

kişiler hakkında da bilgi bulunamamıştır. Bunlar ise Roma elçisi olması (Kt. 83) ve erkek 

torununun doğumu (Kt. 75) üzerine tarihler söylenmiş olan De Penkler, kızının doğumu 

üzerine bir tarih kasidesi (K. 89) bulunan Roma III. Tercümanı Seleskoviç ve niteliği 

belirtilmeyen görevine yeniden dönüşüne tarih kasidesi olan (K. 87) Senyör Etenker’dir. 

 Divan’daki Osmanlı hükümdar ve devlet adamları dışında, sadece iki hükümdarın da 

adı geçmektedir. Bunlar biri Kavvâd (G. 311/6), diğeri ise İran hükümdarlarından 18. Sasani 

hükümdarı Pîrûz (Miladi 459-484)’dur71 (N. 551). 

                                                 
70 Îsâ-zâde Târihi (Metin ve Tahlili), hz. Ziya Yılmazer, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1996, s. 60, 84; 

Fahameddin Başar, Osmanlı Eyâlet Tevcihâtı (1717-1730), TTK, Ankara 1997, s. 148. 
71 Muhammed Mu’în, Ferheng-i Fârisî, V/363. 
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Divan’da yalnızca dört şairin adı zikredilmektedir. Bu şairlerin üçü İran şairleri, biri 

Türk şairlerindendir. Nebzî, İran edebiyatından şairlerin adını kendi şiiriyle karşılaştırmak ve 

gücünü göstermek amacıyla anmaktadır. Türk şairi Misâlî ise, tahmis edilen şiirde mahlas 

beytinde geçmektedir. 

Selmân-ı Sâvecî (709-769/1309-1367): Hvâcû-yi Kirmânî ile çağdaş İran 

şairlerindendir. Selmân-ı Sâvecî, bir kaside şairi olmakla birlikte, gazelde de başarılıdır.72 

Nebzî, kendisini çağın Selmân’ı şeklinde nitelendirmektedir. 

Hvâcû-yi Kirmânî (689-750/1332-1349: XIV. yüzyıl İran edebiyatının önemli arif ve 

usta şairidir. Şiirin bütün şekillerinde güçlüdür.73 Nebzî, bu başarılı şairlerin de kendi şiirini 

önemseyeceklerini düşünmektedir: 

 NEBŹİYĀ bālā-yı defter yazalardı nāmıñı 
Görseler şićr-i terüñ Ĥvācū Ĥocendī cā-be-cā (G. 104/5) 

 
 
 Ġazel dimekde NEBŹĪ başa çıķdı lā-kelām oldı 

 Söz atar şīve-i şićriyle gör Ĥvācūya söz var mı (G. 478/7) 

 Kemâl-i Hocendî (öl. 798/1395): Yine XIV. yüzyıl İran şairlerinden olan Hocendî de 

gazel şairidir. Yaklaşık sekiz bin beyit olan divanı da büyük oranda gazellerden 

oluşmaktadır.74 

 Misâlî: XVI. yüzyıl şairi olan Ispartalı Misâlî Divan’ında tahmis edilen (T. 56) şiirin 

bulunmaması, bu şairin başka bir Misâlî olabileceğini düşündürmektedir. 

 Nebzî Divanı’nda mutasavvıf şahsiyetlerden Cüneyd, Şeyh Şiblî ve Hallâc-ı Mansur da 

zikredilmektedir. Cüneyd ve Şiblî bir beyitte (G. 113/6), Hallac-ı Mansur ise kararlılık, 

korkusuzluk gibi benzetmelerle üç yerde (G. 127/3; 264/8; G. 399/1) geçmektedir. 

 

 II.III.II.3.2. Tarihî-Efsanevî Şahsiyetler 

 Bilindiği gibi, Divan edebiyatının mitolojik şahsiyetler kadrosunu, büyük oranda İranlı 

şair Firdevsî-i Tûsî (323-416?/934-1020?)’nin ünlü eseri Şeh-nâme adlı eserindeki isimler 

oluşturmaktadır. 

                                                 
72 Daha fazla bilgi için bk. Zebîhullah-i Safâ, İran Edebiyatı Tarihi, II/158-162. 
73 Daha fazla bilgi için bk. age., II/175-179. 
74 Daha fazla bilgi için bk. age., II/195-197. 
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 Cem, Cemşîd: Asıl adı Cem olan Cemşid, İran hükümdarlarından Pişdadiyan’ın 

dördüncüsü olan padişahtır. Tahmurs’un oğludur.75 Başka hiçbir meziyeti olmadığı hâlde 

şarabın mucidi olduğu için edebiyata girmiştir.76 Nevruz gününün yılbaşı ve bayram olarak 

kabul edilmesi de Cemşid’e dayandırılır.77 Nebzî Divanı’nda adı en fazla zikredilen 

şahsiyettir. Diğer divanlarda olduğu gibi bu divanda da çoğunlukla kadeh ile birlikte 

zikredilmekle birlikte, padişahlığı (K. 25/16) ile anılmaktadır. Fuzulî gibi78 Nebzî de, Cem ve 

Cemşîd’i ayrı şahıslar olarak kabul etmiştir. Birkaç örnek: 

 İderim eşkimi mül baġrımı büryān NEBŹĪ 
 Bize bu Ćādeti Cemşīd ile çün Cem ķodılar (G. 175/5) 
 
 NeşĈesin Cemşīd bulmuş bādeniñ evvel velī 

Zehr-i ġam nūş eylemişdir cām ile Cem ey göñül (G. 319/2) 
 

 Ferîdûn: Şehâmet ve hamasetiyle meşhur olup Pişdadiyan’dan ve Cemşid sülalesinden 

altıncı hükümdardır.79 Şair Divan’da zamanın sultanına öğüt ve tavsiyelerde bulunurken 

Feridun’u hatırlatıp (Mş. 49) bu dünyanın geçici olduğu ve kendine çekidüzen vermesi 

gerektiğini ifade etmektedir. 

 

 Nûş-ı revân, Nûşü’r-revân: M.S. 531 ila 579 yılları arasında hükümdarlık eden, İran’ın 

Sasanî sülalesinden, adaletiyle ünlü bir hükümdardır. Asıl adı Hüsrev olan hükümdar, rivayete 

göre Kisrâ lakabını da ilk alandır. Adil bir hükümdar olan Nuşirevan, sarayının kubbesine, 

ucu sarayının dışında duran bir zincir bağlatarak sallanınca çan çalıp, şikayetçi geldiğini 

anlarmış. Bu zincire adalet zinciri anlamında zencîr-i adl denirmiş.80 Divan’da nice büyük 

iktidarların tarih olduğu gibi geçici dünya vurgusu veya benzetme unsurları olarak 

kullanılmaktadır. Bir beyitte ise şair, adaletiyle ünlü bu hükümdarı, ilginç bir şekilde adaletsiz 

ve görüşsüz bir kişi olarak ifade etmiştir: 

 O şāhıñ añma bezm-i ćadl ü ćirfānında ey şaķī 
 Yüri Nūşü’r-revān didikleri bī-dād u nā-rāyı (K. 18/10) 
 

                                                 
75 Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar / Şahıslar Mitolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, s. 

125. 
76 Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, hzl. Cemal Kurnaz, MEB, İstanbul 1996, s. 153. 
77 Agâh Sırrı Levend, age., s. 157. 
78 Ahmet Talât Onay, age., s. 154. 
79 Ahmet Talât Onay, age., s. 73; ; Dursun Ali Tökel, age., s. 166-167. 
80 Ahmet Talât Onay, age., s. 75; Dursun Ali Tökel, age., s. 242-243. 
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 Dârâ, Dârâb: Keyâniyân’ın dokuzuncu ve sonuncu hükümdarıdır. Kimi rivayetlere göre 

Dârâ ve Dârâb aynı kişiler olarak kabul edilirken, Taberî gibi kaynaklar Dârâ’nın Dârâb’ın 

oğlu şeklinde gösterirler. Ekber, Keykubad da denir. İskender’le yaptığı savaşta mağlup 

olmuş, vefatıyla sülalesi sona ermiştir.81 Bu nedenle İskender’le Dârâ çoğu zaman beraber 

zikredilir. Mecâz olarak büyük hükümdarlara da Dârâ denir.82 Şair, zamanın padişahının 

adaletinin Dârâ’yı unutturduğunu ifade etmekte, övgü ve benzetme unsurları olarak 

kullanmaktadır. 

 
 Nerîmân, Sâm, Zâl, Rüstem: Neriman, dünya pehlivanı olan Sam’ın babasıdır. Zâl 

kocakarı anlamına gelmektedir. Sam’ın oğlu ve Rüstem’in babasıdır. Ona bu isim, saçı, kaşı 

ve kirpikleri beyaz olarak doğduğu için verilmiştir. Zâl’in oğlu Rüstem ise çeşitli macera ve 

kahramanlıkları münasebetiyle dile getirilir.83 Divan’da daha çok sevgilinin kaşı, gamzesi gibi 

uzuvlarına benzetme unsurları olarak kullanılır.  

Ķaşları Rüstem kemānı kirpigi tīr-i ķażā 
 Çeşm-i ĥūn-ĥvārı velī oldı Nerīmān-ı zamān (G. 372/2) 
 
 N’eyledi Sām u Nerīmānīye n’oldı Ķahramān 

  Ķanı Çemşīd ü ķanı Cem ya ķanı Nūşü’r-revān (Mş. 49/I-9, 10) 
 
 ćĀlem-i ħüsn içre daćvā-yı cihān-gīrlik ķılan 
 Ġamzesi Rüstem şeh-i merdāneyi gördüm yine (G. 416/3) 
 
İskender, Zülkarneyn: İki İskender vardır. Biri Makedonya Kralı Filip’in miladdan 356 

yıl önce doğan oğlunun adıdır. Çok zeki, akıllı, kudret ve kuvvet sahibidir. Aristo kendisini 

yetiştirdi, yirmi yaşlarında hükümdar oldu. Yunanistan’ı zabtettikten sonra baştan başa İran’ı 

ele geçirir. İran hükümdarı Dârâ’yı yenerek öldürdüğü için genellikle ikisi birlikte anılır. 

Burada da ikisi birlikte zikredilmektedir. Daha çok âyîne-i İskender şeklinde kullanılan 

Mir’ât-ı İskender ise, Aristonun icat ettiği bir aynı olup, düşmanı çok uzaktan görmeye 

yaradığı rivayet edilir. 

 Ruĥuñ mirĈāt-ı İskenderse dārātıñ da Dārādır 
 Dehānıñ cām-ı Cemdir kim lebiñ Nūşü’r-revān oldı (G. 484/3) 

 

                                                 
81 Ahmet Talât Onay, age., s. 73; Dursun Ali Tökel, age., s. 150-156. 
82 Agâh Sırrı Levend, age., s. 161. 
83 Cemâl Kurnaz, Hayâlî Bey Dîvânı Tahlili, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987, s. 127. 
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Diğeri ise, Kur’an’da zikredilen ve vaktiyle Yemen’de hükümet süren Arap 

hükümdarlarından Hârisü’r-Râyiş’in oğlu Zülkarneyn lakabıyla meşhur olan ve 

peygamberliği rivayet edilen Büyük İskender’dir.84 

  Urdı Źü’l-ķarneyni ķarn ile o śevr-i bī-amān 
 Oldı cevrinden ħamelveş niçe dil-şīr pehlivān (Mş. 49/I-7, 8) 
 
 Efrâsiyâb: Turan’ın en büyük hükümdarlarındandır. Bütün İran’ı Pişdadiyan 

sülalesinden zabtederek orada senelerce hüküm sürmüştür. Yıllarca süren İran ve Turan 

savaşları Şehnâme’nin önemli bir bölümünü oluşturur.85 Divan’da sadece bir beyitte, 

dünyanın geçiciliğine atıfla anılmaktadır. 

 Zīre mevtden bulmadı kimse ĥalāŝ 
Ne Süleymān yā ne ĥod Efrāsiyāb (G. 123/9) 

 
 Hâtem-i Tay (Sultan I. Mahmud övgüsünde), Nu’mân: Hâtem meşhur Arap şair ve 

reislerindendir. Hâtem-i Tâyî lakabıyla anılır. Cömertliği ile bilinir ve tanınır. 

 Revādır nām-ı Ħātem Ţayy olunsa ćahd-i ħüsnüñde 
 Viŝāliñ nićmeti ćuşşāķa zīrā rāygān oldı (G. 484/4) 

 
 Nu’mân b. Münzir İslam’dan önce yaşamış bir hükümdardır. Bir gün gezinti esnasında 

birçok gelincik çiçeği görmüş. Görünüşlerini çok beğendiğinden toplanmasını yasaklamış. 

Divan’da şairin de kullandığı gibi, çiçeğin lâle-i Nu’mân (G. 173/1), Nu’mânî lâlen (G. 

414/2), verd-i Nu’mân (Mu. 85/30) gibi isimlerle anılması bu hikayeye dayanmaktadır.86 

  Bezendi bezm-i gülşen ġonca-ı ĥandān ile yer yer 
Yaŝandı ŝaħn-ı ŝaħrā lāle-i nućmān ile yer yer (G. 173/1) 

 
 Ŝaçıñ baġıñ müselsel sünbülidir 
 ćİźārıñ anda bir nućmānī lāle (G. 414/2) 
 
 Ŝafā eyler kimi ŝahbā ile bāġ içre kim anda 
 Açılmış her ţaraf sünbül benefşe verd-i nućmānı (488/4) 
 

 Haccâc: Emevi valilerinden zalim Haccac (Haccâc-ı zâlim ) diye olumsuz bir isimle 

meşhur olan kişidir. 

 Dil ü cān mülküni žulm ile yaķdıñ 
 Saña nisbet begim Ħaccāc ħācı 467/3) 

 

                                                 
84 Ahmet Talât Onay, age., s. 285; Cemâl Kurnaz, age., s. 127. 
85 Agâh Sırrı Levend, age., s. 159. 
86 Age., s. 179-180. 
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 Kahramân: Kaynaklarda Pişdadiyan sülalesinden Tahmur’un oğlu olarak bildirilen 

mitolojik bir şahsiyettir. Divan şiirinde bir kahramanlık ve yiğitlik sembolüdür.87 Bu Divan’da 

da tesiri ve öldürücülüğünden dolayı sevgilinin gözü Kahraman olarak nitelendirilmektedir. 

  

 Gine žāhir oldı şehr içinde bir nev-civān tāze 
 Künyesidir Ħamza-zāde ġamzesidir Ķahramān (G. 372/1) 
 

  Dil-berā gūyā ki tīġ-ı Ķahramāndır ĥançeriñ (T. 56/I-1) 
 Ŝanki ĥūbluķ ćāleminde Ķahramāndır sevdigim (Mh. 57/V-5) 

 

Mâni, Leclâc, İbn Sinâ: Mâni, Çinli bir ressamdır. İran’ın Sasaniyan soyundan 

Hükümdar Şapur’un zamanında İran’a gelmiş ve peygamberlik iddia ederek dinini yaymak 

istemişse de, Şapur tarafından idam edilmiştir. Mani, divan’da iki yerde geçmektedir. 

Resimlerini havi olan Erjeng ve Nigeristân ise onun eserleridir.88 Nebzî bir yerde kendisini 

Mani’ye, divanını ise bu sanatkarın eseri olan Erjeng’e benzetmektedir, diğer yerde benzetme 

unsuru olarak yer alır: 

 Ţañ mı dīvānıñ irerse mülk-i Īrāna daĥı 
 Çün ki şićriñ defteri Erjengdir sen Mānisin (G. 383/6) 

 
 Ĥayāl-i dil-rübāyān-ı Fireng ü Türk ü Rūm-ile 
 Derūn-ı deyr-i dil gūyā Nigeristān-ı Çīn oldı (G. 485/3) 
 

 Leclâc, kumarbazların piri ve satrancı icad eden kişi olarak bilinir. Tereddütlü kişilere 

veya peltek konuşanlara da leclâc denir.89 Nebzî Leclâc’ı satranç unsurları olarak kullanır: 

 ćAķlımı beydaķ dilim fīl nefsimi at eyledim 
 Ferz-i ćaşķımla felek Leclācını māt eyledim (G. 349/1) 
 

Divan’da İbn Sina (Bû Ali) ve eserleri Kanûn ve Şifâ da konu edilmektedir. İbn Sina, 

büyük Türk filozofu ve tabibidir. Şöhreti yalnız İslam alemine münhasır kalmamış, batıda da 

Avicenne adıyla ünlenmiş ve eserleri Latinceye çevirilmiştir.90 

 Oķıdum yazılı Ķānūn [u] Şifāda ŝanemā 
 Ħukemā laĆliñi derd-i dile merhem ķodılar (G. 175/4) 

 

                                                 
87 Dursun Ali Tökel, age., s. 208. 
88 Agâh Sırrı Levend, age., s. 169. 
89 Mütercim Âsım Efendi, Burhân-ı Katı, hzl. Mürsel Öztürk - Derya Örs, TDK, Ankara 2000, s. 483-484. 
90 Agâh Sırrı Levend, age., s. 151. 
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 II.III.II.3.3. Hikâye Kahramanları 

 Leylâ, Mecnûn (Kays): Leylâ ve Mecnûn masalının baş kahramanlarıdır. Leylâ (Leylî) 

maşuk (sevgili), Mecnûn ise aşık (seven) sembolü olarak meşhur olmuştur. Divan şiirinde 

masalın bu iki kahramanı, çoğunlukla bir arada kullanılır. Nebzî Divanı’nda en fazla rastlanan 

hikaye kahramanlarıdır. Şair, kimi zaman aşık olarak kendi çektiği sıkıntıları Mecnun’la 

kıyaslarak üstünlüğünü ifade etmek için anar: 

 NEBŹĪ var iken sende biñ gūne şikāyetler 
Ya ķıŝŝası Mecnūnuñ efsāne degil mi yā G. 111/7) 

 
 Ġam-ı ćālem ćaceb mi bende olsa 

Benem çün ćaşķ ile Mecnūna vāriś (G. 140/2) 

 

Kimi zaman da leylî kelimesini, genellikle diğer anlamı olan gece veya gece 

karanlığını da amaçlayarak tevriyeli kullanmaktadır: 

 Zülf-i Leylānıñ ġamı ben Ķaysı mecnūn eyledi 
 Elf ķaddi ħasretiyle ķāmetim nūn eyledi (G. 450/1) 
  

Meyl eyler-iseñ kākül-i Leylāsına anuñ 
  Ey dil yine Mecnūn gibi ţaġlara düşersin (Tc. 52/I-3) 

 

 Ferhâd, Şîrîn: Ferhad ve Şirin de aynı isimdeki hikayenin kahramanlarıdır. Burada da 

Ferhad aşık, Şirin maşuku temsil eder. Nebzî’nin şiirlerinde aynı beyitte bir arada 

kullanılmakla birlikte, Mecnûn, Hüsrev ile tenasüb hâlinde de zikredilir. 

 Göñül ol beñleri dāna yüzi bedr ü ķaşı esnā 
  Ġarīb Mecnūn gibi cānā ŝaçı Leylāya meyl itdi (MG. 74/2) 
 

 Ŝaçı leylā lebi şīrīn diyü şöhret bulup dilde 
Müdām olduķları Mecnūn u Ferhād oldıġındandır (G. 172/5) 

 Şair bazan da sadece Bîsütun dağının adını anarak hikayeye telmihte bulunur:  

 Tekye olmaz ey göñül bu Bī-sütūn ķaŝr-ı felek 
Dest-be-dest irdi saña çün bil ki olmaz pāydār (G. 222/4) 
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 Hüsrev: Hüsrev ü Şirin hikayesinin kahramanlarından olan Hüsrev, aynı zamanda 

İran’ın meşhur hükümdarlarındandır. Ferhad ile rekabetinde Şirin’e kavuşan şahıstır. 

Divan’da hikayeye telmih olacak şekilde zikredilse de, daha çok padişah anlamında kullanılır: 

 Gerçi Ferhādım bugün bir kūh-ı ġamda ĥüsrevā 
 Sen lebi şīrīn ćaşķıyla velī ţaġ üsti bāġ (G. 280/2) 

 Vâmık, ‘Azrâ: Bu isimler de özellikle İran edebiyatında çeşitli şairler tarafından kaleme 

alınan Vâmık u Azrâ adındaki doğu hikayesinin kahramanlarıdır. Bir beyitte birlikten anılmış, 

bir yerde de Ferhad ve Şirin ile tenasüb hâlinde yer almıştır: 

  Söylenür dilde hemān Vāmıķ u ćAźrāsı begim 
  Açılur bāġda gerçi gül-i ħamrāsı begim (Mş. 50/V-5, 6) 

 
 Olup Ferhādı ol şīrīn-zebānıñ 
 Bu dil Vāmıķdır ol ćaźrā-ćiźāra (G. 421/9) 

 Hızır, Âb-ı Hayât, Zulmet: Âb-ı hayât (çeşme-i hayvân), hayat suyu veya ölümsüzlük 

suyu demektir. Zulmet karanlık demektir. Karanlıklar ülkesindeki ölümsüzlük suyunu Hızır 

ve İlyas bulup içmişler, İskender ise elde edememiştir. Divandaki bir gazelin ilk beytinde 

zulmet ile âb-ı hayât, üçüncü beytinde Hızır kelimeleri anılarak, bu inanışa telmih söz 

konusudur: 

 Žulmet-i ĥaţţıñda şāhā lebleriñ āb-ı ħayāt 
Mürde-dil buldı anıñla dürr-i nā-yāb-ı ħayāt (G. 129/1) 

 
  Ŝolmasun o gül-dehānıñ tā-ebed ey ġonca-fem 

Açılupdur Ĥıżrveş çün üstine bāb-ı ħayāt (G. 129/3) 
 
 Bir yerde de şair, kendi şiirini hayat kaynağı olarak ifade ederek, Hızır’ın içtiği hayat 

suyuna benzetmektedir: 

 Şućarā şićri kamu ćayn-ı revāndır NEBŹĪ 
 Velī Ĥıżr içdigi ser-çeşme-i ħayvān bir olur (G. 218/5) 

 

 II.III.II.3.4. Diğer Şahıslar 

Kim olduğu tespit edilemeyen Amr-ı Sa’d (Amr b. Sa’d), kahramanlığıyla şairin 

kendini benzettiği bir şahıs olarak sadece bir beyitte geçmektedir: 

 Bu bendeñ rezm-i ćaşķda kimseden alu olur ŝanma 
Raķīb-i baĥtek ü melćūnı baŝdım hem-çü ćAmr-ı Saćd (G. 157/4) 

 Mevlevî kelimesi, sadece bir yerde semâ eden mevlevîleri telmihle yer almaktadır: 
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 Ħalķa-ı zülfüñ demiyle ey şeh-i şūĥ-ı cihān 
Mevlevīler gibi gör her dem-be-dem devrāndayım (G. 346/4) 

Hz. Peygamber (a.s)’ın üvey amcası Ebu Leheb ise olumsuz imajıyla ve ayetteki “eli 

kurusun, kurudu da..” şeklinde ifadesini bulmaktadır. Zerdüştlerin inandıkları karanlık ve 

kötülük tanrısı olan (şeytan)91 Ehrimen de Divan’da olumsuzluk sembolü olarak yer alır. 

 Divanda şahıslar kadrosuna dahil edilebilecek sâkî, muğ-peçe, şeyh, abâl, derviş, 

berber gibi özellikleri açık bir şekilde belirtilmeyen kişilerin yer aldığı da belirtilmelidir. 

 

  II.III.II.4. Kavimler 

 Nebzî Divanı’nda kavimler bağlamında Türk, Rum, Hindu, Acem, Arab, Kürd, Las, 

Gürcü ve Ermeni kelimeleri kullanılmıştır. 

 Acem kelimesi, çoğu zaman ülke olarak kullanılır. İranî ve Fürs kelimeleri de yer 

almaktadır. 

 ćArab u ya ćAcem u Rūm u Tatār u Efrenc 
  İçiser cām-ı memātı ne ķoca ķala ne genç (Mş. 50/VI-9-10) 

Bir yerde olumsuz anlamda Kızılbaş (surh-ser) nitelemesi ile birlikte İranlı ismi 

kullanılmıştır: 

 Bu ţutumla meger ol surĥ-ser Īrānīdir 
  Pes anı ehl-i sünen itmesi ķābil olmaz (K. 77/17) 

 Bir beyitte, Arab, Fürs ve Türkî kelimeleri dil anlamı kastedilerek kullanılmıştır: 

 İşitse ya ćArab ya Fürs ü Türkī 
  Ķılur fi’l-ħāl anı saćy ile ezber (K. 87/4) 

 Arab kelimesi, sadece iki yerde geçmektedir. Yukarıda aktarılan bu beyitlerin birinde 

kavim, diğerinde ise dil anlamında yer almaktadır. 

  Hindu kavim olarak kullanılsa da, daha çok siyahlığı münasebetiyle sevgilinin beni 

olarak tasavvur edilmektedir. Çoğunlukla Rum kelimesiyle birlikte kullanılmaktadır: 

 O ĥāl-i bī-miśāli bāġ-ı rūyuñda görenler dir 
 Oturmuş seyre bir Hindū ŝanasın ravżada reyyāż (G. 272/2) 
 
 Beñleri Hindū ruĥı gülzār-ı Rūm 
 Zülfi ćanber-bū ŝaçı misk-i Ĥıţāy (G. 454/3) 

                                                 
91 Age.,  s. 202. 
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Rum ismi, Hindu’nun tersine beyazlığı ifade etmektedir. Bu yüzden genellikle ikisi 

birlikte kullanılmaktadır: 

  Rūyuñdaki ol ĥāliñ Hindū-peçeye beñzer 
Rūm içre žuhūr itmiş bir dāne degil mi yā (G. 111/4) 

 
Ruĥuñda ĥāl-i bī-hem-tāña ŝordum 
Didi ger Hindūyum Rūm içre zībim (G. 327/5) 

Yañaġıñda nedir ol ĥāl-i Hindū 
Yetişmez kişver-i Rūmuñ ĥarācı (G. 467/7) 

Türk, hem kavim şeklinde, hem de sevgilinin gözü ile benzetme unsuru olarak yer 

almaktadır:  

Firenkvārīdir illā Rūm-āyīn 
Gözi Türk ġamzesi Tātārı gördüm (G. 345/5) 

Tatar kelimesi ise birçok kullanımda gamze kelimesi için benzetme unsuru olarak yer 

almaktadır: 

 Revā mı ey şeker-güftār olam derdiñe giriftār 
  ćAceb ey ġamzesi Tātār niçün inŝāfa gelmezsin (MG. 73/4) 

 Tatar, sevgilinin gözleri için benzetilen olarak, yağmacı vasfıyla da kullanılmaktadır: 

 Ġamzesi mekkār çeşm-i fitne-zen 
Ġāretì Tātār elinden el-ġıyāś (G. 141/2) 

 Frenk ismi Rum ve Türk kelimeleriyle birlikte kullanılmıştır: 

Ĥayāl-i dil-rübāyān-ı Fireng ü Türk ü Rūm-ile 
 Derūn-ı deyr-i dil gūyā Nigeristān-ı Çīn oldı (G. 485/3) 

Divan’da bir beyitte de Kürt, Laz ve Gürcü kavim isimlerine yer verilmiştir: 

  Ya daĥı Kürd mi disem Las mı disem ya Türk mi 
  Dir isem Gürcī velī Gürcīde mükril(?) olmaz (K. 77/16) 

 

  II.III.II.5. Âdet, Gelenek ve İnanışlar 

Şairlerin şiirlerinde kullandıkları kimi kelime ve tabirler, her şeyden önce devrin 

kültür, adet ve inanışlarına dair ipuçları vermesi yönüyle önemlidir. Nebzî Divanı’nda tespit 

edilen bazı adet, inanış ve kültür malzemelerine burada kısaca değinmek gerekir: 
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Osmanlı toplumunda, bakla, kahve telvesi vs. ile fala bakmak yanında Kur’ân-ı 

Kerim’den tefe’ül etmek de âdettendi. Evlenme, yola çıkma, birinin kızını isteme hâlinde 

verip vermeme ya da bir işe teşebbüs edip etmeme gibi önemli ilerde hangisinin hayırlı 

olacağı hususunda tefe’ül etmek, yani manevi yönden bir mana çıkartarak bir karara varmak 

isteyen kimse abdest aldıktan sonra Allah huzuruna yönelir, Mushaf-ı Şerif’i eline alır, hayır 

ve şerden hangisini tespit etmek istiyorsa Mushaf’ın rastgele bir sayfasını açar, sağ taraftan 

baştan üç satır okur ve “mana-yı şerife”ye göre bir netice çıkarmaya çalışır, o işe dair deliller 

bulur, ona göre hareket eder. Mushaf-ı Şerif’le olduğu gibi Mesnevî-i şerif ve Hafız Divanı ile 

de aynı şekilde tefe’ül edilirdi.92 Şu beyit, Kur’ân-ı Kerim’in tefe’ül edildiğini göstermektedir: 

 O zülf-i müşg-bū yādıyla açdım fāl Muŝħafdan 
 Açıldı Sūretü’l-Ķadr uş hidāyetdir hidāyetdir (G. 212/3) 
 
Yıldızla yön tayini toplumda yaygın ve bilinen uygulamalardandı: 

 Zülfüñde ķalsa göñlüm dendān ile bulur yol 
 Gūyā ki leyl içinde necm ile mühtedādır (G. 220/3) 

 
Hazineler genellikle viranede bulunduğu, hazinenin tılsım ile yılanlar tarafından 

korunduğu, yılanların bekçilik yaptığı şeklindeki inanış, beyitlerdeki ifadesini şöyle 

bulmaktadır: 

 ćĀrıż-ı sīmīni üzre zülfi pūş olsa ne ţañ 
 Var mıdır bir genc-i bī-renc kim ola ol mārsız (G. 243/4) 
 
 Genc-i ħüsnüñde o ĥūnī ġamzeler olup ţılısm 
 Şīrdir kim mār-ı zülfüñden elinde var tīġ (G. 279/4) 

 
 Gül olup pejmürde ger irse bahārına ĥazān 

  Gülbeşekerle gül-ābı gör ķalur āśār gül (K. 47/11) 
 

Doğu toplumlarında, İslam dininin sosyal bir yansıması olarak, ölen kişilere Fatiha 

okuma geleneği sürmektedir. Aşağıdaki beyitte şair dünyada bir fatiha okuyanının bile 

olmadığını dile getirmektedir: 

 Bu ġarīb ilde ölürsem kim ola ādem aña 
 Oķuyup Fātiħa üstüme dućā-ĥvānım yoķ (G. 287/4) 

 Aynı şekilde her hangi bir dileğinin yerine gelmesi durumunda adakta bulunma 

geleneği, hâlâ canlılığını sürdüren sosyal uygulamalardan biridir: 

                                                 
92 Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, 3. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002, s. 

364; İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, I-II, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara 1989, II/423. 
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 Viŝāli ćıydına nezr eyledim sen şāhid ol ey dil 
İdem cān-ı revānı ben dem-i vaŝlında ķurbānı (N. 512/2) 

Cuma günleri, Cuma namazı için öğle ezanından önce salâ okumak âdettendir. 

Aşağıdaki beyitte bu uygulamaya atıf yapılmaktadır: 

 Yevm-i Cumćadır bugün oldı ŝalā gülzārda 
Oldı bir şehr-i ćažīm ţoldı ĥalāyıķ tā fenā(?) (G. 92/2) 

 
Divan’da “yeni ay görününce yağmur yağar” şeklinde bir inanışın var olduğuna da 

işaret edilmektedir: 

 Gördügümce ol hilāl-ebrūyı giryān oldıġım 
 Kim budur aŝlı görünse māh-ı nev bārān olur (G. 194/2) 

 
 Şair bir beytinde de ilginç bir sahne kurmaktadır: Sevgilinin kendisini zülfüyle kuyudan 

çıkarmasını istemektedir. Belki de “birini saç teliyle kuyudan çıkarma” eylemini içeren bir 

efsaneye telmihte bulunmaktadır. Geçekte toplum zihninde böyle bir efsane var mıdır, 

bilinmez: 

Zülfüñe bend eyleyüp çāh-ı źeķandan ķıl ĥalāŝ 
 Bir ġarībem tār-ı zülfüñdür baña dārü’l-emān (G. 381/5) 

 
Eskiden idama mahkum edilenlerin idam edildikleri yere siyâset denirdi. Aşağıdaki 

beyit bu sahneyi hatırlatmaktadır: 

 Niçe bir ħabs idesin sicn-i źeķanda bu dili 
 Çıķarup bārī siyāsetle anı zülfüñe aŝ (G. 265/2) 
 
Yanak anlamına gelen “ruh” kelimesi, satrançta kale anlamına gelmektedir. Şair 

kelimeyi tevriyeli olarak kullanmıştır. Beydak piyade anlamında, ferz ise müdür 

manasındadır. Mansûbe bend açmaz demektir.93 Aşağıdaki beyitlerde satranç ıstılahları olarak 

piyade, at, beydak, mat, açmaz, şeh-mat kelimelerini zikredilerek, satranç kültürü 

yansıtılmaktadır: 

ٔالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها    
Felek Leclācını gör kim virir ruĥ ŝayd ider filhā (G. 91/1) 

 
Naţć-ı ćaşķ üzre piyāde sürme fīl ü at gerek 

 Zīre bir manŝūbeye ey dil niçe şeh māt gerek (G. 308/1) 
   

ćAķlımı beydaķ dilim fīl nefsimi at eyledim 
Ferz-i ćaşķımla felek Leclācını māt eyledim (G. 349/1) 

                                                 
93 Ahmet Talât Onay, age., s. 456. 
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Satranç gibi çevgan da gerek saray çevresinde, gerekse toplumun diğer kesimlerinde 

bilinen oyunlardandır. Bir meydanda ata binilerek eldeki sopa (çevgan) ile top (gûy)’a vurma 

şeklinde oynanan bir oyundur. Şair, sevgilinin saçını çevgana, aşığın başını da topa 

benzetmektedir:  

Ţolaşdı zülf-i çevgānıña NEBŹĪ 
Ser-i kūyuñda ķalsun pes seri gūy (G. 493/7) 
 
Yine cān oynarım meydān-ı ćaşķda 

 Serim ţôb itmişim ey zülfi çevgān (G. 374/5) 

 
Divan’da Mevlâna ismi herhangi bir şekilde zikredilmemektedir. Sadece bir beyitte 

Mevlevî semâ’ı hatırlatılmaktadır: 

Ħalķa-ı zülfüñ demiyle ey şeh-i şūĥ-ı cihān 
Mevlevīler gibi gör her dem-be-dem devrāndayım (G. 346/4) 

Bazı beyitlerde sevgiliye hitap edilirken kullanılan çelebi kelimesi de Mevlevî kültürü 

ile ilgili unsurlar olarak kabul edilebilir: 

 Ĥāţır-ı pür-nūra sözüm gelmeye luţf eyle ķatı 
Ķalb-i şerīfiñ çelebī berk durur hem-çü ħacer (G. 168/4) 

Eskiden gece devriye gezen bekçiler gibi güvenliği Yeniçeri ocağı’na bağlı asesler 

sağlardı. Aşağıdaki şiirde, aşığı, sevgiliyi düşmandan korumak için ases gibi, etrafında 

dolaşan biri olarak tasvir eder: 

 Ħıfž içün düşmenden ey yār-i vefādārım seni 
 Ŝubha dek āhım ţolanur kūyuñı hem-çü ćases (G. 250/3) 
 

 Bir beyitte ifade edilen çimenin yeşil elbiseyi çıkarıp karalar giymesi tasviri, yas 

günlerinde siyah renkli elbiseler giymenin adet olduğuna işaret etmektedir: 

 Çıķarup sebz[ì] libāsın ķaralar giydi çemen 
  Yüz yire sürüp döginür ţaş ile ırmaġlar (Tr. 60/V-3) 

Şair Nebzî’nin beyitlerinde görülen nahl-bend kavramı, eski bir âdete işaret 

etmektedir. Nahl, gümüş veya balmumundan yapılma ağaç taklidi süstür. Düğünlerde, yapma 

ağaçlar yapılır; dallarına yaprak, çiçek ve meyve şeklinde süsler işlenirdi. Bu nahiller daha 

sonra gelinin önünden geçirilip odasına bırakılırdı. Özellikle padişah düğünlerinde nahiller 

sokak gösterilerinde kullanılmış ve balmumundan yapılma eşsiz güzellikte nahiller 



 151

meydanları süslemiştir. Nahilleri yapan kişilere ise nahl-bend denirdi. Aşağıdaki beyitler bu 

adeti hatırlatmaktadır: 

 Hünermend naĥl-benddir NEBŹİYĀ ol 
 Ki bir aġaçda dürlü mīve işler (G. 184/7) 
 Çemenzār-ı dilim kim pürdür aćlā-ķad güzellerle 
 Hemānā ķuvvet-i ţabćımla beyt-i naĥl-bendāndır (G. 223/2) 

  Şiirlerde ifadesini bulan bir efsane de Buhûr-ı Meryem adlı çiçek etrafında ortaya 

çıkmaktadır. Meryemana eli de denen bu çiçek üzerine kurulan efsane şöyledir: Hz. 

Meryem, İsa (a.s)’ı doğururken zorlanması üzerine bu çiçeğe tutunmuştur. Bu yüzden çiçek 

de el şeklinde belirmiştir. Bu çiçeğe kef-i Meryem, kef-i Âişe de denir. Ebeler bu çiçeğin 

kurusunu çantalarında taşırlar ve kolay doğum olması için bu çiçekten yararlanırlarmış94:  

Ŝaçı ŝankim buĥūr-ı Meryemīdir 
Lebin ŝordum Mesīħ-āśārı gördüm (G. 345/4) 

 Divan’daki bir beyitte tarihte içkinin yasaklanması veya meyhanelerin kapanması 

olaylarına dair bir ipucu bulunmaktadır. Osmanlı devletinde daha önce bazı dönemlerde içki 

yasaklarının gündeme geldiği bilinmektedir. Sultan III. Selim (saltanatı 1789-1807), Rusya ve 

Avusturya ile savaşların cereyan ettiği dönemde, toplumda gördüğü bozulmanın önüne 

geçmek için içki ve fuhuş yasağı getirmiştir.95 Dönemi tam olarak bilinmese de, meyhanenin 

yasaklanıp serbest bırakılması ile ilgili beyit dikkat çekicidir: 

Çün yasaġ olmuşdı dün mey-ĥānede nūş itmege 
Müjde açmışlar bugün mey-ĥāneyi gördüm yine (G. 416/6) 

  Nebzî Divanı’ndaki diğer kültür malzemelerinden bazıları ise şunlardır: 

Salıncak 

Ŝalıncaķda ŝalındıķça o meh-pāre güzeller dir 
  Hilāl olmuş melālinde hele baķuñ meh-i tābān (K. 41/6) 
 

Tarım 

 Gördi gendüm-gūn ruĥuñda keśret-i ĥāli bu dil 
Kiştzār-ı Rūma üşmüş didi gūyā kim melaĥ (G. 155/3) 

 
 Ķasāvet toĥmunı ekmek diler bitürmek içün ġam 
 Vücūdum kiştzārın dehr-i bī-mihr eylemişdir herk (G. 299/3) 

                                                 
94 Agâh Sırrı Levend, age., s. 179. 
95 Osman Köse, “XVIII. Yüzyıl Sonları Rus ve Avusturya Savaşları Esnasında Osmanlı Devletinde Bir 
Uygulama: İstanbul’da Fuhuş ve İçki Yasağı”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/1, Winter 
2007, s. 116-123. 
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Kerrât u merrât 

İrmedim ŝabr itmek ile vaŝlıña şāhım seniñ 
Tecribem olsun diyü kerrāt u merrāt eyledim (G. 349/3) 

 
Berber ve dükkanı 

İstemez mi söyle bir meh-pāre berber ber-bere 
Müşteriyle tā ola dükkān-ı berber berbere (G. 403/1) 
 
Ceng iderken mūy-ı rūyumla kesüp başın ķamu 
Dest-i berberde mübāriz gibi ol tīġ-i berān (K. 11/7) 

 
 

  II.III.II.6. Eşya 

  II.III.II.6.1. Giyim-Kuşam 

Toplumun kültürel unsurlarını içinde barındıran giyim-kuşam, kuşkusuz sosyal 

hayatın şiire yansıyan boyutları olarak Nebzî Divanı’nda yer almaktadır. Öncelikle şiirlerde 

kırmızı elbise (câme-i surh) ve yeşil elbise (câme-i sebz) gibi genel; aşk libâsı, gam elbisesi 

(câme-i gam), övünç elbisesi (câme-i Fâhir, sevb-i fâhir), yoksulluk elbisesi (câme-i fakr) 

veya fakr libâsı gibi soyut ifadelerin kullanıldığı belirtilmelidir: 

 Ĥadeng ü tīr-i müjeyle pür oldı bu dil ü cān 
Giyindi cāme-i fāĥir ţonandı ŝankim ćarāt (G. 128/5) 

 
ćAşķıñ libāsıyla tāc u ķabāyı 
Ĥırķayı terk idüp ćuryān olayım (Kt. 494/4) 

 
 Faķrıñ libāsın key bil daĥı sen 

  Anuñ gibi yoķ hìç śevb-i Fāĥir (K. 43/13) 

Giyim-kuşam ile ilgili olarak atlas, dibâc, kefen, zünnâr, abâ, hil’at, palâs, cübbe, 

beyaz destâr, şal, hırka, taç, fes, kabâ, derviş postu, gece elbisesi (câme-hvâb), fûta (peştemal), 

dâmen (etek), kemer, kundura, nalın (na’lîn), kalpak, yeşil don, halı isimleri yer almaktadır. 

Kumaş cinsinde sadece atlas ve dibâc kelimeleri geçmektedir.  Atlas ve dîbâc kıymetli 

eşyalar olduğundan genellikle üst makamdaki kişiler ile ilgili olarak ele alınmaktadır. Burada 

da iyi koşullarda hayat sürmek anlamı etrafında ifade edilmekte ve kefen ile ölüm 

hatırlatılmaktadır: 
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  Aţlas u dībāc ile cismüñi pūşān eylemiş 
  ćĀķıbet ĥāke vücūduñ bir kefenle ķor hemān (Mş. 49/VI-9-10) 

 Gömlek, gül gömlekli (gül-pìrehen) Yusuf şeklinde ve sevgili ile aşığın arasında engel 

(G. 361/4) olarak tasavvur edilirken, gömleğin unsurlarından yaka da, beyitte yaka (girîbân) 

yırtmak şeklinde ifadesini bulmaktadır: 

Eylesem çāk-i girībān dāmeni girmez ele 
Serv-i bālā ķāmeti şimşāda virdim göñlümi (G. 455/3) 

 Dâmen (etek), bir şeyin ucu veya aşağısı anlamı yanında, alt tarafları yerde sürünen bir 

giysi olarak da ele alınmaktadır: 

Gördigimce ĥāke düşsem ţañ mıdır dāmen gibi 
 Kim durur rūyuñ görüp çāk-i girībān itmeyen (G. 387/4) 

 Kabâ, yeşil kabâ ve güzel kabâ şeklinde çimen ve ağaçlara da giydirilen bir giysidir. 

Ayrıca taç ve kabâ birlikte kullanılarak gurur konusu giysiler olarak ele alınmakta ve geçici 

olduğu vurgulanmaktadır: 

 Giyüben tāc u ķabā ile ġurūr itme ŝaķın kim 
  Niçe ten oldı bürehne ķodı başdan niçe ser tāc (N. 68/3-4) 

Derviş tipinde tasavvur edilen dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş insanların 

giysileri olarak cübbe, hırka, destâr (sarık), palas ve post giysilerinin isimleri geçmektedir. 

Hil’at, şal, fes, kemer, zünnar, kalpak, kundura da divanda zikredilen giyim türlerindedir. 

 Bir beyitte ifade edilen çimenin yas tuttuğuna işaretle yeşil elbiseyi çıkarıp karalar 

giymesi tasviri dikkat çekicidir: 

 Çıķarup sebz[ì] libāsın ķaralar giydi çemen 
  Yüz yire sürüp döginür ţaş ile ırmaġlar (Tr. 60/V-3) 

 Hamam giysilerinden vücuda sarılmak için kullanılan peştamal (fûta), nalın ile birlikte 

yer almaktadır. Yeşil don, tabiat ve ağaçlar için kullanılan hayal unsurlarındandır: 

  Giydi aġaçlar sebze ţon 
Ezhār u eśmār gūn-e-gūn (Mr. 63/VI-1-2) 

 

  II.III.II.6.2. Yiyecek-İçecek 

 Divan’da yiyecekler sınıfından et, kebap, büryan, kuşbaşı, nukl, meze, ekmek, tuz, 

üzüm, bal ve şekerin isimleri zikredilmektedir. 
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 Sīneme yara açup rīze-i elmas ekme 
  Yenilen nānı ferāmūş idüp unutma ţuzum (K. 46/15) 

Şair, yukarıdaki beyitte “yenilen ekmeği unutmak” deyimini kullanırken, bir yerde de 

ekmek hakkından (hakk-ı nân) bahsetmektedir:  

Görünmez ol yüzi ķurs-ı ķamer aylar geçer ħayfā 
Gözetmez NEBŹİYĀ gör anı ħaķķ-ı nānı gördüñ mi (G. 473/5) 

Bezm sahnesini hatırlatan bir beyitte ise şaraptan önce kebap yemek kuralından 

sözedilmekte ve meclisde et ve ekmeğin olması gerektiğinden dem vurulmaktadır: 

 NEBŹİYĀ büryān ķıl baġrıñ ħarīfān bezmde 
Bādeden evvel iderlermiş kebāba ibtidā (K. 2/10) 

 
Ķurs-ı dāġım pāre-i baġrım müheyyā eyledim 
Çeşm-i mestānem gerekdir meclis içre guşt u nān (G. 381/2) 

 Kebap, büryan, kuşbaşı, meze gibi yiyecek türleri, beyitlerde daha çok aşığın hâlleri 

olarak ifade edilmektedir: 

  Āteş-i firķat yaķup baġrım kebāb itmiş durur 
Teşne-i laćliñ durur dil eyleseñ irvā revā (G. 99/4) 

 
 Bezm-i gülde jāledir mey ġonca ķuşbaşı kebāb 

Bülbül-i mestāneye sofra döşendi cā-be-cā (G. 104/4) 
 
 Bezm-i ćaşķıñda şehā bir ćālī meclis ķurmuşum 

Eşk-i çeşmim bāde baġrım yāresi nuķl ü kebāb (G. 119/3) 

Meyve yiyecekleri konusu bitkiler bahsinde ele alınmıştır. Tatlı türlerinden sadece 

kadayıf ismi geçmektedir.  

 Ķaţāyifle pālūde nān-ı semīź 
Degil būs-ı laćl-i lebiñden leźīź (G. 163/1) 

 Bal ve şeker ise daha çok sevgilinin gözü, dudağı gibi unsurlarla ilişkili olarak ele 

alınmaktadır: 

 Öyle üns olmuş begim ķan içmek ile kim olur 
Dīde-i ĥūn-ĥvārıña şehd ü şekerden ķan leźīź (G. 164/4) 

 
 Ķanda beñzer leźźet-i laćliñe ey dil-ber ćasel 

Ķanda şīr ü ķanda sükker ķanda şehd ü ķanda ķand (G. 161/5) 

 Bir beyitte de gülbeşeker denen bir tür gül reçelinden söz edilmektedir: 

 Gül olup pejmürde ger irse bahārına ĥazān 
  Gülbeşekerle gül-ābı gör ķalur āśār gül (K. 47711) 
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 İçeceklerle ilgili maddeler içerisinde, genellikle bezme ait unsurlar olarak kabul edilen 

su, şarab (bâde, mey), şerbet, gül suyu, süt isimleri söz konusu edilmektedir. 

Şerbet kelimesi sadece bir yerde ölüm şerbeti (şerbet-i mevt) olarak zikredilirken, 

diğer yerlerde aşığa sunulması istenilen ilaç konumunda kullanılmaktadır: 

Ķabr bir ķapu imiş kim her kişi andan girer 
Şerbet-i mevt herkese yek-ser ŝalā imiş dirīġ (Tr. 60/III-4) 

 
 Ĥaylī demdir pister-i miħnetde yatur ĥastayım 
 Şerbet-i laćl-i lebiñle ķılmadıñ ŝayruñı ŝaġ (G. 280/3) 

Zehir, ağu, tiryak gibi aşık, rakib arasındaki nitelemeler içerisinde kullanılan unsurlar 

da içecekler sınıfında kaydedilmektedir:  

 Yine bir kāküli mārıñ düşüp ćaşķına şevķ ile 
 Yudarsın aġusın ey dil idersin zehr ü semden ħaž (G. 273/4) 

 

II.III.II.6.3. Diğer Eşya 

 Divan’da giyim-kuşam ve yiyecek-içecek dışında zikredilen eşyalar da vardır. Özellikle 

bezm ve rezm için gerekli görülen kadeh, sürahi, testi, küp (hum) gibi eşya ile, ok, kılıç, 

mızrak, hançer, yay, zırh, top gibi malzemeler, her divanda olduğu gibi Nebzî Divanı’nda da 

doğal olarak çok fazla zikredilmekte veya şiire konu edilmektedir. Bu anlamda süs eşyası 

olarak altın, gümüş, inci, mercan, yakut, sedef, zümrüt, elmas, cevher vb. isimler anılırken, 

mum, ayna (âyîne, mir’ât-ı İskender), tarak gibi eşyaların da adı geçmektedir. Aynı şekilde 

kalem, midâd, defter (amel defteri, ömür defteri), kitap, yaprak (varak), hokka, mürekkep, 

kâğıt gibi unsurlar da şiirlerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

 Tas, süpürge (câ-rûb), kafes, farfara (fırıldak), baskı (cendere), değirmen, urgan gibi 

eşya isimleri de zikredilmektedir.  

 Divan’da müzik aletleri olarak vurmalı çalgılardan davul, kûs (büyük davul), def; 

nefesli çalgılardan ney (nây); telli çalgılardan çeng, rebâb ve târ adları yer almaktadır. Davul, 

kûs, def gibi vurmalı müzik aletleri, aşığın sinesi olarak kullanılmakla beraber, bir beyitte de 

ölüm vaktini çağrıştıran bir unsur olarak ele alınmaktadır. Ayrıca aşığın sinesi rebâb, boyu 

çeng olarak işlenmektedir. Bir yerde târ aşığın bedeni olarak tasavvur edilmektedir. Ney 

aşığın yanık sesinin ifadesi şeklinde zikredilmektedir.  
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 Leşker-i encüm-şumārım çeşm-i pür-nem ķaţresi 
Ţabl u kūsumdur bu sīnem dūd-ı āhımdır ćalem (N. 530/2) 

 
Bezm-i firāķıñda bugün muţrib u sāzende gibi 
Sīnemi def ķaddimi çeng nālemi ney itdi keder (G. 168/6) 

 
 Teniñ tār oldı ķaddiñ çenge döndi 
 Ŝadā-yı nālen ey dil nāy dirler (G. 214/4) 

 

  II.III.II.7. Tıp-Hastalık 

 Divan’da hastalık adı olarak sadece veba, verem ve mutluluk hastalığı (şadimerg) 

zikredilmektedir. Veba, tarih manzumesinde Avrupa’yı kaplayan ve birçok kişinin ölmesine 

neden olan bir hastalık olarak bahsedilmektedir. Verem ve şadimerg (mutluluk hastalığı) ise, 

aşığın hâliyle ilgili unsurlar olarak yer almaktadır. 

 ŻaĆīf olsa dil-i Ćāşıķ dime anı veremdendir 
 Faķīriñ ŝayrulıġı ķaţĆ-ı iħsān u keremdendir (G. 200/1) 
 
 Leb-i laćl-i şeker-rīziñ virirse būse bir şaĥŝa 
 Ŝafāsından düşüp ĥāke olur fi’l-ħāl şādimerg (G. 299/2) 

Bir beyitte aşık olmak için öğütlere kapalı olmak gerektiği belirtilirken, düşünce ve 

fikrin delilik (cünûn) izleri olarak ele alınması dikkat çekicidir: 

 Dilerseñ ćaşķdār olmaķ ŝaķın kim pend-gīr olma 
 Cünūn āśārıdır bi’llāh ćaķl u fikri başdan ŝav (G. 391/4) 

Aşık her zaman hasta ve dertlidir. Derdinin çaresi veya tedavi mekanı, sevgilinin la’l 

dudağı (Dârü’ş-şifâ) veya sevgilinin mahallesinin toprağına yüz sürmektir. Ancak aşığın 

derdine deva kolay bulunmaz. Kimi zaman hasta aşığa merhem tavsiye edilmekte veya aşık 

tabibden merhem istemektedir. La’l merhemi de çare olmamaktadır. 

Eski tıp anlayışında elmas kırıntılarının zehir olduğu ve içirilen adamın öldüğü 

zannedilirdi.96 Bir beyitte açılan yaraya elmas tozu ekmekten söz edilmektedir: 

 Sīneme yara açup rīze-i elmas ekme 
  Yenilen nānı ferāmūş idüp unutma ţuzum (K. 46/15) 

 Bir beyitte de sevgilinin yanağındaki ben, aşığın dertli gönlü için hap olarak tasavvur 

edilmektedir: 

 
                                                 
96 Ahmet Talât Onay, age., s. 209. 
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 Dil-i pür-derdine dirler devādır ittifāķ üzre 
Ţabībim ĥāliñi n’olur marīżıña ķılursañ ħab (G. 117/4) 

 

 

 

 II.III.II.8. Bayram 

 Divan’da Ramazan ve Kurban bayramları söz konusu edilmektedir. Ramazaniye 

türünde söylenmiş bir şiir ile (K. 40), Ramazan’ın bitişi ve bayramın gelişi üzerine ıydiyye 

olarak söylenmiş bir şiir  (K. 41) vardır. Kurban bayramı ise şairin Sultan III. Osman için 

söylediği murabbaın bir bendinde (Mr. 32/IV), bayram tebriği olarak yer almaktadır. 

Ramazan ayı ile ilgili şiirde, öğüt ön plana çıkmaktadır. Bu ayda beden ve ruhu arıtmak, 

kötülüklerden uzak durmak gereklidir. Nimetlerin bereketlendiği ay, yağma sofrası gibidir. 

Çok ağlayarak kötü duygulardan vazgeçmeli, pişmanlık ateşiyle yanıp camilerde secdeye 

kapanmalıdır. Nefs-i emmareyi helak etmek oruç tutmakla mümkündür, ancak gününü 

uykuyla geçirerek orucunu heba etmemelidir. Bol dua etmeli, şükretmeli, ağlamalı, riya ve 

kibri bırakmalıdır. 

Bayram şiirinde ise, hilâlin görülmesiyle birlikte bayramın gelişi müjdelenir. Artık safa 

vaktidir, eğlenme zamanıdır. 

  Tamām oldı şumār-ı rūz-ı rūze müjde ey yārān 
  Hilāli ţoġdı Şevvāliñ çünān ebrūy-ı meh-rūyān (K. 41/1) 
 

Âşık için bayram, sevgiliye kavuşmak, vuslata ermek demektir. Divan’da genel olarak 

bayram (‘ıyd), sevgiliye kavuşma (‘ıyd-i visâl, visâl ‘ıydı) olarak yer almaktadır: 

İrgürseñ eger ćıyd-i viŝāliñe beni sen 
Ķurbānıñ olam yolıña ey ķaşı hilālim (G. 353/2) 
 
Egerçi rūze-i hicriñ dil-i ćuşşāķa ţutdurduñ 
Viŝāliñ ćıydına illā iki ķaşıñ hilāl oldı (G. 468/5) 

 
 Âşık, bayramlarda sevenlerin birbirini kucaklayıp öpmesinin adetten olduğunu 

hatırlatarak, nice bayramlar geçtiği hâlde sevgilisinin kendisinden uzak durduğundan 

yakınmaktadır:  

 Ķadīmī resmdir ćıyd irse yāri der-kenār itmek 
 Gör o fettānı kim bunca geçer aćyād el virmez (G. 239/2) 
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Sevgilinin saç ve yüzünü hayal ederken, aşığın gündüzü Nevruz ve bayram, gecesi de 

Kadir ve Berat olmaktadır:  

 Rūz u şeb fikr ü ĥayāl-i zülf ü rūyuñla seniñ 
Gündüzüm Nev-rūz u ćıyd oldı gecem Ķadr ü Berāt (G. 134/3) 

 
Sevgilinin ayrılığı Ramazan, yani açlık susuzluk; sevgiliye kavuşmak Kadir gecesi; 

hilal kaşlı sevgiliyi görmek ise bayram yerindedir: 

Firāķı rūze vaŝlı leyle-i Ķadr 
Gören ćıyd eyler ol ķaşı hilāli (G. 452/8) 

 

  II.III.II.9. Diğer Unsurlar 

 Klasik Türk şiirinde yer eden tarih manzumeleri, günün olay ve kişileri hakkında bilgi 

vermeleri bakımından kuşkusuz önemlidir. Zira bazen hakkında hiçbir malumata sahip 

olunmayan olaylar hususunda, bir divandaki bir şiir açıklayıcı bir rol oynamaktadır. 

 Nebzî’nin Divanındaki tarih manzumeleri ayrı bir başlık altında ele alınmışsa da, 

burada XVIII. yüzyılda meydana gelen iki doğal afete değinilecektir. Bunlardan biri 

İstanbul’da yaşanan en ağır kıştır. 

Şairin tarih düşmek amacıyla kış kasidesi (kasîde-i şitâiyye) söylediği görülmedik 

doğal afet, İstanbul’da 1739 tarihinde meydana gelmiştir. Bu büyük afeti kaydeden 

kaynaklara göre, İstanbul, tarihinin ender ağır kışlarından birini yaşamış ve 3 ay sürmüştür.97 

Yaşananlar hakkında birçok ipucu veren söz konusu şiir şöyledir:  

  Yoķ şitāda ħürmet ü ćizz-i Nebī 
  Ey dil incitdi niçe ţūţī-lebi 
 

Ŝoldırup gül-ruĥları gül-reng idüp 
  Ķıldı ayva-reng sīb-i ġabġabı 
 

Ķalb-i ćuşşāķı perīşān itdi bād 
  Ţaġıdup ol zülf-i miskden eţyabı 
 

Yolları yaĥ ţutdı ķaymaķ ķaŝdına 
  Bindiler ķızaķlara her bir ŝabī 
 

Bindi ħattā ķızcaġızlar daĥı hem 
  Birbirine didiler kim er gibi 
 

Öyle bir āfet irişdi ćāleme 

                                                 
97 Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı Yayınları, I-VIII, İstanbul 1994, V/249. 
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  Şiddet-i berdden ţoñup deryā lebi 
 

Dīde-i dünyā ki bīnā olalı 
  Görmemişdir buncılayın aćcebi 

 
Yir demür gök baķır idi dem-be-dem 

  Rūz berf yaġardı her ayas şebi 
 

Ŝarŝar esdi esmedi bād-ı nesīm 
  Buzlar aķıtdı bu çarĥıñ ţolabı 
 

Bu ķışa pīrān-ı ćālem ţañlaşup 
  Birbiriyle söyleşürlerdi hebi 
 

ćÖmrimüz heftād u heştādı geçüp 
  Görmedik sermā daĥı bunuñ gibi 
 

NEBŹİYĀ tārīĥin ićlām itmege 
Ancalar bāz eylemişlerken lebi 

 
 

Ţıfl-ı dil gūyā olup didi hemān 
Çoķ ķatı ķış oldı bu yıl yā ebī 

 (1152/1739) چوق قتی قش اولدی بو ییل یا ابی  
     (K. 28) 

Şairin tarih düştüğü diğer olay ise Avrupa’yı kasıp kavuran veba salgınıdır. 

Muhtemelen III. Ahmed’in kızı olan Ümmü Gülsüm’ün 1164/1750-51 yılında vefatı üzerine 

söylenen tarih kasidesinde veba salgınına da işaret edilmektedir:  

  Bu sāl içre ki düşdi mevt-i ţāćūn Avrupa Rūma 
  Niçe cān uġradı ķahr u celāl-i Ħaķla ħulķūma 

 
Mükedder oldı ĥalķ cümle enāma merg-i ćām oldı 

  Ķażā’ullāh cārī oldı şeyĥ u şābb u maćŝūma 
 
  N’ola fevt irse maħlūķa لدوا للموت * ħükmidir 
  İrişmez fevt ü mevt ancaķ Cenāb-ı Ħayy u Ķayyūma 

 
Bu merķad ıssı kim faĥru’l-ĥavāţīn idi ćaŝrında 

  Ecel dāmına düşdi rūħ-ı pāki oldı merħūme 
 
  Dućā-yı ĥayr-ile NEBŹĪ didi bu mıŝraćı tārīĥ 
  Cinānın cāy ide Mevlā revān-ı Ümmü Gülśūma 
ّجنانن جای ایده مولا روان ام کلثومه    (1164/1750-51) 

                                                 
* Hadis: “Ölüm için doğun ve harab olmak için bina inşâ edin.” (Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/183; Serdaroğlu, Usûl-i 

Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 93) 
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       (K. 70) 
 

 

 

 

 

 II.III.III. TABİAT 

 II.III.III.1. Ülkeler ve Şehirler 

 

Rûm (Anadolu), İstanbul, , Maltepe, Ayasofya, Amasya: 

 Divan’da Rûm ismi genellikle gündüz, aydınlık ve beyazlık (parlaklık) gibi unsurları 

karşılamaktadır. Özellikle de sevgilinin yüzü ve beni ile ilgili tasavvurlarda kullanılmaktadır. 

Yanak (yüz) beyaz ve parlak (Rûm)’tır, yanaktaki ben ise siyah ve karanlık (Hind, Hindu)’tır: 

  Rūyuñdaki ol ĥāliñ Hindū-peçeye beñzer 
Rūm içre žuhūr itmiş bir dāne degil mi yā (G. 111/4) 

Rûm ismi, ülke veya yer ismi olarak kullanıldığında genellikle Diyar-ı Rum, Rum ili, 

Kişver-i Rûm şeklinde Anadolu’yu ifade etmek üzere zikredilmektedir: 

 Çıķa ger ĥaţţ-ı hümāyūn şehā Rūm iline 
 Fiten-i zülf-i perīşān u müşevveş baŝılur (G. 216/4) 

 Devlet kastedildiği zaman ise Devlet-i Osmanî, taht-ı Osmanî şeklinde yer almaktadır. 

Bu kullanım daha çok zamanın padişahına veya memduha yazılan medih şiirlerinde 

görülmektedir. 

 İstanbul, İslâmbul, tarih manzumelerinde şehir olarak geçmektedir. Ayasofya, Sultan I. 

Mahmud’un yaptırdığı Ayasofya kütüphanesi münasebetiyle; Maltepe ise bir cami 

müezzininin kızının doğumu münasebetiyle tarih manzumelerinde geçmektedir. Amasya 

şehri, şairin doğduğu yeri ifade etmek için Amasyevî şeklinde yer almaktadır. 

 

Hind (Hindustan): 

Hind, Divan’da sadece bir yerde Hindustan olarak yer almaktadır. Hind kavramı, siyah 

rengi münasebetiyle, beyitlerde sevgilinin saçı (zülüf) ve yüzündeki beni dolayısıyla 



 161

benzetme unsuru olarak kullanılmaktadır. Genellikle de tezat unsuru olarak Rûm ile birlikte 

gelmektedir. 

Deger nisbet olunsa büsbütün bir mülk-i Hindūstān 
Söz olmaz bī-bedeldir sevdigim ĥaddiñde ol ĥāle (G. 409/6) 

 

Çîn, Hıtâ, Huten: 

Çin Mani dininin en çok yayıldığı, Mani’nin bir ressam olduğu ve kutsal kitabının 

(Nigeristan, Erjeng) pek güzel minyatürlerle süslü olması dolayısıyla güzel yüz, her zaman 

Çin’e benzetilmiş veya nisbet edilmiştir. Çin ülkesinde Türkler ve özellikle Hıta, Huten 

diyarının halkıyla Çigil güzellerinin de bulunuşu, kelimeye geniş kullanım sahası 

kazandırmıştır. Bu gibi ilişkiler nedeniyle sevgilinin saçı misk kokulu olarak addedilir. Çünkü 

misk orada bulunmaktadır. Çin kelimesinin kıvrım, büklüm anlamları da bu kullanımı 

güçlendirmiştir.98 

 Gerden-i cāna ţaķup ol zülf-i pür-çīniñ kemend 
Ħabs idüp çāh-ı źeķanda ķıldı yirin ķayd u bend (G. 161/1) 

 
 Nigār-ı Çīn olursa daĥı ćavret 
 Maħabbet itmeyüp oluñ kedersiz (G. 245/4) 

  
O lebi şīrīn beni Ferhād ol ħīn eyledi 
Māni-i ćaşķ ķalbimi çün ĥāne-i Çīn eyledi (G. 448/1) 
 
Çīn-i zülfüñ ser-te-ser āfāķı ţutmuş bū ile 
Ŝubħ-dem anı ţaġıtmış çün nesīm ey müşg-mūy (G. 453/2) 
 
Ĥayāl-i dil-rübāyān-ı Freng ü Türk ü Rūm-ile 
 Derūn-ı deyr-i dil gūyā Nigeristān-ı Çīn oldı (G. 485/3) 

Bu manada Hıtâ ve Huten şehirleri de misk ve ceylan diyarı olmaları münasebetiyle 

yer almaktadır: 

Beñleri Hindū ruĥı gülzār-ı Rūm 
Zülfi ćanber-bū ŝaçı misk-i Ĥıţāy (G. 454/3) 
 
Şehā teşbīh idersem zülfüñe miski revā yoķ mı 
Ĥuten āhūsıdır gerçi gözüñ ammā ĥaţā yoķ mı (G. 458/1) 

 

Acem, İran, İsfehan, Semerkand: 

                                                 
98 İskender Pala, age., I/216. 
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Acem sadece bir beyitte yer ve ülke olarak kullanılmıştır. Söz konusu beyit ise tarih 

manzumesinde ve zamanın sultanının savaştığı ülke olarak geçmektedir. İran ise yine bir 

beyitte ve şairin kendi divanını mukayese etmek münasebetiyle yer almıştır: 

Ţañ mı dīvānıñ irerse mülk-i Īrāna daĥı 
Çün ki şićriñ defteri Erjengdir sen Mānisin (G. 383/6) 

 Semerkand bir şehir olrak yer alırken, İsfehan (Sıfâhân) sürmesi münasebetiyle 

zikredilri. Aşağıdaki beyitte aşık, sevgilinin ayak toprağını gözüne sürme ettiğinden beri, 

İsfehan sürmesini bile aramaz olmuştur: 

Gözüm sürme idelden ĥāk-i pāyıñ 
Gözetmez źerrece kuħl-i Ŝıfāhān (G. 374/2) 

 

Mısır, Kenan,  Seba, Aden, Bedehşan: 

Mısır, Yusuf hikayesi ile anılmakla birlikte, daha çok şeker ile münasebetiyle yer 

almaktadır. Kimi zaman kelime anlamı ile de kullanılmıştır. Kenan şehri ise Yusuf (a.s) 

kıssası ile ilgili olarak “Yusuf-ı Ken’an” şeklinde ifade edilmektedir: 

 Dem-i ćĪsīveş enfāsıñ revān-baĥş oldı ćuşşāķa 
Kelāmıñ sükker-i Mıŝrī zebānıñ ţūţī-i gūyā (G. 101/5) 

 
 Ārzū-yı Yūsuf-ı dildir yine çāh-ı źeķan 
 Mıŝr-ı dehr içinde meyl-i manŝıb u cāh eylemez (G. 241/3) 
 

Nažīri Yūsuf-ı Kenćān dir isem ol daĥı geçmiş 
 Muħāldir ħāl ü istiķbālde zīrā nefy ider mālā (G. 446/6) 

 Hicaz ile Yemen arasında kalan, Melike Belkıs’ın ülkesi Seba, mülk-i Sebâ 

tamlamasıyla ve hüdhüd ile birlikte yer almaktadır: 

 Hüdhüdāsā dāĈimā ţapıñdadır 
Murġ-ı rūħum ey şeh-i mülk-i Sebā (G. 95/2) 

Güney Arabistan’da Kızıldeniz’e bitişik bir kıyı şehri olan Aden sadece iki beyitte, 

incisi münasebetiyle (dürr-i Aden) ve sevgilinin dişleri için benzetme unsurları olarak 

kullanılmıştır. Yakut cinsi olan kırmızı la’l taşı ile bilinen Bedehşan ise “la’l-i Bedahşân” 

şeklinde yer almaktadır: 

 Her ķızıl reng begim laĆl-i Bedaĥşān olmaz 
 Her ĆAcem māĈisini ŝanmayasın mīnādır (G. 177/3) 
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Şam, Halep, Bâğ-ı İrem, Bağdad, Necef, Kerbelâ, Kudüs, Ka’be, Merve, Safâ: 

Şâm kelimesi, ülke anlamı kastedilmekle birlikte, kelimenin “akşam, karanlık, siyah” 

gibi anlamlarıyla tevriyeli olarak kullanılmaktadır: 

 Çün yüzüñdür KaĆbe aġzıñ Zemzem ey zülfi Şām 
 Ĥāliñ idüp istilām Ćāşıķlarıñ ćabher ķoķar (G. 178/3) 
 
Halep, terkib-i bend şeklindeki hicviyesinde sadece bir beyitte zikredilmekte ve özel 

bir yeri bulunmamaktadır. 

Bâğ-ı İrem, Şam veya Yemen’de Âd kavminin kralı Şeddâd tarafından cennete 

benzetilerek yapılan meşhur ve gayetle güzel bahçenin adıdır. Şiirlerde genellikle bâğ-ı İrem 

şeklinde kullanılır. İran’da Şâh Şucâ’nın gezindiği bahçeye de Gülistan-ı Bağ-ı İrem denirmiş, 

ancak bu tabir edebiyatımızda yer bulmamıştır.99 

İrişüp faŝl-ı bahār oldı cihān bāġ-ı İrem 
ćAzm-i gülzār eyledi şūrīde diller lā-cerem (G. 321/1) 

 
Bağdat, Belgrad’ın fethine düşülen tarih şiirinde yer almaktadır. Kûfe civarında, Hz. 

Ali’nin türbesinin bulunduğu Necef, bir beyitte dürr-i Necef terkibiyle incisi münasebetiyle 

ele alınmaktadır. Kerbelâ ise bir beyitte kullanılmıştır. Kudüs, Kuds şeklinde şehir olarak 

zikredilmektedir. 

Ka’be, Divan’da en çok ele alınan isimlerden biridir. Sevgilinin yüzü, güzelliği 

(cemâl), mahallesi, eşiği yerinde “Ka’be-i maksûd, âsitân-ı Ka’be, Ka’be-i kûy, yüzü Ka’be” 

gibi ifadelerle yer almaktadır. Merve, tamamen “Merve hakkı” deyimi münasebetiyle 

anılmakta; Safâ ise kelime anlamıyla birlikte Ka’be, Merve, sa’y dolayısıyla ihâm-ı tenasüb 

hâlinde kullanılmaktadır. 

 İrişdi Kaćbe-i maķŝūdına saćy-i cemīl ile 
  Bi-ħaķķın Merve eyyāmı murūr ide Ŝafālıķda (K. 30/5) 
 

 Dil ţavāf-ı Kaćbe-i kūyuñda ţurmaz saćy ider 
Merve ħaķķı di Ŝafā ile revā olmaz mı Ħac (G. 142/5) 

 

Avrupa, Roma, Firenk, Venedik, İsviç, Francız, İngiliz,  Moskov, Nederland, İspanya 

gibi ülke ve şehir isimleri tarih manzumelerinde zikredilmekte ve fetih seferleri münasebetiyle 

ele alınmaktadır. Aynı şekilde Viyana’nın Beç şehri, Belgrad, Boğdan, Dirina, Nemçe 

(Avustralya), Tameşvar, Fas’ın Vecda şehri ve Kal’a-i Ada gibi şehirler de, daha çok tarih 

                                                 
99 Ahmet Talât Onay, age., s. 282; İskender Pala, age., I/499. 
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manzumelerinde fetih seferleri münasebetiyle kullanılmakta ve farklı bir özellikleri 

bulunmamaktadır. 

 

  II.III.III.2. Nehirler, Dağlar ve Denizler 

 

Nehirler (Nil, Şat, Fırat, Dicle, Ceyhun, Kızıl Irmak): 

 Divanda adı zikredilen nehirlerden Nil, Dicle, Fırat ve Ceyhun ve Kızılırmak, suyunun 

bolluğu münasebetiyle aşığın gözyaşı olarak tasavvur edilmektedir. Bir beyitte aşığın 

gözlerinden biri Nil, diğeri Fırat nehrine benzetilmektedir. 

 Dīde-i şehvārıñıñ yādıyla iki gözlerim 
Nehr-i Nīl oldı birisi birisi cūy-ı Furāt (G. 134/2) 

İki nehrin birleşmesi olan Şat ise çevresindeki yeşillikler sebebiyle, sevgilinin 

yüzündeki ayva tüylerine benzetilmiştir: 

 Rūy-ı zībāsına cānānıñ ķaçan geldikde ĥaţ 
 Dil görüp didi çemenzār oldı uş eţrāf-ı Şaţ (G. 270/1) 

 

 Denizler (Akdeniz, Karadeniz, Bahr-i Muhit, Umman): 

 Akdeniz (Deryâ-yı beyzâ) ve Karadeniz (Bahr-i siyâh), sevgilinin yanağı ile kakülü 

için benzetme unsurları olarak ele alınmaktadır. 

ćĀrıżıñ Deryā-yı beyżā kākülüñ Baħr-i siyāh 
Çoġ gezdim görmedim miślin ķara vü aġda (G. 441/3) 

Bahr-i muhit ve Umman büyüklüğü ve sonsuzluğu münasebetiyle kullanılmaktadır. Bahreyn 

ise iki deniz anlamıyla yer almıştır. 

 

Dağlar (Arafat, Bî-sütûn, Kaf, Tur): 

Bir beyitte sevgilinin siyah beninin gamı, kara dağa benzetilmektedir: 

 Ġam-ı ĥāl-i siyāhıñ dilde cānā bir ķara ţaġdır 
 Leb-i laĆliñ ĥayāliyle sirişkim Ķızıl Irmaġdır (G. 180/1) 
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Arafat, sevgilinin mahallesi olarak tasavvyr edilmektedir. Bî-sütûn Ferhâd’ın deldiği 

dağdır. Kâf, Simurg veya Ankâ’nın yaşadığına inanılan yerdir. Hz. Musa ve Allah’ın tecellisi 

dolayısıyla tasavvur edilen Tûr dağı ise Tûr-ı Sinâ şeklinde yer almaktadır. 

 

  II.III.III.3. Bitkiler (Çiçek, Ağaç vs.) 

Çiçekler, ağaçlar, meyve ağaçları, bağ, bostan, çemen, çemenzâr, gülşen, gülistan gibi 

unsurlar, birlikte ve birbirleriyle ilişkili olarak ele alınmaktadır. Divanda sözü edilen çiçekler, 

ağaçlar, meyve ağaçları ve özellikleri burada ana hatlarıyla ele alınacaktır. 

 

Gül, Gonca: 

Gül, divanda en fazla söz konusu edilen çiçektir. Bu hâliyle divanın hakim unsuru 

güldür. Bir de gül kasidesi (K. 47) vardır. Gül; Gülşen, gülzâr, gülistân gibi gül bahçelerinde 

ve bağ, bostan, çemen ve çemenzâr, sebzezâr gibi mekanlarda bulunmaktadır. Daha çok 

kırmızı türü ele alınmaktadır. Gül-i ter, gül-i ra’nâ, verd-i ra’nâ, gül-i sad-berg, gül-i handân, 

gül-i bî-hâr, gül-i beyzâ olmak üzere gülün başka çeşitleri de beyitlerde yerini almaktadır. 

Gül-i sad-berg, yüz yapraklı olduğu kabul edilen bir güldür. Yüz şiirden meydana gelen 

divançeler de bu isimle anılmaktadır. Gül-i ter taze gül demektir, gül-i handân gülen yani 

iyice açılmış gül; gül-i ra’nâ, sarı ve kırmızı olmak üzere iki renkli güldür ve hafif meşrep 

anlamında kullanılmaktadır.100 

Gül son derece hoş kokulu bir çiçektir. Renk bakımından da aynı derecede güzellik arz 

eder. Tazelik ve taravet onun bir diğer önemli yanıdır. O bu bakımlardan baharın, çemen, bağ 

ve bostanın en çok rastlanan, en çok aranan ve bu unsurlara en çok güzellik katan bir 

çiçeğidir. Bazı beyitlerde ona verilen “şâh-ı gül” hâli, verilen kıymeti daha açıkça ifade 

etmektedir. Baharın bir diğer adı da gül mevsimidir (mevsim-i gül, devr-i gül, vakt-i gül). Bu 

arada gül yetiştirmenin diğer çiçeklere göre daha zor olduğu ve hususi bir bakım gerektirdiği 

de, beyitlerde, naz ile besleyip büyütme şeklinde ele alınmasına vesile olmaktadır.101 

Gül, çoğunlukla sevgilinin yüzü ve yanağı ile teşbih hâlinde kullanılmaktadır. Asıl 

benzetilen konumunda olan güldür, ancak benzeyen durumunda da ele alınmaktadır. 

Gül ile ilgili unsurlar, divandaki gül kasidesinde yeterince görülmektedir: 

                                                 
100 Cemal Kurnaz, age., s. 532. 
101 Harun Tolasa, age., s. 506. 
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  Yılda bir kez ćarż ider ćālemde çün dīdār gül 
  Līk ħüsnüñ gülşeninde açılur her-bār gül 

 
 Ĥadd ü ķaddiñdir gül ü zanbaķ riyāż-ı dehrde 

  Verd-i ruĥsārıñ ćiźārıñda açar tekrār gül 
 

 Gül ruĥuñ vaŝfında çün murġ-ı seħer açdım dehen 
  Eyledim her bir kelāmım misk ü ćanber-bār gül 
 

 Medħ-i gül-gūn ćārıżıñ düşmez dilimden gül gibi 
  Rūz u şeb ŝayf u şitā hemvār elimde var gül 
 

 Devlet ü baĥtıñ füzūn olsun begim günden gün 
  Nitekim bāġ-ı fenāda bitürür gülzār gül 
 

 Açıla her dem bu gülşende merāmıñ ġoncası 
Eylemiş ħācet degil iķbāl u ya idbār gül 

 
 Ġuŝŝādan çāk eyler idim cübbe vü destārımı 

  Ġoncaveş açup bu göñlüm olmasa ġam-ĥvār gül 
 
 Lāle vü sünbülle gerçi germ idi sūķ-ı çemen 
 ćArż-ı ħüsn itdi kesāda vardı bu bāzār gül 
 
 Sīne-i ćāşıķda yir yir gördi zaĥm-ı ĥūn-feşān 
 Aña nisbet dāġ-ı surĥı eyledi ižhār gül 
 

  Yoķ yire feryād ider şām u seħer o ćandelīb 
 Bāġ-ı ćālemde olur mı hìç kim bī-ĥār gül 
 
 Gül olup pejmürde ger irse bahārına ĥazān 

  Gülbeşekerle gül-ābı gör ķalur āśār gül 
 

 Dīde-i ġam-dīdeden aķup dem-ā-dem ĥūn-ı dil 
  Ĥāk-i pāy-ı dil-bere her dem olur īśār gül 
 

 Bu gülistān içre NEBŹĪ düşdüñ ol gül şevķına 
Bülbülāsā źikriñ olsun her nefes güftār gül 

(K. 47) 

Gonca, beyitlerde genellikle açılmamış hâli ile yer almaktadır. Goncanın gülmesi onun 

açılmasıdır. Kapalı hâli ise gülle ilgili gizlenen bir sırrı ifade etmektedir. Açılması ise bu 

sırrın açığa çıkmasıdır. Gonca, çoğu kez sevgilinin ağzı ve dudaklarıyla ilgili benzetmelerde 

ele alınmaktadır. 

 Nergis-i mestānedir çeşmiñ yüzüñdür yāsemen 
 Ruĥlarıñ verdi gibi bir ġonca-ı aħmer mi var (G. 188/3) 
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Karanfil, Lâle, Şakayık, Ergavân: 

Bu çiçekler daha çok kırmızı renkleri münasebetiyle ele alınmaktadır. Karanfil, 

sevgilinin yanağı ve kokusu ile benzetmelerde kullanılmaktadır. Lâle, renginden dolayı, 

yanak, yüz, yara, gözyaşı, şeklinden dolayı kadeh gibi unsurların benzetileni konumunda 

kullanılmaktadır. Şakayık, Lâle-i nu’mân, Verd-i Nu’mân ile kastedilen çiçek olmalıdır. 

Şakayık ve Ergavân sadece çiçek isimleri olarak anılmaktadır. Özelliği söz konusu 

edilmemektedir. 

 
 Ey ruĥı gül būyı ķaranfil ŝaçı hem sünbül-i ter 

Bülbül-i şūrīde gibi nāle işim şām u seħer (G. 168/1) 
 
 Berf yaġmış verd-i nućmān üstüne gülzārda 

  Dāġ urulmuşdur ayaġında ķalupdur zārda (Mu. 85/30) 
  
 Elde piyāle lāleler 
 Ŝahbāya beñzer jāleler (Mr. 63/V-1-2) 

 

Sûsen, Semen, Yâsemen, Nergis: 

Sûsen, uzun ve ince şekliyle kılıçlar tutat bir silahdar gibi tasavvur edilmektedir: 

ćİźārı lāleźarı üzre baķ ol ġamze-i dil-dūz 
Ķılıçlar ţutar elde sūsen-i dil-cūya söz var mı (G. 478/2) 

Semen, sevgilinin yüzü ve yanağının benzetileni olarak hayal edilmektedir: 

Ruĥ semen sīmīn beden ķad nārven bū nesteren 
Gül-dehen bülbül-suĥen hem kāküli ćanber midir (G. 166/4) 

Yâsemen, gündüz aydınlığı münasebetiyle yanağın benzetilenidir: 

Gül penbe tendir ġonca dehendir 
Ĥad yāsemendir kākül çü şeb-bū (G. 395/3) 

Nergis, daha çok sevgilinin gözü ile benzerlik kurularak ele alınmaktadır. Şekil ve 

rengi dolayısıyla da kadehin benzetileni olarak kullanılmaktadır: 

Gözüñ nergis durur bīnī-i pākiñ ġonca-ı zanbaķ 
Dehānıñ gül ŝaçıñ sünbül olupdur ćārıżıñ lāle (G. 409/5) 

 

 Menekşe (benefşe), Şebboy, Sünbül, Leylâk: 
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 Menekşe, rengi, kokusu ve şekli itibarıyla sarhoş gözlere ve zülüfe; boynunun eğriliği 

ve toprağa yakın oluşu sebebiyle, boynunu eğmek deyimiyle birlikte hayal edilmektedir: 

 

 Dehānıñ nā-şüküfte ġonca eţrāfı benefşezār 
Boyuñ serv-i sehīdir çeşm-i mestiñ nergis-i şehlā (G. 101/4) 
 
Benefşe boynun egmiş būsitānda 
Gele diyü o yār el-ħamdülillāh (G. 405/10) 

 Şebboy, sevgilinin yanağı, zülfü ve kakülünün benzetme unsurları olarak ele 

alınmaktadır: 

  Göñül ol dişleri incü lebi ħamrāya meyl itdi 
  Ruĥı gül kāküli şeb-bū semen-sīmāya meyl itdi (MG. 73/1) 

Sünbül, koyu rengi, kokusu ve şekli münasebetiyle, sevgilinin zülfü ve kâkülü için 

benzetilendir. Ah dumanı da sünbüle benzetilmektedir. Leylâk ise sünbülle birlikte baharın 

gelişi demektir: 

 Gülşenimdir ŝaħn-ı sīnem pür-gül olmuş dāġ ile 
Dūd-ı āhım sünbülümdür āteşi lālā baña (G. 97/2) 

 
 Zemherīniñ zehrine tiryāk imiş evvel bahār 

Münbit-i gül sünbül ü leylāk imiş evvel bahār (N. 525/1) 
 

Zanbak, Buhûr-ı Meryem, Gül-nâr, Reyhân: 

Zanbak sevgilinin boyunun benzetileni durumundadır. 

 Ĥadd ü ķaddiñdir gül ü zanbaķ riyāż-ı dehrde 
  Verd-i ruĥsārıñ ćiźārıñda açar tekrār gül (K. 47/2) 
 

 Revnaķ bulup rūy-ı zemin 
  Zanbaķ açıldı yāsemīn 

 Oldı çemen ĥuld-ı berīn 
  Her gūşe ŝan bāġ-ı İrem (Mr. 63/II) 

 Meryemana eli de denen ve Hz. Meryem ve İsa (a.s)’ın doğumu ile ilgili bir 

efsaneye102 konu olan Buhûr-ı Meryem adlı çiçek, sadece bir beyitte zikredilmekte ve 

sevgilinin saçı ile ilgi kurulmaktadır:  

Ŝaçı ŝankim buĥūr-ı Meryemīdir 
Lebin ŝordum Mesīħ-āśārı gördüm (G. 345/4) 

                                                 
102 Ayrıca bk. Âdet, Gelenek ve İnanışlar bölümü. 
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Gülnar (narçiçeği) ise iki beyitte yer almaktadır. Kırmızı rengi dolayısıyla, birinde 

sevgilinin yanağı, diğerinde ise dudağının benzetileni olarak ele alınmaktadır: 

 

Nigārā bāġ-ı ħüsnüñde zenaĥ ayvaya utruncdur 
Ruĥuñ elma ya gül-nār u lebiñ ĥurmā ya tīn oldı (G. 485/2) 
 
TeĈeddüb eyle şeft-ālūsın alma 
Ruĥundan o leb-i gül-nāra ķarşu (G. 399/2) 

 
 Reyhân, fesleğen veya ispergam da denen bir çiçektir. İki beyitte reyân, iki yerde de 

ispergam şeklinde zikredilmektedir. Herhangi bir özelliği söz konusu edilmemektedir. 

Divan’da genel olarak bakıldığında çemen, fidan, bağ, bostan gibi mekanlarda 

çiçeklerin yanında ağaçlar da görülmektedir. Özel adlarla ele alınanların yanında ağaçlar, 

dıraht, şecer (eşcâr), mîve, semer (esmâr) adlarıyla da şiirlerde yer almaktadır. Cins 

belirtilmeden kullanıldığında bu bitkiler, boyları, gölgeleri, rüzgarda salınışları, dallarında 

kuşların ötmesi, yuva yapmaları, çiçek açmaları, meyve vermeleri, tazelikleri, kurumaları gibi 

boyutlarda işlendiği göze çarpmaktadır. Kimi zaman da aşığın yalnızlığı ve yoksulluğunu 

anlatmak için gölgeli bir ağacının olmadığı ifade edilirken, kimi zaman da somutlaştırma 

sanatı çerçevesinde talih ağacından söz edilmektedir: 

 Gülleri pejmürde gülzārıñ perīşān sünbüli 
 Yoķ durur bāġ içre daĥı bir dıraĥt-ı sāyedār (G. 222/3) 
 

Yoķ durur baĥtım dıraĥt-ı ţālićim virmez śemer 
 Dil-güşāde itmeyen her dem beni bu ġam gibi (G. 463/4) 

Bazen baharda ağaçlara yeşil don giydirilmekte iken, bazen de aşk köklü bir ağaca 

benzetilmektedir: 

  Giydi aġaçlar sebze ţon 
Ezhār u eśmār gūn-e-gūn 

 İžhār iderler gün-be-gün 
  Cūd u seĥā luţf u kerem (Mr. 63/VI) 

 
 Terk idem dirsin dilā ćaşķı ćaceb 

Mümkin olur mı ķopa kökli aġaç (G. 147/5) 

 

Çeşitli özellikleri ile beyitlerde yer alan ağaçlar şunlardır: 
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Tuba, sanevber, şimşâd, servi, ar’ar: Sevgilinin boyu tûbâ, sanavber, şimşâd, servi ve 

ar’ar ağaçlarına benzetilmektedir. Aşık, sevgilinin boyunu görünce bu ağaçları aramaz olur: 

Yüzüñ seyr eyledim ħūrā-yı cennāta nažar ķılmam 
Temāşā eyleyelden ķaddiñi Ţūbādan el çekdim (G. 341/2) 
 
ćUşşāķ rāmıñ ćālem ġulāmıñ 
Ţūţī kelāmıñ ķaddiñ ŝanevber (G. 207/5) 
 
Nigūn-ser oldı Ţūbā-yı behişt bāġ-ı cinān içre 
Görüp ol kaddi şimşādıñ seniñ ey serv-i āzādım (G. 322/7) 
 
Bāġ-ı ćālemde ķadiñ bir serv-i ser-efrāz iken 
Sāye-endāz olmadıñ ey ķāmeti ćarćar baña (G. 105/3) 

 

Sidre, Söğüt (bîd), Çınar (çenâr): Beyitlerde gölgesi münasebetiyle Sidre ve söğüt, 

heybetine rağmen sevgilinin endamı karşısında saygı ifadesi olarak ayağa kalkması tasviriyle 

çınar ağacı yer almaktadır: 

Sāye ŝal Sidre ķadiñ üstüme gördükçe raķīb 
Ħasedinden anı ćarćar gibi dü-nīm göreyim (G. 335/2) 

 
  Gözüñ aç sāye-i bīde otur it bayramı 

 İki vech ile nezāketle çıķar bir nāmı (Mu. 86/10) 
 
 Dil-berā el sīnede ikrām içün 

Hep ayaġa ţurdılar serv ü çenār (G. 170/6) 

 

Zakkum: Cehennem ağacı olan zakkum, olumsuz özelliğiyle rakib için benzetme 

unsuru olarak zikredilmektedir: 

 Raķìbiñ ķaddi zaķķūm aġacıdır ķaĆr-ı dūzeĥde 
Seniñ ol ķāmet-i serviñ begim bāġ-ı İremdendir (G. 200/2) 

 

Meyvesiz ağaçların dışında, beyitlerde görülen meyve ağaçları şunlardır: 

Elma (sîb), Ayva, Turunç, İncir (tîn), Hurma (nahl), Şeftâlû, Üzüm (Koruk), Tut, 

Badem: 
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Elma, renk ve şekil yönünden yanak ve çenenin benzetileni konumunda yer 

almaktadır. Ayva ve turunç da çenenin benzetilenidir. İncir ve hurma ise sevgilinin dudakları 

için benzetme unsurlarıdır: 

Nigārā bāġ-ı ħüsnüñde zenaĥ ayvaya utruncdur 
Ruĥuñ elma ya gül-nār u lebiñ ĥurmā ya tīn oldı (G. 485/2) 

 
Ŝoldırup gül-ruĥları gül-reng idüp 
Ķıldı ayva-reng sīb-i ġabġabı (K. 28/2) 

Şeftali, Farsça’daki aslı olan şeft-âlû, hem de Türkçe’deki hâli olan şeftâlî şeklinde 

kullanılmaktadır. Üç beyitte şeftâlî, iki beyitte şeft-âlû biçiminde yer almaktadır. Bu durum 

dildeki değişimi göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir. Şeftali şiirlerde sevgilinin 

dudakları ve busesi için benzetilendir: 

N’ola şeft-ālī virirseñ ķuluña merħameten 
Dükenir mi a begim mīvesi bāġ-ı keremiñ (G. 309/2) 
 
Ħarīm-i ĥāŝŝıña daćvet ķılup irişdir iħsāna 
Daĥı şeft-ālūlar vir kim begim luţfuñ tamām olsun (G. 376/3) 

Üzüm (koruk) ve tut meyveleri, “Kararır biri birin göre göre dirler üzüm” (K. 46/17) 

ve “Koruk helvâ olur sabr ile hem tut yaprağı atlas” (N. 513/2) şeklindeki Türkçe atasözleri 

içerisinde zikredilmektedir. 

Badem ağacı ise iki yerde zikredilmektedir ve sevgilinin gözlerinin benzetilenidir: 

 Ġamzeler urmuş hezārān sīne-i pür-yāreye 
 Her ne itdiyse aña ol çeşm-i bādām eylemiş (G. 253/3) 

Divan’da meyvelerle kurulmuş bir gazel bulunmaktadır. Meyve Gazeli denebilecek 

olan bu şiir, yedi beyitte yedi meyve adını anarak oluşturulmuştur. Elma, armut (emrud), 

ayva, yemiş, badem, hurma ve turunç adlarının kullanıldığı söz konusu gazel şöyledir: 

 Ruĥuñ bir sīb-i ĥamrādır dimişler 
İren dil-dādeler her demde dişler 

 
 Lebiñ kim ābdār emrūda beñzer 
 Umup her teşne diller istemişler 
 
 Zenaĥ ayva gibi ţatlu yemişmiş 
 Velī ben ţatmadım iller yemişler 
 
 Nihāl-i tāzedir ol ķadd-i dil-cū 
 Virir her demde nev-bāve yimişler 
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 Nigāh-ı çeşm-i bādāmıñ ne ţurfe 
 Melīħu’ţ-ţu’m ĥurmāveş gülişler 
 
 O ġabġab penbezār-ı sīneñ üzre 

Turunc-ı bāġa eyler serzenişler 
 

 
 Hünermend naĥl-benddir NEBŹİYĀ ol 
 Ki bir aġaçda dürlü mīve işler 
    (G. 184) 
 
Ağaçlar, meyve ağaçları ve çiçeklerden başka, şiirlerde söz konusu edilen bitkiler 

arasında buğday, dâne gibi hububat yanında, karabiber (fülfül), pamuk (penbe), haşhaş; fidan, 

çimen; hâr u hâşak, hâr u has, çûb gibi isimlerle adlandırılan kuru ot, saman ve çöpünü de 

belirtmek gerekir. 
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METİN 

III.I. Nüsha Özellikleri 

 Nebzî Divanı’nın bilinen tek nüshası vardır. Bu nüsha ise müellif hattı olup Milli 

Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda yer almaktadır. Divan’ın aslında sayfa numaraları 

yoktur. Sonradan kurşun kalemle numaralanmıştır. İki sayfa numaralandırılmamıştır. Söz 

konusu sayfalara tarafımızdan numara verilmiş ve tenkidli metindeki ilgili yerlerde dipnotla 

belirtilmiştir. 

Nüshanın tanıtımı özetle şöyledir: 

Nebzî Divanı Milli Kütüphane (Fahri Bilge Koleksiyonu) 289 

Cilt: Tamir görmüş, gömme şemseli, kahverengi meşin bir cilt. 

Kağıt: Taç ve marka fligranlı 

Yaprak Sayısı: 107 

Satır Sayısı: 22 (20-23) 

Ölçüler: 215x145-165x90 mm. 

Yazı Türü: Nesih 

Başı: 1b گشت بسم الله الرحمن الرحیم    فاتح باب خداوند کریم 

Sonu: 105b  م برحمخرپرچم پبرحم  سر زلفت بگیرد کن مر او را  

Muhtevası: 

Milli Kütüphane Yazmalar Kataloğu’nda eser hakkında eksik bilgiler verilmektedir. 

Eserin 105 varak olduğu kaydedilmesine rağmen, muhteva bilgisi ile ilgili olarak “1 

müseddes, 1 Ramazaniye, 1 kaside, 1 terci-i bend, 4 muaşşer, 2 müseddes, 6 muhammes, 3 

murabba vardır.”103 şeklinde bilgi verilmesi, tutarlılık göstermemektedir. Zira Divan 

incelendiğinde, böyle bir muhteva tanımlamasının eseri yansıtmayacağı açıktır. 

 Nebzî Divanı’nın eldeki nushasında 1’i Farsça 37 kaside; 4’ü Farsça 404 gazel; 4’ü 

Arapça, 1’i Farsça 35 kıt’a; 5 murabba; 6 muhammes; 1 tahmis; 4 müseddes; 2 muaşşer; 2 

terkib-i bend; 2 terci-i bend; 5 mesnevî; 5 müstezad (1’i gazel, 4’ü nazm); 2 satranç; 1’i 

                                                 
103 Milli Kütüphane Yazmalar Kataloğu-VI (Türkçe Divanlar), hzl. Müjgan Cumbur vd., s. 237-238. 
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Arapça, 3’ü Farsça 59 nazm; 35 beyit (34’ü muamma) ve 1 manzûme olmak üzere toplam 605 

şiir, 3.812 beyit yer almaktadır. 

 Divan Metninin başında eserin 5 Receb 1291 tarihinde vakfedildiğine dair bir vakıf 

kaydı ve mührü vardır. Vakıf mührünün üst kısmında yazılı kaydın transkripsiyonu şöyledir: 

“Ķad vaķaftü li-evlâdi’ź-źükūr ve’l-erbābi’l-Ćulūm ve ene’l-vāķıf 5 Receb sene 1291”. 

Müellif hattı olması dolayısıyla divanın tertibi aslına uygun olarak düzenlenmiştir. Şair, 

birçok yerde sayfa kenarlarına yeni tercihlerde bulunmuştur. Metni kurarken şairin sayfa 

kenarlarına düştüğü tercihler, vezin ve anlam da göz önünde bulundurularak metne dahil 

edilmiştir. Değişiklikleri de şairin zihnindeki şiir sürecini göz önüne sermek amacıyla 

herhangi bir kısaltma kullanmadan, aparatta göstermeyi uygun bulduk. 

Nebzî Divanı, hem müretteb olması, hem de şairin şiirlerini oluştururken geçirdiği 

evreleri göstermesi bakımından farklı bir özelliğe sahiptir. Diğer birçok müretteb divanda, 

şiirlerin gelişim evrelerini araştırmacının yakalama imkanı sınırlıdır. Ancak Nebzî Divanı’nda 

şair tarafından yapılan bu tashih ya da tercihler, araştırmacıya böyle bir imkan sunuyor. 

Divan’da yer alan şiirlerin asıl sırasına uygun olarak dökümü aşağıdaki şekildedir: 

1 [Mesnevî] 
2 [Kasîde] 
3 [Kıt’a] 
4 [Kasîde] 
5 [Kıt’a] 
6 [Kıt’a] 
7 [Kasîde] 
8 [Kıt’a] 
9 [Kasîde] 
10 [Kasîde] 
11 [Kasîde] 
12 [Kıt’a] 
13 [Kasîde] 
14 [Kasîde] 
15 [Kasîde] 
16 [Kıt’a] 
17 [Kasîde] 
18 [Kasîde] 
19 [Kasîde] 
20 [Kasîde] 
21 [Kıt’a] 
22 [Kıt’a] 
23 [Murabba’] 
24 [Kıt’a] 
25 [Kasîde] 
26 [Kıt’a] 

27 [Kasîde] 
28 [Kasîde] 
29 [Muhammes] 
30 [Kasîde] 
31 [Kasîde] 
32 [Murabba’] 
33 [Kasîde] 
34 [Kıt’a] 
35 [Kıt’a] 
36 [Kasîde] 
37 [Kasîde] 
38 [Kıt’a] 
39 [Müseddes] 
40 [Kasîde] 
41 [Kasîde] 
42 [Kasîde] 
43 [Kasîde] 
44 [Kasîde] 
45 [Kasîde] 
46 [Kasîde] 
47 [Kasîde] 
48 [Tercî-i bend] 
49 [Muaşşer] 
50 [Muaşşer] 
51 [Kıt’a] 
52 [Tercî-i bend] 

53 [Müseddes] 
54 [Müseddes] 
55 [Terkîb-i bend] 
56 [Tahmîs] 
57 [Muhammes] 
58 [Muhammes] 
59 [Murabba’] 
60 [Terkîb-i bend] 
61 [Muhammes] 
62 [Murabba’] 
63 [Murabba’] 
64 [Nazm] 
65 [Kasîde] 
66 [Kıt’a] 
67 [Kıt’a] 
68 [Nazm] 
69 [Kasîde] 
70 [Kasîde] 
71 [Kıt’a] 
72 [Musammat Gazel] 
73 [Musammat Gazel] 
74 [Musammat Gazel] 
75 [Kıt’a] 
76 [Kasîde] 
77 [Kasîde] 
78 [Muhammes] 
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79 [Mesnevî] 
80 [Mesnevî] 
81 [Mesnevî] 
82 [Mesnevî] 
83 [Kıt’a] 
84 [Muhammes] 
85 [Kıt’a] 
86 [Muammalar] 
87 [Kasîde] 
88 [Müseddes] 
89 [Kasîde] 
90 [Kasîde] 
91 [Gazel] 
92 [Gazel] 
93 [Gazel] 
94 [Gazel] 
95 [Gazel] 
96 [Gazel] 
97 [Gazel] 
98 [Gazel] 
99 [Gazel] 
100 [Gazel] 
101 [Gazel] 
102 [Gazel] 
103 [Gazel] 
104 [Gazel] 
105 [Gazel] 
106 [Gazel] 
107 [Gazel] 
108 [Gazel] 
109 [Manzûme] 
110-493 [Gazel] 
494 [Kıt’a] 
495 [Kıt’a] 
496 [Kıt’a] 
497 [Kıt’a] 
498 [Kıt’a] 

499 [Kıt’a] 
500 [Kıt’a] 
501 [Kıt’a] 
502 [Kıt’a] 
503 [Satranç] 
504 [Satranç] 
505 [Kıt’a] 
506 [Beyt] 
507 [Müstezâd] 
508 [Müstezâd] 
509 [Müstezâd] 
510 [Müstezâd] 
511 [Nazm] 
512 [Nazm] 
513 [Nazm] 
514 [Nazm] 
515 [Nazm] 
516 [Nazm] 
517 [Nazm] 
518 [Nazm] 
519 [Nazm] 
520 [Nazm] 
521 [Nazm] 
522 [Nazm] 
523 [Nazm] 
524 [Nazm] 
525 [Nazm] 
526 [Nazm] 
527 [Nazm] 
528 [Nazm] 
529 [Nazm] 
530 [Nazm] 
531 [Nazm] 
532 [Nazm] 
533 [Nazm] 
534 [Nazm] 
535 [Nazm] 

536 [Nazm] 
537 [Nazm] 
538 [Nazm] 
539 [Nazm] 
540 [Nazm] 
541 [Nazm] 
542 [Nazm] 
543 [Nazm] 
544 [Nazm] 
545 [Nazm] 
546 [Nazm] 
547 [Nazm] 
548 [Nazm] 
549 [Nazm] 
550 [Nazm] 
551 [Nazm] 
552 [Nazm] 
553 [Nazm] 
554 [Nazm] 
555 [Nazm] 
556 [Nazm] 
557 [Nazm] 
558 [Nazm] 
559 [Nazm] 
560 [Nazm] 
561 [Nazm] 
562 [Nazm] 
563 [Nazm] 
564 [Kıt’a] 
565 [Kıt’a] 
566 [Nazm] 
567 [Nazm] 
568 [Nazm] 
569 [Kıt’a] 
570 [Nazm] 
571 [Kıt’a] 
572 [Kıt’a] 

 
 
 

III.II. Tenkidli Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol 

1. Müellif hattı ve müretteb olması dolayısıyla Divân’ın tertibi korunmuş, şiirler baştan 

sona numaralandırılmıştır. Numaralarının altında şiirlerin nazım şekli köşeli ayraçla 

belirtilmiştir. 

Örnek:  1    2 
      [Meśnevì]    [Ķaŝìde-NaĆt] 
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Bu sıralamada sadece Muammalar, bütünüyle tek şiir gibi kabul edilmiş ancak, kendi 

içinde ayrıca numaralandırılmıştır. 

2. Divan nüshası tek olduğundan, varak numaraları baştan sona kadar sayfaların sol 

kenarlarında verilmiştir. 

3. Dipnotlarda gösterilen kelime veya ibareler, mısra başında ise büyük harfle, mısra 

ortasında veya sonunda ise küçük harflerle gösterilmiştir. 

4. Anlam üzerinde değişiklik meydana getirmeyen hatalı yazımlar, dipnotta 

gösterilmemiştir.  

5. Yazım yanlışı olduğu düşünüldüğü için metin tamiri gereği metne eklenen bölümler, 

köşeli ayraçla gösterilmiştir. 

6. Vezne uymayan mısralar, “Mısra vezne uymamaktadır” şeklinde; vezin kusuru olan 

mısralar ise “Mısrada vezin kusuru vardır” şeklinde dipnotta belirtilmiştir. 

7. Metin içinde geçen Arapça ve Farsça ifadelerin çevriyazısı italikle yapılmış ve 

anlamları tırnak içinde dipnotta verilmiştir. Mısra ya da beyit olarak geçen Arapça ve Farsça 

mısralar ise eski harflerle yazılmış ve anlamları tırnak içinde dipnotta verilmiştir. 

8. Şiirlerde geçen ayetlerin mealleri ve Kur’an-ı Kerim’deki yerleri “Battığı zaman 

yıldıza andolsun ki” Necm, 53/1 şeklinde dipnotta gösterilmiştir. Hadis veya hadis olarak 

bilinen bazı sözlerin manaları verilmek suretiyle, ulaşılabildiği oranda “Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, 

II/183” şeklinde kaynaklarıyla dipnotta belirtilmiştir. 

9. Farsça tekrar edilen kelimeler arasına giren ekler her iki kelimeye kısa çizgi (-) ile 

birleştirilmiştir. 

Örnek: ħarf-be-ħarf, āyet-be-āyet, ser-ā-ser. 

11. Farsça birleşik isim ve sıfatlarda kelimeler birbirinden kısa çizgi (-) ile ayrılmıştır. 

Örnek: dil-ber, ćālī-cenāb, hem-reh. 

12. Arapça, Farsça kelimelerin sonlarına gelerek türemiş isim ve sıfatlar meydana 

getiren “-āsā, -gāh, -sitān, zār, -sār, -fām, -kār, -kede, -ger, -mend, -dār, -vār, -nāk, -veş, -ter, -

dān” gibi ekler eklendikleri kelimelere birleşik yazılmıştır. 

13. Farsça kelimelerdeki vāv-ı ma’dûleler, üst bilgi (v) ile gösterilmiştir. 

Örnek: ĥvāh, ĥvāb, ġam-ĥvār. 
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14. Tarih manzumelerindeki Türkçe tarih mısralarında, tarihi oluşturan mısra ya da 

ifadeler, hemen altta ayrıca eski harflerle de verilmiş ve tarihler hesaplanarak hicrî ve milâdî 

yıl değerleri yanlarında belirtilmiştir. Tamamen eski harflerle verilen Arapça veya Farsça 

tarih mısralarında ise, yeniden yazma yoluna gidilmeden hemen yanlarında tarih değerleri 

gösterilmiştir. 

15. Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmış ancak, sonlarına gelen ekler ayrılmamıştır. 

Örnek: Ħasanla, Şāfićīdir, Dārāyı. 

16. Vezin gereği sözcüklerde oluşan ses düşmeleri ve buna bağlı olarak sözcüklerin 

birbirine bağlanarak okunması gerektiği durumlarda, kesme işareti (’) kullanılmıştır. 

Örnek: ki ola: k’ola, ne olur: n’olur, ki itdi: k’itdi. 

17. İmâle ve zihaflar çevriyazıda gösterilmemiş, sözcüklerin metindeki yazımlarına 

bağlı kalınmıştır. 

18. Metinde “-up” gerundiumunun sonu “be” ile yazılmış olmakla birlikte, Türkçe 

kelimelerin sonunda “-b” bulunmadığından “-up, -üp” şeklinde verilmiştir. 

19. Sonu şeddeli olan Arapça kelimler nominatif halinde tek konsonantla akkusatif, 

datif ve genitif hallerinde veya kendilerinden sonra vokalle başlayan kelime geldiğinde çift 

konsonantla yazılmıştır. 

Örnek: Ħaķ, Ħaķķı, Ħaķķa, Ħaķķ eyleye. 

20. Vezinler, manzumelerin başlarında verilmiştir. 

21. Divan Metni’nde bütün şiirler devam eden şekilde sıralandığı, bölümlere 

ayrılmadığı için, incelemede yapılan göndermeler, M. 1/1 şeklinde yapılmıştır. Burada M. 

şiirin mesnevî olduğunu, ilk numara Metindeki sıra numarasını, ikinci numara da ilgili şiirin 

beytini gösterir. 

22. Türkçe kelimelerde günümüz okuyuşu takip edilmiştir. Ancak bazen kelimeler, 

vezne göre okunmuştur. 

Örnek: Belgrād: Beligrād 

23. İsmin -i hali, Metinde hemze ile (Nebzī’i) gösterildiği halde, Nebzīyi şeklinde 

yazılmıştır. 

24. Bazan anuñ, bazan da anıñ şeklinde yazılan kelime her zaman “anıñ” ve bazen 

uzatmasız olarak “hiç” şeklinde kullanılan kelime, her zaman “hìç” şeklinde yazılmıştır. 
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III.III. Transkripsiyon İşaretleri 

Nebzî Divanı’nın tenkidli metni hazırlanırken, ilmî eserlerin transkripsiyonunda 

uygulanan kurallar takip edilmiştir. Metnin kuruluşunda takip edilen transkripsiyon harfleri 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

ٔا) ا ) a, e, ı, i, u, i ü ش ş 
ٔا) ا ) a, ā ص ŝ 
 ż, ď ض Ĉ ء
 ţ ط b ب
 ž ظ p پ
 Ć ع t ت
 ġ غ ś ث
 f ف c ج
 ķ ق ç چ
 k, g, ñ ك ħ ح
 l ل ĥ خ
 m م d د
 n ن ź ذ
 v (o, ü, u, ü) و r ر
 h (e, a) ه z ز
 y (ı, i, ì) ی j ژ
 lā لا s س
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1 
     [Meśnevì] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1b 1  گشت بسم الله الرحمن الرحیم 

 فاتح باب خداوند کریم 
 
 شروع کردم بنام ایزد تعالی 2

یهو الله المعین الرب الاعل  
 
 مربی الحلق و رحمان الرحیمست 3

 بما انعام و احسانش عمیمست
 
 ظهیرست بر توانگر هم گدا را 4

 فقیرست در درش فغفور و دارا
 
وتهو الحی القدیم لا یم 5  

 *له الملك و کل الناس یفوت
 
 له الحمد لنا اتیان ذکرش** 6

  بما را واجبست اظهار شکرش 
 
ٓنگه کن ان شکرتم گفت قران*** 7  

ایانپشما افزایدم بیحد و     
 
 چو شکرش میدهد مزداد نعمت 8

س او را صد هزاران شکر و منتپ  
 
 درود لا یعد بیحد تحیات 9

ما بر روضه خیر البریات ز  
 
 

                                                 
1. beyit: “Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün” vezniyle yazılmıştır. 
* “Mülk O’nundur, hamd O’nadır. O her şeye kadirdir.” Teğâbün, 64/1 
6b بما را: Be-mā-rā: Vezin gereği, Metinde zamire aynı anlamda hem ön ek (be-mâ: bize), hem de son ek (mâ-
râ: bize, bizim için) getirilmiştir. 
** “Ahirette de hamd O’na mahsustur.” Sebe’, 34/1; ayrıca bkz. Teğâbün, 64/1 
*** “Hatırlayın ki Rabbiniz size: “Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım diye bildirmiştir.” 
İbrahim, 14/7 (Bkz. benzer bir ayet: Nisâ, 4/147) 
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 محمد را که محمود الهست 10

ادشاهستپوجودش در دو عالم   
 
 خدا در شان او خود گفته لولاك* 11

ٓهم او را افریده ارض و افلاك    
 
ٓو بر الش سلام صد هزاران 12  

 علیهم اجمعین با جمله یاران
 
 عموما باد بر اخیار امت 13

 ز نر و ماده تا روز قیامت
 
ر عیب و بر بادپخصوصا نبذی  14  

هی از گروه محسنان بادال **  
 

2 
      [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Lafž-ı bismillāh ile ķıldım kitāba ibtidā 

Çün ki ismu’llāhdır her faŝl u bāba ibtidā 
 
2 Anuñ içündür didi Peyġam-ber-i źī-şānı gör 

Emr-i źì-bāl*** kim aña olmaz kitāba ibtidā 
 
 

                                                 
* “Sen olmasan, sen olmasan, ben felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.” Hadis-i kudsî. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, 
II/214; eş-Şevkânî, el-Fevâ’idü’l-Mecmû’a, s. 326; Serdaroğlu, Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî 
Tercemesi, s. 99. 
14b bād: Metinde “bādem” şeklindedir. 
** “1. Bismillâhirrahmânirrahîm sözü, yüce Allah’ın kapısının fâtihi (açanı) oldu. 
2. Yüce Allah’ın adıyla başladım, O, Mu’în olan yüce Rab Allah’tır. 
3. Yaratılmışların terbiye edicisi, Rahmân ve Rahîm’dir, bize nimet ve ihsanı geneldir. 
4. Güçlüye de fakire de yardımcıdır, O’nun kapısında Fâğfûr ve Dârâ fakirdir. 
5. O, Hay’dır, Kadîm’dir, O ölmez, mülk O’nundur ve bütün insanlar ölecektir. 
6. Hamd O’nadır, bize O’nu zikretmek düşer, şükrünü ızhar etmek üzerimize vaciptir. 
7. Bak Kur’ân, ‘eğer şükrederseniz’ dedi, ‘size (nimetlerimi) sonsuz ve sınırsız artırırım. 
8. Çünkü O’na şükretmek nimeti artırır, o halde O’na yüzbinlerce şükür ve minnet! 
9. Yaratılmışların en hayırlısının (Hz. Muhammed) bahçesine bizden sayısız dua ve selam, sınırsız tahiyyât, 
10. Allah tarafından övülen, varlığı iki alemde padişah olan Muhammed’e. 
11. Allah bizzat onun şanında ‘sen olmasan’ dedi, aynı zamanda yeri ve felekleri onun için yarattı. 
12. Ve onun âl’ine yüzbinlerce selam olsun, onların hepsine, bütün dostlarla birlikte. 
13. Erkek olsun, kadın olsun, ümmetin bütün hayırlılarına Kıyamet’e kadar selam olsun. 
14. İlâhî! Özellikle çok kusurlu ve perişan olan Nebzî, muhsinler güruhundan olsun.” 
*** “Allah’a hamd ile başlanmayan her faydalı iş, eksiktir.” Hadisin aslı “Küllü emrin zî-bâlin lâ-yübde’ fîhi 
bi-hamdi li’llâh akta’.” şeklindedir. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/156. 
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3 Besmele yaćnī eger dinmezse ol ebter olur 
Pes delālet var durur anda ĥarāba ibtidā 

 
4 Ħamd ile ķıldım müzeyyen baćdehū ser-tācını 

Şükr-i nićmet farżdır çün şeyĥ u şāba ibtidā 
 
5 Bi’l-iŝāle eyledim daĥı ŝalāt ile selām 

Ol Resūle kim sezādır intiĥāba ibtidā 
 

2a 6 Kim Muħammed Muŝţafādır şehsuvār-ı dü-cihān 
Uş piyāde oluban düşdüm rikāba ibtidā 

 
7 Eyledim bā-vüsć u ķudret taŝliye teslīm ile 

İtdim andan bi’t-tebać āl ü ŝaħābe ibtidā 
 
8 Ola rıďvān u selāmu’llāh Ćaleyhim ķāţıbe* 

Zīre rū-māl iden anlardır o bāba ibtidā 
 
9 Küllühüm encümdür** eyle iķtidā ol mühtedī 

Cümle ālī-ķadr [ü] enseb intisāba ibtidā 
 
10 NEBŹİYĀ büryān ķıl baġrıñ ħarīfān bezmde 

Bādeden evvel iderlermiş kebāba ibtidā 
 
11 Sīne-i sūzānıñı iñlet nevā-yı ćaşķ ile 

İşbu meclisde olur dirler rebāba ibtidā 
 
12 Ķalbiñi ŝāf eyle āb-ı zer gibi zīrā idüp 

Ķalbden ŝarrāf olanlar iħtisāba ibtidā 
 
13 Eyle bu dīvān-ı pür-noķŝānıñı ĥalķa ćayān 

Kim yeter çekdiñ ħicāb eyle niķāba ibtidā 
 
14 İćtibār olmaz diyü ġam çekme bil ćilme’l-yaķīn 

Ĥoş-dil ol kendiñ düşürme irtiyāba ibtidā 
 
15 Źü’l-kerem yārān eline iricek eyyām ile 

Ger ĥaţā ise daĥı ţutar ŝavāba ibtidā 
 
16 Dest-i nā-dāna girerse bulmaz illā sehvini 

Diñle bu ķulı ķulaġ ur bu cevāba ibtidā 
 
17 Cürćasın görmez kemāl ehli mey-i nābıñ velī 

Cāhil-i miślü’l-baķar baķar ħabāba ibtidā 
 
 

                                                 
* Allah’ın rızası ve selamı, onların cümlesinin üzerine olsun. 
9b Cümle hep: Vezin gereği “hep” metinden çıkarılmıştır. 
** “Onların hepsi (ashâbım) yıldızlar gibidir.” Hadisin aslı “Ashâbî ke’n-nücûm” şeklindedir. Aclûnî, 
Keşfu’l-hafâ, I/147. 
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18 Sīm ü zer ķadrin bilür var ise ger zer-ger bilür 
Düşse bāzī ħāriśe döner ġurāba ibtidā 

 
19 Yā ilāhī istikānet vir dil-i pür-şūrıma 

Defć-i vehm eyle bıraķma ıżţırāba ibtidā 
 
20 Ķıl ħabībiñ ħubbına bu muĥtaŝar mecmūćayı 

Bir vesīle źikr-i ĥayrı iktisāba ibtidā 
 
21 Gerçi çoķdur ĥalţ u ĥabţım ćafv ķıl zīrā şehā 

Źāt-ı pākiñdir sezā setr-i ćıyāba ibtidā 
 
22 Sensin Allāhım idüp tevfīķiñi ĥayru’r-refīķ 

Eyleyen mažhar beni bu fetħ-i bāba ibtidā 
 
23 Hażm-ı nefs it urma dem ey dil ney-i ney-zen gibi 

Kibr ü ćucbı ķılma meyl ü irtikāba ibtidā 
 
24 Ābveş ten-best ol āteşveş ķıġılcımlanmaġıl 

Dāneyi gör kim n’olur düşse türāba ibtidā 
 
25 Bu durur pendim teġāfül eyleme ol müntebih 

Gel cerāb itme vücūduñ ĥvār u ĥvāba ibtidā 
 

2b 26 Tā cenāh ile dilerseñ bulasın fevz ü necāħ 
Baş ķo ol bāb-ı şeh-i ćālī-cenāba ibtidā 

 
27 Źikr ü fikr ile Resūl-i kāĈinātıñ kendiñi 

Eyle nisbet ol der-i devlet-meĈāba ibtidā 
 

3 
       [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Ŝalāt ile selām olsun saña vü āliñe Ħaķdan 

Durūd-ı lā-yućad bādā zi-mā her ħīn eyva’llāh 
 
2 Ţoķuz ķat āsumān ol şehsuvārıñ esbi miżmārī 

Turāb-ı maķdemidir ol ćažimle taĥt-ı ćarşu’llāh 
 
3 Mübelliġsin feţın hem ŝāf u el-vaćdü’l-emīnsin hem 
 Emīnu’llāhsın pes yā Nebī sen hem emānu’llāh 
 
4 Vücūd-ı pākidir bāćiś vücūd-ı arż u eflāka 

Olupdur raħmeten li’l-ālemìn* daĥı ĥatemu’llāh 
                                                 
18b ħāriśe: çiftçiye 
24a ķıġılcımlanmaġıl: havālanma ŝaķın 
3 Şiirin tamamı sayfa kenarındadır. 
* “(Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107 
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5 Muħammed Muŝţafā Maħmūd u Aħmed oldı ismiyle 
 Müsemmāsında daĥı źerrece yoķ şekkimiz ta’llāh 
 
6 Şefāćat-çün yaratdı çün seni ol Ĥālıķ-ı bī-çün 

Şefāćat it unutma NEBŹĪyi yā ĥayra ĥalķi’llāh 
 
7 Yine źikr idelim dilde o şāhıñ ism-i sāmīsin 

Yine źikr idelim dilde olan şānını ćinda’llāh 
 

4 
      [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 ای قد و زلف و دهن ابرو الف لام میم را 1

 کاف و ها کردی تنم عشقت بحق سین و یا*
 
2 Oldı źikrim ħā vü ŝād u ţā vü ćayn u ķāf u nūn 

Līk oldum ħarf-be-ħarf ĶurĈānı ĥatm itmişçe tā 
 
3 MāĈide Enćāma Enćāmıñ Nisāya ćām hem 

Tevbe itdim bir daĥı Enfāle itmem ictirā 
 
4 Kehf-i hicriñde ķoma ben Naħlı İsrā eylegil 

MüĈminūna Nūrdur vaŝlıñ yā Ħacc [u] Enbiyā 
 
5 Zümre-i Ŝāffāt Aħzāb içre ķalmaz ol kişi 

Kim ide Furķān ile ol ħaķķı bāţıldan cüdā 
 
6 Öldüre dirgüre bābıñdan beni ayırmaya 

Fāţır-ı arż u semāvāt ey şeh-i mülk-i Sebā 
 
7 Çün Muħammed oldı ismiñ Ţūr-i Sīnādır** ţapuñ 

Dişleriñ ve’n-necmi*** ve’n-şaķķa’l-ķamer**** ħüsn ü behā 
 
8 Raħmet-i Raħmāna uġrar kim göredir Vākıća 

Ħucurāt içre niçe ćāşıķlar iderler recā 
 
9 Ħaşr ola yevmü’t-Teġābün Ŝaff-ı dehrīlerde ol 

K’itdi Taħrīm kendüye yevmü’l-Ķıyāmet ol liķā 
 
10 Pek Ħadīdü’l-ķalb münāfıķdır iden Mücādile 

Yevm-i Cumća imtiħān olsa revā baćde’ŝ-ŝalā 
                                                 
* “Ey boyu elif, zülfü lâm, ağzı mîm, kaşı râ (olan sevgili), senin aşkın vücudumu hakkıyla kâf ve hâ, sîn ve 
yâ yaptı.” 
** “Tûr-i Sînâ’da da yetişen bir ağaç daha verdik ki (...)” Mü’minûn, 23/20 
*** “Battığı zaman yıldıza andolsun ki” Necm, 53/1 
**** “Kıyâmet yaklaştı ve ay yarıldı.” Kamer, 54/1 



 186

 
11 Zāriyāt u Mürselāt u Nāzićāt u ćĀdiyāt 

Ķıldı inzāl hep saña bu cümleyi Bār-ı Ĥudā 
 
12 Ķārića vü Ħāķķa žāhir ola çün Ţūfān-ı Nūħ 

İtmem ıţlāķ dāmeniñ yā źe’l-Mećāric yā Hüdā 
 
13 Ţārıķ u Zilzāle var īmānımız zīrā bize 

Ey diśār ile Müzemmil geldi ĶurĈāndan Nebā 
 
14 Emr-i Ħaķķ ile ola çün İnfiţār u İnşiķāķ 

Ol ki taţfīf ide Māćūn terk ide vāveyl aña 
 
15 Sūre-i Tekvīr ħaķķı ķıl ćayān dīdārıñı 

Kim ćabūsü’l-vech ola yoķ varmaġa vechi saña 
 
16 Āsitānıñ rāsitāna ve’s-semāć źāti’l-burūc* 

Sür raķībi çün ki arżu’llāhi vāsiĆ**dir şehā 
 
17 Ārzū idüp viŝāliñ ćālemü’l-ġaybdan begim 

Sūre-i Fecr ile Fetħi oķurum ŝubħ u mesā 
 
18 Beyyine lāzım degil ćAŝrıñ şehisin fi’l-Beled 

Ġāşiyedār olmaķ Aćlā saña bi’l-İĥlāŝ Ţa-hā 
 
19 Çün yüzüñ ve’ş-şems*** ŝaçıñ ve’l-leyl**** ü ŝadrıñ İnşirāħ 

Vuŝlatıñ Ķadr ü lebiñ ve’t-tìn***** ü ĥaddiñ ve’ď-ďuhā****** 
 
20 Ez-ćAlaķ ĥalķ itdi Ħaķ ĥalķı Tekāśür itdi pes 

Cinn ü inse pādişāh olduñ eyā ĥayra’l-verā 
 

3a 21 Eylediñ aŝħāb-ı Fīli münhezim gelmezden öñ 
Pes Ķureyş u Kāfirūn her vech ile buldı cezā 

 
22 Yaz Kevśer laćliñe taćvīź idüp Naŝr āyetin 

Vechiñe kim kem baķa ţutsun anı tebbet yedā******* 
 
23 Fātiħa tā-ĥātime źikr-i cemīliñdir ķamu 

Mū-be-mū vü ħarf-be-ħarf āyet-be-āyet min ilā 
 
24 Gerçi bir nebźe seni vaŝf eyledi NEBŹĪ źenīb 

Ķaţre deryādan güneşden źerre itdi imlā 
 

                                                 
* “Burçları olan göğe andolsun.” Burûc, 85/1 
** “Allah’ın yeri geniştir.” Zümer, 39/10; ayrıca bkz. Nisâ, 4/97 
*** “Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına andolsun ki.” Şems, 91/1 
**** “(Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye andolsun ki.” Leyl, 92/1 
***** “İncire ve zeytine andolsun ki.” Tîn, 95/1 
****** “Kuşluk vaktine andolsun ki.” Duhâ, 93/1 
******* “Ebû Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.” Tebbet, 111/1 
24b Mısra vezne uymamaktadır. 
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25 Yoĥsa kim vaŝf idebile ħaķķ-ı vaŝf ile seni 
Çün ki vaŝŝāfıñ ola bi’ź-źāt ol źātü’l-ćalā 

 
26 Ümmetiñden bir żaćīf ednā vü bī-ţāķatdir ol 

Źerre-i nāçīzveş aħķar hebādır zīr-i pā 
 
27 Müźnib ü mücrim günehkār u źelīl ü hem sefīl 

Rū-siyeh bir nebźe-i kemterdir illā bī-riyā 
 
28 Dergeh-i dārü’ş-şifāña geldi rū-māl eyledi 

Derdine meĈmūl ile dārū-yı luţfundan devā 
 
29 Nā-ümīd itme anı rūz-ı cezāda ķıl kerem 

Cürmini eyle şefāćat ez-Cenāb-ı Kibriyā 
 
30 Raħmeten li’l-ālemìn* hem şefīćü’l-müźnibīn 

Ķıl ćuŝāt-ı müĈminīne ćāmmeten luţfun revā 
 
31 Ĥāŝŝaten bu bendeniñ eslāfını aĥlāfını 

Ħiŝŝemend eyle şefāćatle buları dime lā 
 
32 Dostānın daĥı hem hem-sāyegānın ķıl diliñ 

Ŝuçları ćafv olunup ħaşr olalar taħte’l-livā 
 
33 Yā Ħabība’llāh ķamu ümmet ţutar saña ümīd 

Ber-murād it cümleyi pes ķılma maħrūmü’l-ćaţā 
 
34 Āb-ı deryā-yı kerem bir ķabża ĥāki ġarķ idüp 

Nār-ı dūzaĥdan ĥalāŝ olsa n’ola ehl-i hevā 
 
35 Ey ţabīb-i rūz-ı maħşer ķıl şefāćatle ćilāc 

Dāć-i ćiŝyān ile olmuşlar ķamusı mübtelā 
 
36 Evvel ü āĥir ŝañadır ilticāmız yā Resūl 

Seyyidü’l-Kevneynsin ancaķ ķapuñdur mültecā 
 
37 Evvelā dünyāda şerćullāhı iźhār eylediñ 

Eylediñ tetmīm-i dīn idüp sünenler śāniyā 
 
38 İtmişüz bā-ħasb-i ţāķa sünnetiñle istinān 

Olmuşuz ħamd ola ħabl-i şerćatıñla mühtedā 
 
39 Yoķ degil noķŝānımız var ićtiźārımız daĥı 

Çün ki maķbūldür lede’l-eşrāf ćiźār-ı dünyā 
 
 

                                                 
26. beyit sayfa kenarındadır. 
* “(Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107 
39b Mısra vezne uymamaktadır. 
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 صل یا رب و سلم مثل اعداد الرمال 40

ٓروح ان راکه وجودش بحرجودست بیمرا*  
 
ٓنیز هم بر ال و اصحابش سلام و ترضیه 41  

 ارحم اللهم طرا للرجال والنساء**
 

5 
       [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Ne deñlü çoġ ise cürm ü günāhım 

Ümīdim kesmezem luţfuñdan ey şāh 
 
2 Ĥiţāb idüp ćuŝāt-ı müĈminīne 

Didüñ lā-taķnaţū min-raħmeti’llāh*** 
 

6 
       [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

3b 1 Ebū Bekr irdi evvel ŝıdķ u iĥlāŝ ile bu bezme 
 Şarāb-ı ćaşķ-ı Mevlā ile mest olup ćale’t-taħķīķ 
 
2 Ħabīb-i Ekreme ħubbın bu resme eyledi ižhār 
 İdüp bir duĥter-i nīk-aĥterin tezvīc bi’t-teşvīķ 
 
3 Resūlu’llāhıñ ol evvel çü taŝdīķ itdi mićrācın 
 Bu ümmetde laķab oldı aña anuñ içün Ŝıddīķ 
 
4 ćÖmer geldi pes andan milket-i dīni idüp maćmūr 
 Oturdı taĥt-ı ćadl üzre ćadāletle olup yek-tā 
 
5 Resūlu’llāha bu daĥı idüp çüft duĥter-i pākin 
 Bu vech ile idüpdür devlet-i dāreyni istīfā 
 
6 Çü tefrīķ eyledi ħaķ ile bāţıl beynini ol şāh 
 Anuñçün didiler Fārūķ laķab aña ulü’l-ārā 
 

                                                 
40b جوی :بحر 
* “Ey Rabbim! Varlığı, sonsuz cömertlik denizi olan Hz. Muhammed’in ruhuna kum taneleri sayısınca salat 
ve selam olsun.” 
** “Aynı zamanda onun âl’ine ve ashâbına selam olsun, erkek olsun, kadın olsun, hepsine merhamet et.” 
*** “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.” Zümer, 
39/53 
6 Şair, na’tın beyitlerini şiirde adı geçen şahıslara ve şahısların özelliklerine göre üçerli gruplar halinde 
numaralandırmak suretiyle yeniden sıralamıştır. Beyitler, bu numaralandırmaya uygun olarak sıralanmıştır. 
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7 İrişdi baćdehū ćOśmān-ı Źü’n-nūreyn-i ćālī-ķadr 
 Mecālis zeyn olup anuñla oldı cāmićül-ĶurĈān 
 
8 İki kerre olup dāmād źü’n-nūreyn oldı ad 
 Resūlüñ aldı ol iki benātü’l-ĥayrın(?) ol sulţān 
 
9 Bilüp ķadr ü kemālin baŝdı parmaķ aña ehl-i Ħaķ 
 Budur mecmūća-i ćilm ü hüner ħilm ü ħayā īmān 
 
10 ćAlī irişdi dördünci şecāćatle ţutup dehri 
 Saćādetle olupdı ol fütüvvet kişverinde şāh  
 
11 Bu daĥı oldı dāmād aldı bint-i Faĥr-i Kevneyni 
 Sipihr-i ćizz ü rifćatde muķārin oldı mihr ü māh 
 
12 Dilīrānı görüp meydān-ı dīniñ didiler cümle 
 Budur şīr-i ner-i ġāb-u-ġā[bāt] hem daĥı leyśü’llāh 
 
13 Ħasanla hem Ħüseyn oldı iki şeh-zādeler anlar 

Olup ism ü müsemmā ile hem adaş u hem pādaş 
 
15 Mürebbā idiler zānū-yı Peyġam-berde bī-minnet 
 Olalar yarın anda zīb-i cennet ol iki ķardaş 
 
14 Bularıñ vaŝf-ı ķadr ü pāyesi olunsa ger taćdād 
 İrişmez ħabbe-i źerre yitişmez dāne-i ĥaşĥāş 
 
16 Olup ćAbbās u Ĥamza daĥı hem ćamm-i Resūlu’llāh 
 Bulup şān u şerefler oldılar mümtāz fi’d-dünyā 
 
18 Çün itdiñ bunda bunca anlara inćām u ikrāmı 
 Ĥudāya ķadr ü rifćatlerle berter eyle fi’l-ćuķbā 
 
17 Basīretle nažar eylerseler ger ħadd-i źātında 
 Görürler ĥalķ-ı ćālem anları fi’r-rütbeti’l-ćulyā 
 
19 Saćādetlü daĥı ol Caćfer-i Ţayyār ibnü’l-ćam 
 Daĥı bi’l-cümle āl ü ehl-i beyt-i Muŝţafā yā Rab 
 
20 Daĥı aŝħāb u aħķāb-ı güzīn-i Seyyidü’l-Kevneyn 
 Kirām-ı dīn ü milletdir mükerremler olalar hep 
 
21 Hübūb-ı rīħ-ı cennetle ola nār-ı cehennem dūr 
 Ola merķadları ĥākine āb-ı raħmetiñ munŝab 
 
22 Daĥı ol çār meźheb ŝāħibi ol pāk-rūlar kim 
 İmām-ı Aćžam u hem Şāfićīdir Mālik ü Ħanbel 
 

                                                 
8a źü’n-nūreyn: iki nūr eşi 
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4a 23 Ħiŝār-ı üstüvār-ı dīne oldı dördi dört erkān 
Ţuġāt-ı ümmeti gördükde dirler çaġırup gel gel 

 
24 İdenler ehl-i sünnet ve’l-cemāćat meźhebin iħyā 
 Olardır dīde-i aćdāĈ-i dīn ü millete denbel 
 
25 Ĥuŝūŝā Bū Ħanīfe ibn Śābit Hażret-i Nućmān 
 Olupdur ŝāhib-i ćilm ü maćārif zühd ü hem taķvā 
 
26 Sirāc-ı ümmet olmışdır ħadīś ile mübeyyendir 
 Anıñçün meźhebidir fi’l-meźāhib muħkem ü aķvā 
 
27 Hezārān āferīn bādā* olupdur derruhu li’llāh**  
 Bi-ħamdi’llāh kim yevmen fe-yevmen meźhebeş yeķvā*** 
 
28 İlāhī ehl-i īmānıñ mine’l-evvel ile’l-āĥir 
 Günāhın ćafv ü maħv eyle Ħabībiñden şefāćatle 
 
29 Bölük bölük giderken cennet-i aćlāya pes anlar 
 Bu NEBŹĪ pür-günāhı eyle hem-reh ol cemāćatle 
 
30 Baġışla cürmini ol bī-kesiñ kim kimsesi yoķdur 
 İder deryūze ancaķ bāb-ı luţfuñdan żarāćatle 
 
31 Ķapuñdan ġayra itmez ilticāyı maķŝadı sensin 
 Ķoma ćafv eyleyüp ol müźnibi bunca şenāćatle 
 
32 Ĥuŝūŝā mućterifdir źenb ü taķŝīrine ol bende 
 Daĥı ćucb u tekebbür eylemez aćmāl ü ţāćatle 
 
33 Yüri ey dil o dergāha idüp ćacz ü niyāz ižhār 
 Tażarruć ķıl teźellüllerle ol dāĈim iţāćatle 
 
34 O sulţān-ı mücībü’d-daćve bir gün fażl u luţfından 
 İder meĈmūliñi maķbūl ŝabr it vaķt ü sāćatle 
 
35 Mefāćīlün Mefāćīlün hemān aćmāl ile bulan 
 Velī olunmadıñ teklīf ancaķ istiţāćatle 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25a ibn Śābit: Śābit oġlı 
* “Binlerce âferin olsun!” 
** “Maşaallah! Aferin ona!” [Lafzen “başarısı Allah’tandır.”] Arapçada “Li’llâhi derruhu” şeklinde söylenir. 
bkz. Mutçalı, El-Mu’cemu’l-Arabiyyü’l-Hadîs / Arapça-Türkçe Sözlük, s. 262. 
*** “Mezhebi günden güne güçleniyor.” 
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7 
      [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Tećāla’llāh yapıldı bu binā çün ķubbe-i mīnā 

Ferāħ-yāb oldı aħbāb çeşm-i aćdā oldı nā-bīnā 
 
2 Ne ĥoş cāy-ı mübārekdir bu ārāmgāh ćuşşāķa 

Naźīrin görmedi ćālemde ebŝār-ı cihān-bīnā 
 
3 Nidā eyleñ eħıbbāya görüp bu cāy-ı ferħānı 

Gelen gelsün giden gitsün müsāfir-ĥāneveş gūyā 
 
4 Maķām-ı ćālem-i cennet gibi bu cāy-ı meĈvāyı 

Hemīşe yār ile yārān ile zeyn eylesün Mevlā 
 
5 Ķaçan kim ŝubħ olup ħīn-i seħerde fetħ ola bābı 

Gelüp dostān-ı źü’l-iħsān ţola hep zīr ile bālā 
 
6 Bi-ħaķķın Aħmed-i Muĥtār esāsın ber-ķarār eyle 

ٓخدایا تا ابد اباد باد این فلك اسا ٓ * 
 
7 Görüp itmāmını NEBŹĪ didi bu mıŝraćı tārīĥ 

Buyur cānā müheyyā ĥāne-i mihmāne-i zībā 
 (1148/1735)  زیباءانه مهمءبیور جانا مهیا خانه  

 
8 

       [Ķıţća] 
 
 قد عمرت هذه البقعة لجلوسکم 1

 ندعوکم الیها لخلوصکم
 
ٔفاتوا ایها الاخوان الصادق 2  

** لق رؤسکمحوادخلوها ل  (1148/1735) 
 

9 
      [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

4b 1 Gel ey nefs añla bu ħāli yine müncer olur bu şān 
Gözetme ġayrı aħvāli ķulaġıñ ţut baña bir ān 

                                                 
* “Ey Allahım, bu yer, felek gibi ebede kadar âbâd olsun.” 
** “Bu yer sizin oturmanız için imar edildi, sizi oraya kurtuluşunuz için çağırıyoruz; ey sâdık dostlar, gelin 
ve başlarınızı tıraş etmek için oraya girin.” 
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2 İrişdim ćālem-i ervāħdan bu ćālem-i cisme 

Bu dār-ı miħnete ķondum bir iki gün olup mihmān 
 
3 Meşaķķat dāmına düşdüm yedigim dāne-i ġamdı 

Ķafesde ŝanasın bir murġ-ı vaħşī gibiyim ħayrān 
 
4 Gözüm ţolābveş eşk-i firāvān dökmede her-bār 

Cefā-yı çarĥ-ı kej-reftār ile ţoldı bu içim ķan 
 
5 Ecel cāmın içüp bir gün bu bezm içre olam ser-ĥoş 

İrem mestāne vāveylā diyem yā Hū ķılam efġān 
 
6 Bedende cāme-i fāĥir gibidir gerçi kim bu rūħ 

Velīkin ćāriyetdir ol olursın ŝoñ ucı ćuryān 
 
7 Ki zīrā bu fenā mülke gelenler hep göçer bir gün 

Dimişdir Ħaķ kelāmında ki küllü men Ćaleyhā fān* 
 
8 Degil bāķī bu ćālemde melek cinn ü benī Ādem 

Ledū li’l-mevt** buyurdı Ħabībullāh ķıl iźćān 
 
9 Gerekmez bu fenā dehr içre ćizzet şöhret ü şevket 

Olur çün ćāķıbet fānī nedir bu mülk ü māl evţān 
 
10 Dilā bu devre gelmekden ġaraż kesb-i maćārifdir 

Varırlar gülsitāna dirmek içün çün gül-i ĥandān 
 
11 Ararken ben de bir tārīĥ idem tā mevlidim ižhār 

Ţulūć itdi dilimden NEBŹİYĀ hem-çü meh-i tābān 
 
12 Mefāćīlün mefāćīlün mefāćīlün mefāćīlün 

Bi-ħamdillāh bu elfāž ile ķıldım tārīĥim ićlān 
 (1124/1712) بحمد الله بو الفاظیله قلدم تاریخم اعلان  

 
10 

        [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Müddet-i aćmār-ı ādem her ne miķdār olsa çoġ 

ćĀķıbet ţomār-ı ćālemden olur bir demde yoġ 
 
2 Bī-vefādır bu denī dünyā gerekmez ićtimād 

Ķavli uymaz fićline fićli hebā ķavli durūġ 
 

                                                 
* “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.” Rahmân, 55/26 
** “Ölüm için doğun ve harab olmak için bina inşâ edin.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/183; Serdaroğlu, 
Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 93. 
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3 Nefsine ŝıbyānveş aldanma ey dil ćāķil ol 
Kim zen-i dehriñ olur şemć-i vidādı bī-furūġ 

 
4 Ħubb-ı dünyādan ben ol dem NEBŹİYĀ çekdim elim 

Sāl-i tārīĥim benim çün oldı aħyānü’l-bülūġ 
 (1139/1726) احیان البلوغ  

 
11 

       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ħamd ola ķoydum ŝaķalım ćavn idüp ol Müstećān 

Dāĥil oldum zümre-i nerr içre buldum ćulv ü şān 
 
2 Oldum āgāh ol meśelden kim lisān-ı ĥalkdadır 

Kim dimişler bir recül efżal durur min-merĈetān 
 

5a 3 Bir zamān neydi ki mest olup mey-i naĥvetle ben 
Diñlemezdim pend-i nāŝıħ gūşuma girmezdi ŝan 

 
4 Cāhilī ġayretle her dem ķaţć iderdim mūlarım 

Eylemezdim ol Resūlüñ sünnetiyle istinān 
 
5 Ĥavf idüp tu yüziñe olmuş seniñ dirler diyü 

Kesdirirdim şaćrımı şimşīr ile ben her zamān 
 
6 Şimdi ammā düş olup tevfīķ-i Rabbānī baña 

Ol fesād-endīşeler dūr oldı dilden bī-gümān 
 
7 Ceng iderken mūy-ı rūyumla kesüp başın ķamu 

Dest-i berberde mübāriz gibi ol tīġ-i berān 
 
8 Şāne Dārālıķ idüp girdi araya ŝulħ ile 

Dil-berān-ı berberānın dirdi tīġından amān 
 
9 Göricek NEBŹĪ ŝaķal ile beni taħsīn idüp 

Didiler tüyince ĥayrın gör ķamu dostlar hemān 
 
10 Geldi çün liħyem didim tārīĥ içün bu mıŝraćı 

* ٓمن امد برویم ناگهان و از نهانریش   (1150/1737) 
 
 
 
 
 

                                                 
11/5b Kesdirirdim: Metinde “kesdiririrdim” şeklindedir. 
* “Sakalım ansızın ve gizlice yüzüme geldi.” 
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12 
         [Ķıţća] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey göñül çün ţālib-i ħücre olup 

Baña virdiñ bunca fikr ü vesvese 
 
2 İvme gel taħŝīline olup ćacūl 

Bir sebeb ĥalķ itdi Ĥālıķ herkese 
 
 
3 Uşta girdiñ bir ķarañu oţaya 

Sicndir bir ďayķ yaĥud maħbese 
 
4 Ħükm-i takdīr-i Ĥudādır rāżī ol 

Çūb deprenmez eger yil esmese 
 
5 Her ne ħāl-ise di NEBŹĪ tārīĥin 

Ħarf-i menķūţ ile ger bisyār ise 
 
6 Fāćilātün Fāćilātün Fāćilāt 

 (1140/1727) کنت الیوم داخلا فی المدرسه*
 

13 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Tećāla’llāh bu dil-cū çeşmeye ćayn-ı revān dirler 

Hezārān āferīn üstādına pīr ü civān dirler 
 
2 Seħerde bir nidā geldi işitdim hātif-i ġaybdan 

Didi buña melāĈik reşk idüp ćayn-ı cinān dirler 
 
3 Görenler seyr idüp bi’llāh yoķdur miśli ćālemde 

Nažīrin görmedi bu çeşmeniñ çeşm-i cihān dirler 
 
4 Gelüp her kim nažar eyler sürūr-ālūd olup ŝadrı 

Kişiniñ ćömrüni efzūn ider āb-ı revān dirler 
 
5 Gözüm düş oldı gördüm çün ki bu ćayn-ı revān-baĥşı 

Didim tārīĥini NEBŹĪ içenler nūş-ı cān dirler 
 (1149/1736) ایچانلر نوشجان دیرلر  

 
 
 

                                                 
* “Bu gün okula başladım.” 
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14 
       [Ķaŝìde] 

Müftećilün Müftećilün Fāć 
 

5b 1 Nām-ı Ĥudā dilde ol’eźkār 
Lāyıķ o her dem ola tekrār 

 
2 Ħamd ü śenā minnet-i vāfir 

Şükr-i firāvān aña her-bār 
 
3 Daĥı ŝalāt ola Resūle 

Hem daĥı teslīm ola bisyār 
 
4 Āline aŝħābına her dem 

Eyleye Ħaķ luţfını īśār 
 
5 Söylegil ey NEBŹĪ-i şeydā 

Bī-dil ü bī-ţāķat ü bīmār 
 
6 Sen saña gel eyle şikāyet 

N’itdi saña gerdiş-i ġaddār 
 
7 Atdı beni deşt-i firāķa 

Olmadı gör vuŝlat-ı dildār 
 
8 Gezdi bu dehr içre besī dil 

Bulmadı bir mūnis ü ġam-ĥvār 
 
9 Gördi hezār dār-ı şifāda 

Ķılmadı ben ĥastaya tīmār 
 
10 Ŝanma dilā kim seni ancaķ 

Eyledi bu derde giriftār 
 
11 N’oldı ķanı ol şeh-i Aħmed 

Görmedi miślin anuñ ebŝār 
 
12 Gelmedi ćālemde naźīri 

Devr ideli ķubbe-i devvār 
 
13 Mefĥar-ı şāhān iken ol Ĥān 

Ķıydı aña çarĥ-ı sitemkār 
 
14 İrdi aña bād-ı fenā çün 

Virdi yile berg-i ĥazānvār 
 
 

                                                 
1 ol’: ola 
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15 Şimdi mekānında anuñ şāh 
Ol şeh-i Maħmūddur ey yār 

 
16 Geçdi serīr üzre bugün ol 

Şimdi odur taĥt ile muĥtār 
 
17 Ancılayın şāh-ı civān-baĥt 

Görmedi bu devrde deyyār 
 
18 Bulmaz idi mesned-i ćālī 

Olmasa lāyıķ u sezāvār 
 
19 Şānınadır āyet-i büşrā* 

İrmez aña ġāyet-i efkār 
 
20 Dili anuñ menbać-ı ħikmet 

Ķalbi velī maĥzen-i esrār 
 
21 Medħ ü śenā ile o sulţān 

Çıķsa göge daĥı yeri dar 
 
22 Kes sözi uzatma ya NEBŹĪ 

Eyleyivir tārīĥin işćār 
 

6a 23 Muĥtaŝar it eyleme taţvīl 
Eyle hemīn mā-ħażar iħżār 

 
24 Ħāle münāsib aña tārīĥ 

Geldi dile eyledim ižhār 
 
25 Müftećilün müftećilün fāć 

فاعتبروا یا اولی الابصار**   (1143/1730) 
 

15 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Geçdi taĥt-ı āl-i ćOśmāna bu şāh 
 Kim adı Maħmūd durur žıll-ı İlāh 
 
2 Luţf-ı Ħaķla ol vücūd-ı pür-kerem 
 Oldı hem baħreyne hem berreyne şāh 
 
 

                                                 
* Âyet-i büşrâ: Müjde anlamındaki büşrā kelimesi, Kur’ân’da birçok yerde (örneğin: Bakara, 2/97; Âl-i 
İmrân, 3/126; Enfâl, 8/10; Yûnus, 10/64; Hûd, 11/69, 74; Yûsuf, 12/19; Nahl, 16/83, 102) geçmektedir. 
(ayrıca bkz. K. 18/15) 
** “Ey akıl sahipleri! İbret alın.” Haşr, 59/2 
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3 Devleti zāĈid ola dāĈim anuñ 
 Nitekim devr ide gökde mihr ü māh 
 
4 Ola şerć-i Aħmed üzre müstaķīm 
 Tañrı iħsān ide aña ţoġrı rāh 
 
5 İbtidā cengi anuñ oldı ćAcem 
 Cenge iķdām eyledi ol pādişāh 
 
6 Dileriz Bār-ı Ĥudādan dāĈimā 
 Cündi manŝūr düşmeni ola tebāh 
 
7 Himmet-i ġayb-ı ricāl ile hemān 
 Ola maķhūr ol ćadū-yı rū-siyāh 
 
8 Luţfuñ-ile düşmenin idüp ħaķīr 
 Ķıl mužaffer ćaskerini yā İlāh 
 
9 NEBŹİYĀ ķıl tārīĥin anuñ beyān 
 Çün müsellem oldı aña taĥt u cāh 
 
10 Nuŝret ile ġālib ola ćāleme 
 Emrine münķād olalar cümle şāh 

 (1143/1730) امرنه منقاد اولالر جمله شاه  
 

16 
         [Ķıţća] 

Fećūlün Fećūlün Fećūlün Fećūl 
 

1 Şehen-şāh-ı āfāķ u rūy-ı zemīn 
 O Sulţān Maħmūd Ĥān-ı Ġāzī 
 
2 Viripdir zemīn ü zamāna amān 
 Olupdur mekīn ü mekāna emīn 
 
3 Müyesser olup taĥt-ı ćOśmāniyān 
 Oturdı serīre o ŝāħib-nigīn 
 
4 Selāţīn-i ćālem ķul olsun aña 
 İrişsün hem āfāķa ħükmi hemīn 
 
5 Cülūs eyledikde o şeh NEBŹİYĀ 
 Didim tārīĥin efżalu’l-Ćālemìn* 

 (1143/1730) افضل العالمین
 
 

                                                 
* “Âlemin en faziletlisi.” 
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17 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
6b 1 ساعی لله شد سلطان محمود الخصال 

 منبع عین عدالت ملمع شمس کمال 
 
 لابس فر و ولا و جالس صدر علی 2

ن مبین و ماحی کفر و ضلالحامی دی   
 
اکوجودپطاهر الاصل و مطهر نسل هم  3  

 مالك خلق عظیم و صاحب حسن و جمال 
 
 ٓامر معروف و مشروع ناهی هر منکرات 4

 واحد و وتر و فرید ملکت و جاه و جلال 
 
 نیر اعظم بدر درگاه وی تابنده است 5

 در درش دولت دو بال عزت و اقبال 
 
بابت این نبذی حقیرنامرادست خسروا در  6  

 حمد و شکرست و ثنا کارش ولی روز و لیال 
 
ٓبرق اهش چون بسوزد من طباق افلاك را 7  

 قدر او نبود ولیکن همچنان ظل خیال 
 
 ذو الکرم شاهیست جناب تو گدایان را همه 8

 یک نظر کن با فقیران درت بالاعتدال 
 
 یاورت بار خدا باشد همین در دو جهان 9

 * ٓد بر تو ان کریم ذو النوالرحمتش بکنا  

                                                 
17/5b دو مصرع : دو بال 
* “1. Adalet pınarının menba’ı, kemâl güneşinin kaynağı, övülmüş tabiatlı Sultan (Mahmud), Allah için 
çalışan oldu. 
2. Parlaklık ve sevgi elbisesini giyen, yüce makama oturan, apaçık din (İslam’ı) koruyan, küfür ve dalaleti 
mahveden. 
3. Aslı temiz, nesli pâk, büyük yaratılışa mâlik (hulk-ı azîm, Kalem, 68/4), güzellik ve cemâl sahibi, 
4. İyiliği ve meşrû olanı emreden, her türlü kötülüğü nehyeden, saltanatı tek, makamı biricik, yüceliği eşsiz, 
5. Dolunay onun dergâhında parlamıştır, onun kapısında devletin izzet ve ikbâl kanatları vardır. 
6. Ey sultan! Bu hakîr Nebzî, senin kapında nâ-murâddır, ama gece gündüz onun işi hamd, şükür ve senâdır. 
7. Zira onun âhının şimşeği aynı anda felekleri yakar, onun değeri ancak hayal gölgesi gibidir. 
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18 

       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Ķad-i dildāra teşbīh eyleyen serv-i dil-ārāyı 
 ćAceb kejlik idüp beñzer dimiş elfe dil-ārāyı 
 
2 O çüfte beñleriñ seyr eyle ruĥsārında cānānıñ 
 ćAbeśdir yoķ yire sīnemde ŝorma çüfte yarayı 
 
3 Yine ķara ĥaberle ĥaţ gelicek rūyuña yārā 
 Yañıldım źikr ü evrādım şaşırdım aġ u ķarayı 
 
4 Berāt-ı ħüsni ĥaţţāţ-ı ezel ħaķķıñda yazmışdır 
 Çeküpdir ķaşlarıñ şāhā aña ţuġrā-yı ġarrāyı 
 
5 Reh-i ćaşķ içre bir ferzāne güm itdim ki dil dirler 
 Yitürdüm ćaķl u fikrim bulmadım arayı arayı 
 
6 Dil-i sengīn-i dil-ber ħayf kim nerm olmadı gitdi 
 Bu āh-ı sūznākim ĥod eridir seng-i ĥārāyı 
 
7 Ķul oldum NEBŹİYĀ bir şāh-ı dildāra kim Ćadliyle 
 Unutdurdı bugün İskender ü Dārāb u Dārāyı 
 
8 O Sulţānu’s-selāţīn Ħażret-i Sulţān Maħmūd kim 
 Muvāfıķ ħükm-i taķdīre olur tedbīr ile rāyı 
 
9 Müdeķķiķ mū-şikāf u müstaķil reĈy-i münīrinde 
 İder mebhūt ser-cümle źevi’l-ebŝār u ārāyı 
 
10 O şāhıñ añma bezm-i ćadl ü ćirfānında ey şaķī 
 Yüri Nūşü’r-revān didikleri bī-dād u nā-rāyı 
 

7a 11 Anuñ memdūħ-ı āfāķ oldıġı žāhirdir isminden 
 Ne lāzım muşţa ħācet var mıdır zülf-i muţarrāyı 
 
12 Ĥaber vir ey ŝabā bi’llāh varsa miśl ü endādı 
 Cihānda niçe yıldır uş gezersin kūh u ŝaħrāyı 
 
13 Dilā her vech ile medħinde ķāŝırsın o dādārıñ 
 Dućāya ķaŝr idüp pes herçi ber-dārì beyārāyì* 
 
14 Cihānda şevket ü iclāl u zīb ü ferle ŝaġ olsun 
 Felek ţoġdurduġunca işbu mihr-i ćālem-ārāyı 

                                                                                                                                                    
8. Senin zatın bütün fakirlere cömert padişahtır, kapının fakirlerine itidâlle bir bak. 
9. Yüce Allah iki cihanda da yardımcın olsun, o nimet sahibi Kerîm olan Allah’ın rahmeti üzerine olsun.” 
* “Neyi tutsan süslüyorsun.” 
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15 Küşende ola rezminde hezārān ŝad hezār aćdā 
 Melek bezminde ĥvānende ola āyāt-ı büşrāyı 
 

19 
       [Ķaŝìde] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 A göñül terk-i vaţan eyleyü ćazm-i sefer it 
 İrişüp şehr-i felāĥa varup anda maķar it 
 
2 Odur ancaķ bu cihānda belī āsūde mekān 
 Bu sözüm ħaķ bilüp ıŝġā idüp inkās-ı ser it 
 
3 Ne güzel şehr olur āyā bu vilāyet ne güzel 
 Ţolanup cānib u eţrāfını gör ser-te-ser it 
 
4 Ţolu başdan başa illā gül-i raćnālar ile 
 Cūş idüp bülbülveş nāle-i şām u seħer it 
 
5 Ŝanasın her biri bir ħūr-ı cinān ķaddi Ţūbā 
 Reh-i ćaşķında ķoyup pā bularıñ terk-i ser it 
 
6 Daĥı her ehl-i maćārif ü kemāl bunda ki var 
 İrişüp her biriniñ yanına kesb-i hüner it 
 
7 Çü budur taĥtgeh-i pādişeh-i ćOśmāniyān 
 Olarıñ ħükmüni āfāķa irdir münteşir it 
 
8 Dükeli muntažır it luţfıña ey Bār-ı Ĥudā 
 Şeh-i Maħmūda olan düşmeni zīr ü zeber it 
 
9 Dileriz ġālib it aćdā-yı ćanūdına anı 
 Daĥı hem leşkeriniñ her birini ejder it 
 
10 Sözi NEBŹĪ uzadup eyleme taţvīl-i kelām 
 Ġarażıñ neyse beyān eyle velī muĥtaŝar it 
 
11 Gelicek şehr-i Sıtanbula bu dil gözin açup 
 Ne idem tārīĥini didi dirim ben nažar it 

 (1150/1737) نظر  
 

20 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Ħażret-i sulţān Maħmūdü’l-ĥıŝāl ü pāk-dìn 
Māħì-i ţuġyān u küfr ü ħāmì-i dìn-i mübìn 
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2 ćAŝr u dehriñ efżalı hem aćdel-i devr [ü] zamān 
 Şāh-ı şāhān-ı cihān u dāver-i rūy-ı zemìn 
 
3 Mālik-i Kevn ü mekān ü bāĆiś-i emn ü amān 
 سایه یزدان شد با مخزن اسرار امین* 
 

7b 4 MāniĆ-i žulm ü fiten hem Ćırķ-i Ćadū 
  DāfiĆ-i aĆdāĈ-i İslām rāfiĆ-i rāyāt-ı dìn 

 
5 Nāŝır-ı ŞerĆ-i ķavìm ü ŝāħib-i seyf ü Sinān 
 بر سریر سلطنت باد چند ایام و سنین** 
 
6 Ān şeh-i kişver-güşā şems-i hüdā žıll-i Ĥudā 

MaĆden-i luţf u Ćaţā Dārā-yı şāhān-ı güzìn 
 
 همچنان تدبیر کرد که نمچه منحوس را 7

*** ٓراشوب کرد که کس نکردست همچنینپجنگ   
 
8 Ţućme-i şimşìr ü deşne küşte-i tìġ-ı teber 
 Eyleyüp ol kāfirīni ħāŝıl ola aĥź-ı kīn 
 
9 Ķalća vü şehrin alup ġārāt-ı emvāl eyleye 
 تا شود معلوم معیار گروه مشرکین**** 
 
10 Çün muķarrer eyledi ol düşmenin cürmin hemān 
 ćAsker-i deryā-miśāl irsāl ķıldı der-hemīn 

 
اکذاتپٓس برفت با لشکر اختر شمار ان پ 11  

*****ٓان وجود ذو الشیم همنام فخر المرسلین    
 
12 Ŝadr-ı aćžam ķadri efĥam āŝāf-ı şāh-ı zamān 
 Mažhar-ı elţāf-ı Bārī luţf-ı cārī ber-zemīn 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Emin sırların mahzeninde Yezdân’ın gölgesi oldu.” 
** “Saltanat tahtında günler ve senelerce kalsın.” 
*** “Bedbaht (uğursuz) Nemçe’nin üzerine öyle eğildi, öyle felaketle savaştı ki kimse böyle yapmadı.” 
**** “Sonuçta müşrikler topluluğunun ölçüsü belli olsun.” 
***** “O zatı pâk kişi, o huylar sahibi varlık, o Fahrü’l-müreselîn Hz. Muhammed’in adaşı, yıldız sayısınca 
askerle gitti.” 
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13 Ķanda gitse yümn ile ġālib ola ber-düşmenān 
 Eynemā kānū* Ĥudā ķahr eyleye her düşmenin 
 
14 İdicek ćazm-i cihād pes Ħażret-i Sulţān-ı ān 
**اذهب ای لالا لحرب النمچه گفت تاریخ این   (1150/1737) 
 
15 Gitti andan ķaţć u ţayy-ı menzil ü merħal idüp 
***شد قدمزن ملکت اعدای دین و کافر   
 
16 İrişüp pes ķalća-ı Aţayı ķıldı çün ħiŝār 
 Nitekim ķılur iħāţa ısbıćı engüşterìn 
 
17 Öyle bir sūr-ı ķavī kim görmemiş çeşm-i felek 
 Düzmemiş küffār-ı bedkār hem-çünān ħıŝn-ı ħaŝīn 
 
18 El urup ţôb u tüfenge baŝdı ayaķ üstüne 
 Atdırup hem ĥumbara vü ķulleler çün āhenīn 
 
19 Anlar anda bunda ammā rūz u şeb itdi dućā 
 Bunca ŝıbyān u ricāl u müĈmināt u müĈminīn 
 
20 Aġlaşup feryād ile çıķdı semāya dūd-ı āh 
 Ţoldırup āfāķı ţutdı ćālemi ŝayt-ı enīn 
 
21 Eyleyüp āĥir dućā-yı müslimīni müstecāb 
 Dād-ı Ħaķ ez-lutf u ķahreş inhizām-ı fācirīn 
 
22 Aldı andan ďarb-ı dest ile o ħıŝn-ı muħkemi 
 Ol vezīr-i aćžam ol destūr u ol ŝāħib-nigīn 
 
23 Didi tārīĥin ġuzāta eyleyüp anda ĥiţāb 
****ادخلوها بالسلامه یا جنود المسلمین   (1151) 
 
24 Hem didiler ħamd idüp tārīĥ-i āĥar ġāziyān 
*****همچنین حصن البدیع با عون شده للمسلمین   (1151) 
 

8a 25 نیز هم کردم به یک مصرع بیان تاریخش 

******ٓصار سد مسلمین با عون ان سور مکین   (1151) 
 

                                                 
* “Nerede olurlarsa, olsunlar.” 
** “Ey lala, Nemçe savaşına git, bu sözü tarih (olarak) dedi.” 
*** “Din düşmanları ve kafirlerin ülkesine ayak bastı.” 
18b hem ĥumbere vü: ĥumpara vü hem 
**** “Ey müslüman askerler! Oraya selametle girin.” 
***** “Yine yeni kale, Allah’ın yardımıyla müslümanların oldu.” 
****** “Yine bir mısra ile onun tarihini beyan ettim, Allah’ın yardımıyla o sağlam kale, müslümanların 
seddi oldu.” 
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26 Hem źihāb ile iyābına bu mıŝrać dāldir 
 Gitdi ķahr-ı şevket-i luţf ile geldi ġānimīn (1151 ,غانمین) 
 
27 Geldigi dem şāh-ı ćālem ĥayr-ı maķdem eyleyüp 
 Didi tārīĥ ciĉtü bi’l-fetħi’l-mübìn ey cādde dìn* (1151) 
 
28 İşbu fetħiñ tārīĥin sen daĥı söyle NEBŹİYĀ 
 Tā tamām ola anuñla bu kelām-ı ĥoşterīn (1151) 

 تا تمام اوله انوکله بو کلام خوشترین  
 
29 İtdi bu mıŝrać delālet uşta sāl-i fetħine 
 Nemçeden aldı şehen-şāh-ı evān ħıŝn-ı güzīn 

 (1151/1738) نمچه دن الدی شهنشاه اوان حصن کزین  
 

21 
        [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Cenāb-ı Ħażret-i Sulţān Maħmūd Ĥān-ı Ġāzī kim 
 Şeh-i rūy-ı zemīndir lafž u ķuţbu’l-arż maćnāda 
 
2 Cihāna raħmet-i Ħaķ ćāleme ćayn-ı ćināyetdir 
 Müsellemdir o źāta salţanat maĥfī vü peydāda 
 
3 Daĥı ħāmī-i dīn oldur ġuzāta hem mućīn oldur 
 İmāmu’l-müslimīn oldur odur nişīn-i seccāde 
 
4 Sipihr üzre melāĈik rūy-ı arżda zümre-i insān 
 Aña her dem dućā-gūdur ne kim var zīr ü bālāda 
 
5 Cihān ol žıll-ı Ħaķķıñ sāyesinde oldı āsūde 
 Müdām olsun anuñ źātı serīr-i ćarş-ı āsāda 
 
6 Felek ţurduķça ţursun mülk ü ferri pāydār olsun 
 İrişsün heybeti vü şevketi eţrāf-ı ebćāda 
 
7 Hezārān maķŝad-ı aķŝāya nāĈil eyle ol şāhı 
 Ĥudāyā istidām-ı ćömr idüp taĥt-ı mućallāda 
 
8 Zamān-ı devletinde ol şehen-şāh-ı civān-baĥtıñ 
 Açıldı her ţaraf bunca fütūħāt oldı āmāde 
 
9 Ĥuŝūŝā Nemçe küffārın ŝoyup aldı Beliġrādı 
 Ŝalup ĥāke serin hem ĥānumānıñ virdi ber-bāda 
 
 

                                                 
* “Ey dini (İslâm’ı) çoğaltan kişi, apaçık fetihle geldin.” 
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10 Ġazā-ı ekber itdi çün o Sulţān-ı ġuzāt anda 
 Ricālü’l-ġayb irüp rūħāniyān geldiler imdāda 
 
11 Maķām-ı ġāziyān u hem şehīdāndır o cā zīrā 
 Mućādildir o ħıŝn-ı dil-nişīn maćnīde Baġdāda 
 
12 Alındı çün o ķalća himmet-i şāh-ı cihān ile 
 Ħaķīrāne didi tārīĥini NEBŹĪ-i üftāde 
 
13 Bu mıŝrać içre remz itdi bilür ŝāħib-firāsetler 
 Çıķup füccār girdi cünd-i İslāmī Beliġrāda 

ّچقوب فجار کیردی جند اسلامی بلغراده    (1152/1739) 
 

22 
         [Ķıţća] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Edhemī küttāb [u] defter-ĥāneden 
 Luţf-ı Ħaķla rīşin irsāl eyledi 
 
2 Ħarf-i menķūţ ile NEBŹĪ tārīĥin 
 Bul tüyünce ĥayrını eyā didi 

دیدی  ایا بول توینجه خیرینی    (1165/1751) 
 

23 
     [Murabbać] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

   I 
8b  Yā İlāhī ceyş-i İslām ķıldılar ćazm-i cihād 

 Cāhidū* emrine idüp imtiśāl ü inķıyād 
 ĆAvn u naŝrıñla ķılup anları yā Ħaķ ber-murād 
 Eylegil fetħ-i Beligrād u Ţameşvār ile şād 
  
   II 
 Ħażret-i Sulţān Maħmūd ol şeh-i ćālī-cenāb 
 ĆAdle nāĈil Ħaķķa ķāĈil sālik-i rāh-ı ŝavāb 
 Muntažırdır kim ola luţfuñla tā-ber-fetħ-i bāb 
 Źerre iħsān it ķoma ol źātı yā Rab nā-murād 
 
   III 
 Dürişüp eyler dućālar bunca ŝıbyān u ricāl 
 Aġlaşup göz yaşları büryān ider Dirnā-miśāl 
 Ŝañadır tefvīżimiz yā Źe’l-celāli ve’l-cemāl 
 Ķılmışuz her vech ile luţfıña yā Ħaķ ićtimād 

                                                 
* “Allah yolunda cihâd edin.” Mâ’ide, 5/35; Tevbe, 9/41, 86; Hac, 22/78 
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   IV 
 Rūz u şeb āh u enīn oldı bize yā Rabbi kār 
 Ķapuña geldik niyāza aġlayuraķ zār u zār 
 Sen ķabūl eyle dućāmız yā Ġanī Perverdigār 
 Yā Naŝīr u yā Mućīn yā Mālike yevmi’t-tenād 
 
   V 
 Mescid ü cāmićde eţfāl ü şüyūĥ eyler dućā 
 Dillerinde āyet-i naŝrun mina’llāh* dāĈimā 
 ĆAn-ķarīb fetħiñle dil-şād it bizi yā Rabbenā 
 Yā ćAzīz ü yā Mućizz ü yā Mübīn ü yā Cevād 
 

VI 
 Sūre-i innā fetahnā** ħürmetine yā Eħad 
 Müstecāb eyle dućāmız ķoma maħrūm ķılma red 
 Rehber it ġayb-ı ricāli cünd-i İslāma meded 
 Tārumār idüp ćadūyı ķılalar hem-çü remād 
 
   VII 
 Yüz yigirmi dört biñ mürsel peyem-ber ćaşķına 
 Hem Ebū Bekr u ćÖmer ćOśmān Ħaydar ćaşķına 
 Hem Ħüseyn ile Ħasan ol on iki er ćaşķına 
 Ķahr olup aćdāĈ-ı İslām götrile şerr ü fesād 
 
   VIII 
 İsteriz senden bu maħzūn ķalbimiz mesrūr ola 
 Ol ćadū-yı bed-liķālar dāĈimā maķhūr ola 
 Maħż-ı luţfuñdan ćināyet ħıŝn-ı dīne sūr ola 
 Ola dāĈim ćavn u naŝrıñ ķullarıña müstezād 
 
   IX 
 Olalar serdār-ı İslām her biri bir ķahramān 

  Hem daĥı her bir nefer Sām u Nerīmān-ı zamān 
  Ħarb ü ďarblar ide anlar Zāl u Rüstemden nişān 
  Çün ķılurlar dīn-i İslām ġayretiyçün ictihād 
  

   X 
 Moskov-ı menħūsı hem yā Rabbi ber-bād eylegil 
 Fetħ ü nuŝretle dil-i ġamgīnimiz şād eylegil 
 Bu yıķıķ göñlümüzi luţfuñla ābād eylegil 
 Eyleyüp manŝūr ġuzātı ķıl bizi ġamdan āzād 
  
   XI 
 Nuŝret ü ćavniñ siper ķıl müĈminīne yā Ĥudā 
 Tīġ-ı ķahrıñla helāk ola gürūh-ı eşķıyā 
 Uġrayup ĥavf-ı zelāzil ġarķ u ħarķ ţāćūn vebā 
 Ĥāk ile yeksān olalar tozların ŝavura bād 
 

                                                 
* “Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.” Saff, 61/13 
** “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.” Fetih, 48/1 
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   XII 
9a  Nebźe iħsānıñ umup her müslimāt u müslimīn 
  Aġlaşup feryād iderken bir aġızdan ecmaćīn 
  Didiler yā Rabbenā unŝur cüyūşe’l-müĉminìn* 
  İtdiler tārīĥini hem bu dućā ile ćidād 
 (1152/1739) یا ربنا انصر جیوش المؤمنین  
 

24 
        [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Şehen-şāh-ı mućažžam Ħażret-i Sulţān Maħmūduñ 
  Vücūdı menbać-ı iħsān olupdur nevć-i insāna 
 

2 Ser-ā-ser ćāleme sulţān olursa ţañ degil zīrā 
  İrişdi māhīden luţfı o şāhıñ māh-ı tābāna 
 

3 ćAceb ĥayrāta sāćīdir muvaffaķ eylesün Allāh 
  Kemāle irişüp mažhar ola hem luţf-ı Mennāna 
 

4 Ĥuŝūŝā yapdırup bu beyti bunda ol kerem-kānı 
  Ki maĥzen eyledi fıķh u ħadīś ü ćilm-i ĶurĈāna 
 

5 Ħiźāsında yapup bir maħfil-i kāĥ-ı behiştāsā 
  Ola tā o mücellā-ĥāneye eyvān u kāşāne 
 

6 Müzeyyen oldı Ayaŝofya ħaķķā enderūn bīrūn 
  ćİbādetgāh-ı Ħaķķ oldı ŝalā erbāb-ı ćirfāna 
 

7 Gelüp ţullāb-ı İstanbul ŝorarlarsa eger tārīĥ 
  Digil NEBŹĪ açıldı bāb-ı zībā-ı kütüb-ĥāne** 
 (1152/1739) اچلدی باب زیباء کتبخانه  
 

25 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
9b 1 Ey göñül ehl-i dile bu devrde cā ķalmamış 
  Nīk ü bed temyīz ider zīrā ki zū-rā ķalmamış 
 

2 İćtibārı herkesiñ çün cāhladır cāhla 
  Māla düşmüş her kişi dīnini dānā ķalmamış 

 

                                                 
* “Ey Rabbimiz! Mü’minlerin ordularına yardım et.” 
** Bu şiirden sonra, 18 numaralı kasîdenin 1 ilâ 8. ve 14. beyitleri (9a’da) sehven yeniden yazılmış, fakat 
iptal edilmiştir. 
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3 Ġayr ćaybın görmede ĥalķ cümle gözlüdür velī 
  Gizlü ćaybın baķıcı bir çeşm-i bīnā ķalmamış 
 

4 Ser-te-ser ćālem ćalīl olmuş eţıbbāsı bile 
  Gerçi söyletseñ devāsı olmadıķ dā ķalmamış 
 

5 Gülşen-i ħüsn ü behāda beste-fem bir ġonca yoķ 
  Gülleri pejmürde her yer verd-i raćnā ķalmamış 
 

6 ćĀşıķ u maćşūķ çatışmış birbiriyle kelbveş 
  Muķteżā-yı şehvet olmuş ćaşķ sevdā ķalmamış 
 

7 Bir ķurı hengāmedir dehr içre cüst-ü-cūy-ı nās 
  Gūşe-i ćuzletden özge bir temāşā ķalmamış 

 
8 Teşnegān-ı faķr sīr-āb ola mı şimden-gerü 

  Çeşme-i cūd u seĥāda ķaţrece mā ķalmamış 
 

9 NEBŹİYĀ bir şāh-ı dādāra ķul olmaķ isterim 
  ćAdle māĈil līk bu dār içre Dārā ķalmamış 
 

10 Yoķ ĥaţā itdiñ bu sözde tevbe istiġfār ķıl 
  Dime bilmezlik idüp bī-bāk u pervā ķalmamış 
 

11 Uş Cenāb-ı Ħażret-i Maħmūd Ĥān kim 
  ćAhd-i ćadlinde merāmet olmamış cā ķalmamış 
 

12 Cāy-ı termīm olıcaķ bir cāy-ı evlā bi’ţ-ţarīķ 
  Luţfuña sīr olmaya bir pīr ü bürnā ķalmamış 
 

13 Dād-ı Ħaķdır ĥalķa źātı zīre žıllu’llāhdır 
  Devr-i bī-cevrinde şerr u şūr aŝlā ķalmamış 
 

14 Yoķdur emśāli kerīmü’ţ-ţabć u deryā-dil durur 
  Gelmemiş hem-tā aña ćaŝrında hem-pā ķalmamış 
  

15 Źü’l-kerem źü’r-raħm u źü’l-āŝāf u źü’l-iħsāndır 
  Açmadıķ dest-i niyāz aćdā eħibbā ķalmamış 
 

16 Baķsaña ol şāh-ı Cem-cāhıñ ķamu luţfun görüp 
  Gelmedik pā-taĥtına dostluķla aćdā ķalmamış 
 

17 Geldi ħattā Venedik İsviç Françız İngiliz 
  Nemçe vü Moskov Nederlanda Sipanya ķalmamış 
 

18 Ey ķalem ķaŝd-ı kelām eyle cenābına anuñ 
  Kim dućāĈ-ı ĥayrdan ġayrı hedāyā ķalmamış 
 

19 Ber-ķarār olup serīr-i salţanatda bā-ŝafā 
  Źevķ ide anca diye ķalmış mıdır ya ķalmamış 
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20 İşidilmesün İlāhī bu ĥaber hem dinmesün 

  Maħż ĥayr idi o da gitmiş dirīġā ķalmamış 
 

21 Ħāŝılı dünyāda var olsun vücūdı ĥayr-ile 
  Bundan özge ol şehe lāyıķ teħāyā ķalmamış 

 
26 

         [Ķıţća] 

Müftećilün Müftećilün Müftećilün Müftećilün 
 
10a 1 Devlet-i ćOśmāniyeden bu Kapucıbaşı Aġa 
  Yarıcısı ola Ĥudā ola ki ol muħteremiñ 
 

2 Ola teraķķīde devām üzre olup necmi saćīd 
  Fer vire ĥurşīdi gibi bu felek-i puşt-ĥamıñ 
 

3 Ġonca-ı kāmı açıla baĥtı riyāżında nite 
  Bülbüli nāl gülleri şād ola bu bāġ-ı İremiñ 
 

4 İstedi bir menzil-i bālā-yı hümāyūn u ferāĥ 
  Defć ide tā anda sürūr ile hücūmun elemiñ 
 

5 Oldı müyesser aña bu ĥāne-i dildār u ferīb 
  Menzili çün böyle gerek ancılayın muħteşemiñ 
 

6 Hem-ser-i Firdevs-i berīn ķaŝr-ı mećālīsi ki var 
  Oldı bu ćünvān ile reşk-āveri eyvān-ı Cemiñ 
 

7 Vaŝfı lisān ile anuñ ķābil-i taćbīr olamaz 
  Hem daĥı taħrīr ü beyān ħaddi degil bu ķalemiñ 

 
8 Ŝarf idüp aldı anı çün bunca denānīr-i keśīr 

  Ŝaymadı hìç bīş ü kemi görmedi ķaydın diremiñ 
 

9 Anca dem ey kān-ı vefā anda ŝafālar idesin 
  Dem-be-dem efzūn ola mümtedd ide Ħaķ dem-be-demiñ 
 

10 Dār-ı beķāda daĥı hem nićmet-i ćužmā göresin 
  Görmeyesin ćālem-i dünyāda vücūdın ćademiñ 
 

11 Düşmeniñiñ başına ĥāk cānına od ura felek 
  Yanıcaġız şemć-i demiñ söyünicek nār-ı ġamıñ 
 

12 Yümn ile ĥayr ile varup eyleyücek anda ķarār 
  Dil didi tārīĥ gerek žabt ola sāl-i ķademiñ 
 

13 Ĥayr dućā ile çü NEBŹĪ didi bu beyti hemān 
  İşidicek ehl-i nažar gel öpelim didi femiñ 
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14 Mıŝraćınıñ her birisi oldı iki tārīĥ anuñ 

  Her ķanadı dü açılur zīre o bābu’n-nićamıñ 
  
15 Yevm-i ķıyām yā Źe’l-celāl bundaki ķıldıġıñ gibi 
 Eyle Muħammed Aġayı dāĥil-i dārü’l-keremiñ 

یوم قیام یا ذا الجلال   بونده که قلدیغك کبی   (1151/1738) 

 (1151/1738) ایله محمد اغائ داخل دار الکرمك  
 

27 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Tećāla’llāh ĥoşā cāy-ı ŝafāda oldı bu ĥāne 
  Sürūr-ālūd olup cisme feraħlar baĥş ider cāna 
 

2 Mućādil kāĥ-ı aćlā-yı behişte dir isem ţañ mı 
  Mućallā dil-güşād dil-bend ü zībā cāy-ı ferħāna 
 

3 Mücellā müntehā hem-pā olupdur Beyt-i Maćmūra 
  Maţāf olsa ćaceb midir gürūh-ı nevć-i insāna 
 

4 Müferrih dil-pesend ü rūşenā-yı dīde-i dildir 
  Münaķķaş çār-erkānı müsellem ĥoş kāşāne 
 

5 Ĥulāŝa bī-ķuŝūr ķaŝr-ı muţarrā mesken-i raćnā 
  Ne var medħ eylesem lāyıķ degil mi baķ her yana 
 
10b 6 DućāĈ-ı ĥayr-ile yād eyleyüp ķutlulaġıl anı 
  Budur lāzım olan zīrā dilā erbāb-ı iźćāna 
 

7 Ĥudāyā müstedām idüp ħużūr-ile mućammer ķıl 
  O źātı kim saćādetle cülūs ide bu eyvāna 

 
8 Daĥı hem ćāķıbet īmān u ĶurĈān-ile ĥatm eyle 

  Ķarīn-i maġfiret idüp muvaffaķ eyle Rıďvāna 
 

9 Ola bu dār içinde dāĈimā emn ü amān-ile 
  Muķārin ola hem o dār içinde ħūr u ġılmāna 
 

 خدا فرخنده میگردد مبارك باد والحاصل* 10
Ŝaded neyse beyān idüp eźiyyet virme iĥvāna 

 
11 Mücevher ħarf ile tārīĥ-i sālin eyleyüp ićlān 

  Didim NEBŹĪ zehī beyt-i hümāyūn bī-behā ĥāne 
                                                 
15a Mısra vezne uymamaktadır. 
* “Allah mutlu olur (sevinir), velhasıl mübarek olsun.” 
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 (1153/1740) زهی بیت همایون بی بها خانه  
 

28 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Yoķ şitāda ħürmet ü ćizz-i Nebī 
  Ey dil incitdi niçe ţūţī-lebi 
 

2 Ŝoldırup gül-ruĥları gül-reng idüp 
  Ķıldı ayva-reng sīb-i ġabġabı 
 

3 Ķalb-i ćuşşāķı perīşān itdi bād 
  Ţaġıdup ol zülf-i miskden eţyabı 
 

4 Yolları yaĥ ţutdı ķaymaķ ķaŝdına 
  Bindiler ķızaķlara her bir ŝabī 
 

5 Bindi ħattā ķızcaġızlar daĥı hem 
  Birbirine didiler kim er gibi 
 

6 Öyle bir āfet irişdi ćāleme 
  Şiddet-i berdden ţoñup deryā lebi 
 

7 Dīde-i dünyā ki bīnā olalı 
  Görmemişdir buncılayın aćcebi 

 
8 Yir demür gök baķır idi dem-be-dem 

  Rūz berf yaġardı her ayas şebi 
 

9 Ŝarŝar esdi esmedi bād-ı nesīm 
  Buzlar aķıtdı bu çarĥıñ ţolabı 
 

10 Bu ķışa pīrān-ı ćālem ţañlaşup 
  Birbiriyle söyleşürlerdi hebi 
 

11 ćÖmrimüz heftād u heştādı geçüp 
  Görmedik sermā daĥı bunuñ gibi 
 

12 NEBŹİYĀ tārīĥin ićlām itmege 
 Ancalar bāz eylemişlerken lebi 
 
13 Ţıfl-ı dil gūyā olup didi hemān 
 Çoķ ķatı ķış oldı bu yıl yā ebī 

یچوق قتی قش اولدی بو ییل یا اب    (1152/1739) 
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29 
               [Muħammes] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
    I 
11a  Elā ey merd-i meydān-ı kerem luţf u seĥā ħaķķā 
  Hemīn ola semāħat cūd u enćām u ćaţā ićţā 
  İdersin teşnegān-ı faķrı āb-ı cūd-ile irvā 

 Yazılmış kilk-i taķdīr ile pīşānıñda bu ţuġrā 
 تعالوا زمرة الطلاب هذا منبع النعما*  
   
    II 
  Şeh-i Sulţān Maħmūd Ĥān gibi ĥākāne der-peysin 
  Seĥāda yoķdur aķrānıñ meger kim Ħātem-i Ţaysın 

 Ne mümkin birr ü iħsānıñ verā taćdād idüp ŝaysın 
  Mürüvvet ćāleminde serverā mādām kim ħaysın 

Nevāliñ zindesidir mürde-i faķr u fenā cemmā 
  

    III 
  Sen ol murġ-ı hümā-pervāzsın žıll-ı žılāliñde 

 Cihān āsūdedir cümle ķamu ĥalķ zīr-i bāliñde 
  Dil-i üftādeler ćāvīĥtedir naĥl-ı nevāliñde 
  Žahīriñ ola Ħaķ her rūz u hefte māh u sāliñde 

 Merāmıñ ide inşā Ħażret-i Mevlā ilā-mā-şā 
   

  IV 
 Olursın luţf-ile rīş-i dil-i mecrūħlara merhem 
 Ĥudā ķat ķat ecr iħsān idüp ķadriñ ķıla efĥam 
 Cihān bāġında bülbül zār olup olduķça gül ĥurrem 
 Geçüp ćizzet serīrinde saćādetle otur her dem 
لعالم یرو فی الرتبة العلیااذا ما ینظر ا**   
  
   V 
 Güşāde dergehiñ dāĈim olupdur cūd u luţfun bol 
 Ħisānıñ herkese şāmil nevāliñ cümleye mebźūl 
 Ne deñlü müdbir olsa mažhar-ı luţfuñ olur maķbūl 
 Siyeh ĥāke nigāh itseñ olur iksīr-i aćžam ol 
 Nažar ķılsañ erir sīm-ābveş hem ŝaĥra-ı ŝammā 
  
   VI 
 Ķapuñdur mercić-i insān ţapuñdur mecmaću’l-ćirfān 
 Cihān bir cisme beñzer aña cūduñla vücūduñ cān 
 Bu eţvār ile ħaķķā źāt-ı pākiñ medħedir şāyān 
 ایا ذات کریم الشان علیك رحمة الرحمان 

                                                 
* “İstekliler topluluğu, bu iyilik menba’ına gelin.” 
IV-1 mecrūħ: Metinde “mecrūc” şeklindedir. 
** “Âleme baktıkları zaman, onu yüce bir makamda görürler.” 
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سلام الله لك ما دمت فی الدنیا و فی العقبا*   
  
   VII 
 Havāda murġa iħsānıñ ider hem ħūta deryāda 
 Eser luţfuñ nesīmi seyyidā her demde her-cāda 
 N’ola bir nebźecik luţfuñ görürse NEBŹĪ üftāde 
 Yazıķdır ol ġarībi faķr u fāķa virdi ber-bāda 
 Gelüpdür ĥāk-i pāya āteşin teskīn içün vir mā 
 

30 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
11b 1 Gel ey ĥāme-i maćnā-pāş medħ it bu aralıķda 
  Ol āŝaf-rütbeyi kim naŝb olundı ketĥudālıķda 
 

2 Şerāfetlü ćulüvvü’l-ķadr hem-nām-ı Ĥalīlu’llāh 
  Ki vaŝfı gibi źātı derc olupdur şürefālıķda 
 

3 Ħaķāyıķ baħrine ġavvās deķāyıķda şināverdir 
  Kimesne kaćbına çıķmaz maćārif-āşinālıķda 
 

4 Ŝalāħı žāhir olmuşdur kemāhī dīn ü devletde 
  Nažīrin görmediler zühd ü ţaķvā pārsālıķda 
 

5 İrişdi Kaćbe-i maķŝūdına saćy-i cemīl ile 
  Bi-ħaķķın Merve eyyāmı murūr ide Ŝafālıķda 
 

6 Maŝūn ola elemden ġamdan āfāteyn-i ćālemden 
  Hemīşe źāt-ı pāki ola maħfūž ħıfž-ı Ĥālıķda 
 

7 Ĥudāyā berter it ķadrin irişdir evc-i gerdūna 
  Ki nāmı cilve ķıla dāĈimā ŝaķf-ı semālıķda 
  

8 Dućā-gūyı hezārān ŝad olupdur gerçi kim ammā 
 Śenā-ĥvānı durur NEBŹĪ daĥı bu bī-nevālıķda 
 
9 Daĥı remz itdi bir tārīĥ-i zībāyı bu mıŝraćda 
 Yaraşdı ķāmet-i elfi riyāż-ı ketĥudālıķda 

 (1156/1743) کتخدالق

                                                 
* “Ey şanı yüce zât, Rahmân’ın rahmeti üzerine olsun; dünya ve ahirette Allah’ın selamı sürekli senin 
üzerine olsun.” 
30/2b Mısrada vezin kusuru vardır. 
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31 
       [Ķaŝìde] 

Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün 
 

1 Ey cālis-i ŝadr-ı ćalā cāyıñ durur ćālī-maķām 
  V’ey lābis-i ferv-i velā kisveñdir ćizz ü iħtişām 
 

2 Şems-i maćārif maţlaćı ćayn-ı ćavārif menbaćı 
  Cūd u seĥāvet maţmaćı maćrūf u meşhūr [u] be-nām 
 

3 Ĥulķuñla ķıldıñ ĥalķı bend ger muħkem u ger müstemend 
  Aĥlāķıma eyler pesend pāy u gedā mīr ü ćavām 
 

4 Ĥoş-ţabć u ĥoş-eţvārsın ĥoş-ĥaŝlet u ĥoş-kārsın 
  Ĥoş-rāy u ĥoş-efkārsın ĥoşlar ĥoşısın ĥoş-ĥırām 
 

5 Ĥoş-ĥulķ u hem ĥoş-ĥūysın ĥoş-meşreb ü ĥoş-būysın 
  Ĥoş-lehçe vü ĥoş-rūysın ĥoş-gūysın mālā-kelām 
 

6 Ţavrıñ begim merġūbdur rūyuñ gibi maħbūbdur 
  ReĈy-i münīriñ ĥūbdur maķbūldür beyne’l-enām 
 

7 Vech-i ħasen ki sende var mihr-i cihānsın tābdār 
  Bünyān-ı devlet üstüvār ola ilā-yevmi’l-ķıyām 

 
8 Levħ-ı cebīniñde ćayān yazmış debīr-i kün fe-kān* 

**هذا مشار بالبنان فی العزت والاخترام    
 

ر یا مگرنیم نگاهت در نظر کمیای اکب 9  

***خاک سیه همچوگهر ازنظره ات یا بدقوام    
 

10 Olduñ saćādetle şehā āŝaf-sīre [vü] ketĥudā 
****ٓان گردد خدا حی و قدیر و لاینام برتر از    
 

ٓوصف ترا خوانند شریف ذاتت همی ان را ردیف 11  

*****در بابت این عبد ضعیف گوید ثناها صبح و شام    
 

                                                 
1b kisveñdir: Metinde “kisveñ durur” şeklindedir, vezin gereği “kisveñdir” şeklinde okunmuştur. 
* “Ol! der, o da hemen oluverir.” Kur’ân-ı Kerîm’de “kün-fe-yekûn” şeklinde yer alır: Bakara, 2/117; Âl-i 
İmrân, 3/47, 59; En’âm, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; Yâ-Sîn, 36/82; Mü’min, 40/68.  
** “Bu (kişi), izzet ve ihtiramda parmakla gösterilendir.” 
*** “Senin göz ucuyla bakışın (yarım bakışın), kimya-yı ekberdir; yoksa senin bir defalık bakışınla kara 
toprak, cevher gibi olur, ey kötü yapılı insan!”? 
**** “Hayy ve Kadîr olan, uyumayan Allah, ondan daha üstündür.” 
***** “Senin vasfını şerîf olarak anarlar, senin zâtın da o düzeydedir; bu zayıf kul, senin kapında sabah 
akşam senâlar söyler.” 
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12a 12 Virdi budur rūz u leyāl mesrūr ol görme melāl 
  İķbāl u devlet bi’l-kemāl olsun ħużūruñda müdām 
 

13 ćIyd-ı saćādet irdi çün ćālem meserretde bütün 
  Düşmenleriñ olup zebūn dostānıña irsün selām 
 

 بادا مبارك روز عید فرخنده میمون و سعید* 14
Ķadriñ ola dāĈim mezīd devlet saćādet müstedām 

 
15 NEBŹĪ ţavīl itme kes el taŝdīć idüp virme kesel 

  Olsun kelāmıñ mā-ħaŝal bulsun dućā ile ĥitām 
 

16 Ţoġduķça ĥurşīd ü ķamer ćālemlere virdikçe fer 
  Ķaŝd u murādıñ ser-be-ser olsun ćalā-vefķı’l-merām 
 

17 Bāġ-ı cihānda bülbüle artdıķça zār u ġulġule 
  Bessām olup rūyuñ güle hìç görmeye ġaym [u] ġamām 
 

18 Ey pādişāh-ı Źü’l-celāl ol źātı eyle ber-kemāl 
  ćUşşāķ bulduķça viŝāl rūz-ı firāķ olup tamām 
 

19 Ger var ise naķŝ u küsūr sehv eylemiş ķalb-i fütūr 
  Maķbūl ola zīrā ķuŝūr maćźūrdur ćinde’l-kirām 

 
32 

     [Murabbać] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
    I 
  Şerāfetlü siyādetlü ćulüvvü’l-ķadr ü ćālī-şān 
  Semāħatlü seĥāvetlü keśīrü’l-luţfı ve’l-iħsān 
  Şecāćatlü vecāhetlü ħüsāmü’d-dīni ve’d-devle 
  Şehāmetlü kerāmetlü ćadīmü’l-miśli ve’l-aķrān 
 
    II 
  Saćādetle vücūduñ ćāleme ćayn-ı ćināyetdir 
  Mürüvvet ĥātemi destiñde cūduñ bī-nihāyetdir 
  Cihāna sāye-i luţfuñ kerāmetdir saćādetdir 
  RuĈūs-ı bendegān üzre ola mümted ile’l-ezmān 
 
    III 
  Dućā-yı intimā-yı devletiñde serverā dāĈim 
  El açup dergeh-i Mevlāya dil dilden olur ķāĈim 
  Ĥilāfım yoķ kelāmımda begim ŝıdķıma Ħaķ ćālim 
  Kim oldur aĆlemu mā fi’ż-żamìr dānende-i eźhān** 
 

                                                 
* “Bayram günü, mübarek, kutlu, uğurlu ve mutlu olsun.” 
** “Kalpde olanı en iyi bilen, zihinleri bilen.” 
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IV 

  İrişdi ćıyd-ı aďħā rūz-ı fīrūzuñ saćīd olsun 
  Giceñ Ķadr u Berāt u her günüñ Nev-rūz u ćıyd olsun 
  Śenā-ĥvān u dućā-gūyuñ mezīd-ender-mezīd olsun 
  Hem olsun düşmenān-ı ćizz ü cāhıñ ĥāk ile yeksān 
 
    V 
  Keş-ā-keşden ġam-ı dehr ile bulunmaz zamānım hìç 
  Velī źikriñden āsūde degildir bu zamānım hìç 
  Tehī-destim dućādan ġayrı yoķdur armaġānım hìç 
  Ķabūl olsa bu ķuşca cānım illā eylerim ķurbān 
 
    VI 
  Riyāż-ı dehr içinde gül gülüp ĥandān olduķça 
  Dil-i bülbül hezār efġān idüp giryān olduķça 
  Felek raķŝān olup ĥurşīd ü meh raĥşān olduķça 
  Ola źātıñ cemāl-efzā-yı mülk ü devlet-i ćOśmān 
 
    VII 
  Havā serde dem-ā-dem irtifā-yı źāt-ı pākiñdir 
  Dilimde müştećil germā-yı baĥt-ı tābnākiñdir 
  Ŝora varırsalar NEBŹĪ güźergāhıñda ĥākiñdir 
  Hemān ol ĥuşk-leb bir āb-ı iħsāna olur nigrān 
 

33 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
12b 1 Tećāla’llāh zehī ĥoş-ţarħ olupdur işbu ćālī-cā 
  Mućallā kāĥ-ı cennetveş sarāy-ı dil-güşā zībā 
 

2 Ĥarābe bir maħal idi dil-i ćāşıķ gibi evvel 
  Velī taćmīr ķıldı uş şehen-şāh-ı serīr-ārā 
 

3 Aķıtdı bunda pes bu ćayn-ı pāki ol kerem-kānı 
  Kim oldur ketĥudā-yı āŝaf ol źāt-ı şerīf aćlā 
 

4 Niçe ćayn ćayn-ı ćayn-ı mā-ı Kevśerdir leźāźetde 
  Melīħu’ţ-ţaćm u ŝāfu’l-levn ü ćanber-bū revān-baĥşā 
 

5 ćUlüvv-i himmeti ceryān idüp mecrā-yı iħsāna 
  Ħadīśe mā-ŝadaķ bir ĥayr-ı cārī eyledi icrā 
 

6 Hemīşe bāb-ı ćaţfı zīr-i destāna ola meftūħ 
  Dem-ā-dem āb-ı luţfı teşnegānı eyleye irvā 
 

                                                 
VII 2. ve 3. mısralar sayfa kenarındadır. 
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7 Nidā idüp ćaţaşa itdi NEBŹĪ tārīĥin imlā 
  Gel a bu çeşmeden içgil ŝalā āb-ı ħayāt-efzā 
ٓکلا بو چشمه دن ایچکل صلا اب حیات افزا    (1157/1744) 

 
34 

         [Ķıţća] 

Müstefćilātün Müstefćilātün 
 

1 İşbu Ŝovuķkuyı Medresesin 
  El-ħamdü li’llāh gördüm ćimāret 
 

2 Beñzerdi ĥāna aŝlında gūyā 
  Her kim gire bulmazdı ħalāvet 
 

3 Bir niçe yıldır Ķapu Aġasın 
  Taćcīz iderdi ehli be-ġāyet 
 

4 Tekrār-be-tekrār ćarż iderek ħāl 
  TeĈśīr ķıldı idüp hidāyet 
 

5 Ol merd-i kāmil olsun mućammer 
  Ŝarf-ı himemle itdi nežāret 
 

6 Saćy ile bunca taćmīr olundı 
  Yapıldı rengīn oldı tamāmet 
 

7 Bu emre illā oldı müĈekkel 
  Aħmed Aġa ol ŝāħib-dirāyet 

 
8 Oldı ħaķīķat bānī-i śānī 

  Ol źāt-ı ekrem kān-ı seĥāvet 
 

9 Yā Rab murādın iki cihānda 
  Eyle müyesser idüp ćināyet 
 

10 Ħaşr eyle yarın ćarş gölgesinde 
  Gösterme hevl-i rūz-ı Ķıyāmet 
 

11 Luţf u keremle dürlü nićamla 
  Uçmaġıñ içre eyle żiyāfet 
 

12 Baĥş it nevāliñ ćarż it cemāliñ 
  Nićme’l-viŝāliñ göster nihāyet 
 

13 Bir beyt içinde lafžen ve maćnen 
  Tārīĥin itdi NEBŹĪ işāret 
 
13a 14 Üç vech iledir menķūţa ħarfi 
  Hem mühmelātı daĥı ŝarāħet 
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15 Biñ yüz emekle k’olmadı oldı 
  Eñ ŝoñra altmış birde merāmet 
 (1161/1748)  صكره التمش بیرده مرامتڭا  
 

35 
        [Ķıţća] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün 
 

1 Sünnet-i Peyġam-beri icrā idüp Zühdī Efendi 
  Zümre-i ner içre girdi eyleyüp irsāl-i liħye 

 
2 Vāķıća gül-çehresi tezyīn olup gül gibi güldi 

Didi pes tārīĥ NEBŹĪ ħilyetü’r-ricāl liħye* 
لیة الرجال لحیةح    (1161/1748) 
 

36 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Ħabbeźā źāt-ı şerīf ü lāyıķ-ı iclāl u cāh 
  MāĈil-i luţf u ćināyet nāĈil-i fażl-ı İlāh 
 

2 Ħāliyā Gümrük Emīni Ħażret-i İsħaķ Aġa 
  Kim muħibbü’l-ĥayrı ve’l-iħsāndır bī-iştibāh 
 

3 Ħaķ Tećālā ķadr u şānın eylesün dāĈim mezīd 
  Rütbe-i ćulyā bulup olsun eşigi ķıblegāh 
 

4 Pertev-i mihr-i ćaţāsıyla münevver itmege 
  Esdi sūy-ı cūd u luţfundan nesīm-i ŝubħgāh 
 

5 Bu müferriħ mevżiće NEBŹĪ o źāt-ı pür-kerem 
  Eyledi tārīĥi gibi vażć-ı miħrāb-ı İlāh 
 (1163/1749) وضع محراب اله  
 

37 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Ĥoşā āb-ı revān-baĥşā-yı dil-cū ćayn-ı ćAdnāsā 
  Melīħu’ţ-ţaćm u ŝāfu’l-levn ü ćanber-būy u rūħ-efzā 
 

2 İçen pīrān u pūrāna virüp rāħat baġışlar cān 
  Yaraşur ger disem ćaynu’l-ħayātıñ ćaynıdır bu mā 
                                                 
* “Erkeklerin süsü, sakaldır.” 
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3 Gelince bu zamāna böyle ber-cāy-ı feraħ-zāde 

  Esüp bād-ı ŝabā ammā aķarŝu yoġ idi aŝlā 
 

4 Bi-ħamdi’llāh kim Gümrük Emīni Ħażret-i Aġa 
  Maħallinde yapup bir ĥayr-ı cārī eyledi icrā 
 

5 Revān itdikde bu āb-ı revānı ol ćulüvvü’ş-şān 
  Aña tārīĥ içün NEBŹĪ didim āb-ı revān-baĥşā 
 (1163/1749) ٓاب روان بخشا  
 

38 
        [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Bu bī-pāyān baĥr-i ćaşķa kim düşdi göñül fülki 
  Ŝoġulmaz āh-ı āteşnāk ile serd ile hem ţoñmaz 

 
2 Yeter hicriñde gezdi şāhım irgür ćıyd-ı vaŝlıña 

  Bu bī-pā vü seri kim rāh-ı ćaşķıñda yiler oñmaz 
 

39 
                [Müseddes] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
    I 
13b  Şehā Ħaķdan ire źāt-ı melekāsāña ŝıħħatler 
  Dil-i dānāña rāħat cān-ı bī-hem-tāña ŝıħħatler 

 Yürisün eylegil fermānıñı her yaña ŝıħħatler 
  Seħerlerde budur virdim dirim kim aña ŝıħħatler 

 Ĥudā derdiñ dil-i bīmāra virsün saña ŝıħħatler 
  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler 
  

II 
  Ne Ĥālıķdır ki seyr-i sūy-ı bāġ u gülşen itmezsin 
  Dil-i maħzūnuñı źevķ u sürūr ile şen itmezsin 

 Ruĥuñla bendegānıñ dīdegānın rūşen itmezsin 
Dem olmaz nār-ı efkārıñla ķalbim külĥan itmezsin 

 Ĥudā derdiñ dil-i bīmārā virsün saña ŝıħħatler 
  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler 
 

III 
  Şehen-şehsin şehā ķapuñ ķulıdır cümleten şehler 
  ReĈāyā vü berāyā oldı sāyende müreffehler 

 Der-i devlet periñde ser komuşdur niçe eşbehler 
  İşitdim işbu mażmūnı oķur gökde feriştehler 

 Ĥudā derdiñ dil-i bīmārā virsün saña ŝıħħatler 
  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler 
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    IV 
  Olup ŝāġ u esen sen hep ķuluñ ķurbānıñ olsunlar 
  Hemīşe ĥāk-i pāyıñda şehā ġalţānıñ olsunlar 

 Uġuruñda fedā-yı ser idüp bī-cānıñ olsunlar 
  Bulup ŝıħħat vücūduñ mažhar-ı iħsānıñ olsunlar 

 Ĥudā derdiñ dil-i bīmārā virsün saña ŝıħħatler 
  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler 
 
    V 
  Ħasendir vech-i pākiñ ĥulķ u ĥūyuñ cümleden aħsen 
  Diliñ miftāħıdır ķalb-i şerīfiñ ćadledir maĥzen 

 Bu ħāletle vücūduñda nedir bu żaćf u süstī ten 
  ćİlāc-ı ćācil iħsān eylesün Ħaķ maħż-ı luţfuñdan 

 Ĥudā derdiñ dil-i bīmārā virsün saña ŝıħħatler 
  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler 
 
    VI 
  Bi-ħamdi’llāh kim baĥtıñ güşāde ţālićiñ pīrūz 
  Giceñ Ķadr u Berāt itsün İlāhım rūzıñı Nev-rūz 

 Şifā āyetlerin idüp ķırāĈat her şeb ü her rūz 
  Dućāda ķullarıñ bi’l-cümle ĥāŝŝa işbu ķalb-efrūz 

 Ĥudā derdiñ dil-i bīmārā virsün saña ŝıħħatler 
  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler 
 
    VII 
  Ķuluñdur cümleden aħķar şehā bu NEBŹĪ-i nā-çār 
  Düşüpdür ġuŝŝaya derd-i vücūduñla olur bīmār 

 Ķılup dergāh-ı Rabbü’l-ćizzete ćacz ü niyāz ižhār 
  Oturmuş gūşe-i vaħdetde bu beyti oķur tekrār 

 Ĥudā derdiñ dil-i bīmārā virsün saña ŝıħħatler 
  Ķażāsın aldıġım şāhım gerekmez baña ŝıħħatler 
 

40 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
14a 1 Gel ey dil ţuhr-ı istiġfār-ile cān u teniñ pāk it 
  Yine māh-ı ŝıyām irişdi menhiyyātdan imsāk it 
 

2 Bu ayda nićmet-i raħmet miśāl-i ĥvān-ı yaġmādır 
  Śiķāl-i źenbi terk eyle özüñ yaġmāya çālāk it 
 

3 Sirişkiñ ābını seyl eyle geç cümle hevālardan 
  Yanup nār-ı nedāmetle cevāmićde yüzüñ ĥāk it 
 

4 Helāk-ı nefs-i emmāre hemān ŝavm ile ħāŝıldır 
  Kerem it merħamet itme meded it nefsi ihlāk it 
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5 Velīkin ŝavmı nevme ţutdırup saćyiñ hebā ķılma 
  İriş her dem cemāćatle ŝalāt-ı ĥamse idrāk it 
 

6 Oruç ayı ćurūc-ı āsumān itdikde āyā kim 
  Teşekkī yā teşekkür ide diyü çeşmi nemnāk it 
 

7 Derūnuñ nūr-ı iĥlāŝ ile pür-nūr eyle ey zāhid 
  Yeter levś-i riyā vü ćucb ile pür-ĥār u ĥāşāk it 

 
8 Ĥudāyā ŝavmımız ħüsn-i ķabūl ile ķabūl eyle 
 Beşāretlerle bāl-i pür-melālimiz feraħnāk it 
 
9 Günāhın ehl-i ćiŝyānıñ mućāf eyle ĥuŝūŝā kim 
 Keremden zehr-i źenb-i NEBŹĪye ćafvıñı tiryāk it 
 

41 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Tamām oldı şumār-ı rūz-ı rūze müjde ey yārān 
  Hilāli ţoġdı Şevvāliñ çünān ebrūy-ı meh-rūyān 
 

2 Muħaķķaķ ćıyd irişdi ġayrı hengām-ı ŝafādır uş 
  Dürüldi ġuŝŝanıñ ţūmārı ţoldı ķasveye peymān 
 

3 Ķudūm-ı ceşn ile āsūdedir diller elemlerden 
  Bu şevķı sevķ ider ćālemde ancaķ yılda bir devrān 
 

4 N’ola ćuşşāķa dil-berler virüp būse iderlerse 
  Teŝāfuħla tećānuķ sīneler ber-sīne cān-ber-cān 
 

5 Bu yevmiñ ħürmetine bende-i āzürde hicrānıñ 
  ćAceb ķılmaz mı ol āfet ħarīm-i vaŝlına şāyān 
 

6 Ŝalıncaķda ŝalındıķça o meh-pāre güzeller dir 
  Hilāl olmuş melālinde hele baķuñ meh-i tābān 
 

7 Binüp ţolaba çün devr itse her ki mihrveş ol māh 
  Dil-i bī-ġıl ider taŝdīķ sipihriñ oldıġın gerdān 

 
8 Ne ĥoşdur zeyn olunsa bezm-i mey bayram güni zāhid 
 Ĥuŝūŝā ol civān-ı sīm-sāćid olsa pingān-rān 
 
9 Güzel tertīb ķıldıñ resm-i ćıydı NEBŹİYĀ sen de 
 Yüri var olsun iźćānıñ ziyāde eylesün Mennān 

 
 

                                                 
41/7a mihrveş ol māh: çarĥveş ol ĥūb 
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42 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
14b 1 Dem-ā-dem dem döker bu çeşm-i bākì 
  Bu müşkil ćuķdeyi ħall ide tā ki 
 

2 Ne bāćiś oldı kim ĥalķ oldı ćālem 
  Niçün vażć itdiler arż u felākı 
 

3 Nedir bu ćālem içre bunca aćyān 
  Nebāt u maćden ü ħayvān ya ki 
 

4 Adın cemć eyleyüp virmişler ādem 
  Havā vu āteşi hem āb u ĥāki 
 

5 Ķomuşken ādem içre ćaķl-ı derrāk 
  Nedendir ya ķomaķ hem ćaşķ ya ki 
 

6 Eger ćaķl olmasa ādemde farżan 
  Kimüñ kimden olurdı ĥavf u bāki 
 

7 V’eger ćaşķ olmasaydı ādemīde 
  Kimesne görmez idi derdnāki 

 
8 Çü ćaşķ oldı velī ĥūb olmayaydı 
 Kim olurdı ġam ile sīne-çākì 
 
9 Olaydı ya viŝāli bārī her dem 
 Kimesne olmayup hicriyle şākī 
 
10 Ezelden ćaşķ iledir zindegānī 
 Yine hem ćaşķ olur ŝoñra helāki 
 
11 Bu rāzı NEBŹİYĀ fehm idemezsin 
 Egerçi ćaķl-ı küll olursa ħākī 
 

43 
       [Ķaŝìde] 

Müstefćilātün Müstefćilātün 
 
 1 Olmaķ dilerseñ ĥürrem-dil āĥir 
  Ey şāh-ı ćālem incitme ĥāţır 
 

2 Çün ķalb-i müĈmin ćarş-ı Ĥudādır 
  Ħayy u nigehbān her demde nāžır 

                                                 
43/12. ve 16. beyitler sayfa kenarındadır. 
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3 Āzürde ķılma ĥalķı dil ile 
  İncinmesün hìç senden ĥavāţır 
 

4 Ţavf eyle ţurma dil Kaćbesini 
  Saćy it olagör ol beyti zāĈir 
 

5 Bulmaķ murādıñsa ħacc-ı ekber 
  Dil şehrine gir olġıl mücāvir 
 

6 Her dem ćibādet ķıl ħüsn-i ĥulķ it 
  Gökçek ćamelle ţolsun defātir 
 

7 Taķvā ile ol źenb itme hergiz 
  Cehd eyle cānā olmaya ŝādır 

 
8 Cürm ü cināyet baġy u ķabāħat 
 Aŝlā ŝaġāĈir daĥı kebāyir 
 
9 Maķbūl bende oldur cihānda 
 Olmaya hergiz kevneyne nāžır 
 

15a 10 Çün źāt-ı Ħaķdır maţlūb-ı aćlā 
 Ġayrı sevendir ćaynıyla kāfir 
 
11 Meyl itme şāhā ćālemde cāha 

  Mālını mār bil balın zevāhir 
 

12 Sīmi sitemdir şeklen zeri hem 
 Şer vezni üzre cevher cevāhir 
 
13 Faķrıñ libāsın key bil daĥı sen 

  Anuñ gibi yoķ hìç śevb-i fāĥir 
 

14 İncitme aŝlā źill ü ćināye 
El-faķru faĥrì* geldi bu žāhir 

 
15 Her kim cihānda eyler ķanāćat 

  Hìç yoķdur aña cānā mućāŝır 
 

16 İtme tesevvüf müstaķbele ol 
 Māżīye rāżī ħāliñe şākir 
 
17 Ŝabr eyle dāĈim derd ü belāya 

  Ŝabr-ı cemīli źikr eyle źākir 
 

18 Maķbūl-i Ħaķdır ŝabrıyla meşhūr 
  İşitmediñ mi Eyyūb-i ŝābir 
 
                                                 
* “Fakirlik benim iftiharımdır ve ben onunla öğünürüm.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/113; Serdaroğlu, 
Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 85. 
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19 Çarĥıñ sitemlü oķına ķarşu 
  Eyle bir ur u ol ez-meşāhir 

 
20 Derd ile merd ol ferd ol cihānda 
 Olmaķ gerekdir fenninde māhir 
 
21 NEBZĪ seni çün aldadı nefsiñ 
 Estaġfiru’llāh* oldur çü Ġāfir 
 

44 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
 1 Şehā ćaşķıñla ser-gerdān idim ben 
  ćAnāŝır cemć olup ĥalķ olmadın sen 
 

2 Şarāb-ı şevķıñı nūş eylemişdim 
  Mey-i nāb olmamışken daĥı derden 
 

3 Dilimde źikrim ismiñ olmuş idi 
  Göñülde fikrim ancaķ sen idiñ sen 
 

4 Ĥarābe bir maħaldi ķalbim evvel 
  Yed-i luţfuñla anı eylediñ şen 
 

5 Ħavāş-ı žāhireyle zeyn ķıldıñ 
  Vücūdum ćilm ü ćirfāna idüp fen 
 

6 Derūnumda ķoduñ bunca ķuvālar 
  Ĥayāl u vehm u ħiss-i müşterek žan 
 

7 O deñlü maħrem iken saña NEBŹĪ 
  Bu dem redd eylemek lāyıķ mı bilmen 

 
45 

      [Ķaŝìde] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 1 ćAcabā n’ideyim öz ħālime bīnā degilim 
  Ne şućūrum ola hem şićre ki dānā degilim 
 

2 Niçesi ola müyesser baña bu fażl u kemāl 
  Aħmaķım ġāyet ile elyaķ u aħrā degilim 
 
 

                                                 
* “Allah’tan afv ve mağfiret dilerim.” 
1b ola hem: daĥı var 
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15b 3 Ebleh ü dūn u denīyim beni almañ dile siz 

Ehl-i şićr añladıñızsa beni ħāşā degilim 
 

4 Beni bu bāġ-ı cihān içre mućallā dimeñiz 
  Ķurı ĥāk-i siyehim serv gibi bālā degilim 
 

5 Sāyeveş rūy-ı zemīne döşeyüpdür beni çarĥ 
  Evc-i rifćatde bugün gün gibi aćlā degilim 
 

6 Žulm-i ġamda neler çekdigimi kim bile āh 
  Meh-i enver gibi ćālemde hüveydā degilim 
 

7 Ķaçan alam daĥı ben murġ-ı şikārımı ćaceb 
  Şeh-bāz-ı ķudsveş çün ki murabbā degilim 

 
8 Yine bu silsile-i ćaşķı ţaķup boynuma dost 
 Dönüp eydir ki bekle muŝlıħ-ı şeydā degilim 
 
9 Yaķıyor āteş-i hicri ile sīnem o ŝanem 
 Niçe ţāķat getürem ŝaĥra-ı ŝammā degilim 
 

 10 Niçün ižhār-ı ġam idem baña ġam-ĥvār çü yoķ 
 Kime derdimi disem dir ki eţıbbā degilim 
 
11 Kime kim ćarż idem aħvālimi defć-i ġam içün 

  Yetürür derdime derdim ü çü çārā degilim 
 

12 Nedir ey dil çıķup ortaya yine ćarż-ı melāl 
  Epsem ol sen didigiñ ćāşıķ-ı rüsvā degilim 
 

13 Dimedim mi saña NEBŹĪ ki perīşān olma 
Zülf-i dil-ber gibi çün ben ki muţarrā degilim 

 
46 

       [Ķaŝìde] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 1 Kej ise yüzüm egerçi n’ola rāst oldı sözüm 
  Gözüm egriligine baķma ki ţoġrıdır özüm 
 

2 Saña ne ger ker olam ya kör olam ya kel olam 
  Ya ţopal ya çolaġım ya debeyim ya ki kūzum 
 

3 Baña yoķ sūz sözünde diseler aña ne söz 
  Belī germābe-i meclis degilim ķar u buzum 
 

                                                 
45/6a Mısra vezne uymamaktadır. 
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4 Gil-i Ćayba ne Ćaceb dizime dek batdım ise 
  Dem-i iĥlāŝ ile hem-dem hele ŝıdķ ile düzüm 
 

5 Ŝu gibi dosta revānım velī bīgāneye od 
  Ser-i aġyāra ķızıl yil ķadem-i yāre tozum 
 

6 N’ola ger süst ola dil bār-ı ġam-ı aĆdāya 
  Çü ħamūl olmada aħbāb elemin bārı özüm 
 

7 Bereler baġrımı ĥalķıñ sitem-i dem-be-demi 
  Niçe ţāķat gele bunca keder ü derde ķuzum 

 
8 Üleşirdim beni baña ķosalar n’olaydı 
 Bāġ-ı Ćālemde benī nevĆim ile ben de ķozum 
 
9 Cümleden ķaţĆ-ı nażar şīr gibi ħamle idüp 
 Hele o kelb raķībe didirirdim ţomuzum 
 

16a 10 Saña bir söz diyeyim yüz-be-yüz ol herkes-ile 
 Dir iseñ dünyede her vech-ile aġ ola yüzüm 
 
11 Gözüñ aç sen sen ol ol ehl-i baŝīret ŝanemā 

  Aġız açma kişiniñ ġıybetine diñle sözüm 
 

12 Dimek olmaz çelebī görmeyüp işitmedigiñ 
  Göz ile gördigiñi ger er iseñ ŝaķla gözüm 
 

13 Ne revādır ki birāder ķazasın rāhıma çāh 
Sañadır ol yine ķaz bārī büyükçe omuzum 

 
14 Yüri faŝl itme beni rişte-i peyvendi üzüp 

  Ġam ile geçmeye tā yay u ķış u yaz u güzüm 
 

15 Sīneme yara açup rīze-i elmas ekme 
  Yenilen nānı ferāmūş idüp unutma ţuzum 
 

16 Ţutar iseñ fe-bihā* pend-i ħaķīri cānım 
  Ne diyem ţutmaz iseñ yoķ saña zorum ţopuzum 
 

17 Yüri ţaĆn eyleme ebnāĈ-ı zamāna NEBŹĪ 
  Ķararır biri birin göre göre dirler üzüm 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Fe-bihā ve ni’met: Öyle ise ne âlâ! (M. Sadi Çöğenli, Arapça Deyimler Sözlüğü, Atatürk Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1993, s. 105) 
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47 
       [Ķaŝìde] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 1 Yılda bir kez ćarż ider ćālemde çün dīdār gül 
  Līk ħüsnüñ gülşeninde açılur her-bār gül 

 
2 Ĥadd ü ķaddiñdir gül ü zanbaķ riyāż-ı dehrde 

  Verd-i ruĥsārıñ ćiźārıñda açar tekrār gül 
 

3 Gül ruĥuñ vaŝfında çün murġ-ı seħer açdım dehen 
  Eyledim her bir kelāmım misk ü ćanber-bār gül 
 

4 Medħ-i gül-gūn ćārıżıñ düşmez dilimden gül gibi 
  Rūz u şeb ŝayf u şitā hemvār elimde var gül 
 

5 Devlet ü baĥtıñ füzūn olsun begim günden gün 
  Nitekim bāġ-ı fenāda bitürür gülzār gül 
 

6 Açıla her dem bu gülşende merāmıñ ġoncası 
Eylemiş ħācet degil iķbāl u ya idbār gül 

 
7 Ġuŝŝādan çāk eyler idim cübbe vü destārımı 

  Ġoncaveş açup bu göñlüm olmasa ġam-ĥvār gül 
 
8 Lāle vü sünbülle gerçi germ idi sūķ-ı çemen 
 ćArż-ı ħüsn itdi kesāda vardı bu bāzār gül 
 
9 Sīne-i ćāşıķda yir yir gördi zaĥm-ı ĥūn-feşān 
 Aña nisbet dāġ-ı surĥı eyledi ižhār gül 
 

 10 Yoķ yire feryād ider şām u seħer o ćandelīb 
 Bāġ-ı ćālemde olur mı hìç kim bī-ĥār gül 
 
11 Gül olup pejmürde ger irse bahārına ĥazān 

  Gülbeşekerle gül-ābı gör ķalur āśār gül 
 

12 Dīde-i ġam-dīdeden aķup dem-ā-dem ĥūn-ı dil 
  Ĥāk-i pāy-ı dil-bere her dem olur īśār gül 
 

13 Bu gülistān içre NEBŹĪ düşdüñ ol gül şevķına 
Bülbülāsā źikriñ olsun her nefes güftār gül 

 
 
 
 
 

                                                 
47 Kasîdenin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
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48 

  [Tercìć-i Bend] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
    I 
16b 1 Bir nažar ķıldım cihāna çeşm-i intibāh-ile 
  Eyledim fikret meĈālin ķalb-i pür-āgāh-ile 
 

2 Iķtırān itmiş Zuħal çarĥ içre gördüm māh-ile 
  Keh-rübāyı hem-ćıyār itmiş felek bir kāh-ile 
 

3 Cāhiliñ ħāli refāhiyyetde māl ü cāh-ile 
  Ehl-i dil cānıñ geçer ćömri fiġān u āh-ile 
 

4 Besberāber ħīlede sūķ ehli hem rūbāh-ile 
  Varı pes bir loķma kim ekl ola bismi’llāh-ile 
 

5 Reh-ber-i şerćī ķomuşlar kimse gitmez rāh-ile 
  Sen beni yā Rab ķoma bu fırķa-ı güm-rāh-ile 
 

6  Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 
   Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile* 
  
    II 
 1 İbn-i vaķt olmuş bu dem cümle ĥalāyıķ ey ćamū 
  Ŝuretā dost-ı muvāfıķ līk maćnīde ćadū 
 

2 Gerçi eylerler saña ćarż-ı maħabbet rū-be-rū 
  Düşmenāna ķaŝd idüp ķazarlar ardınca ķuyu 
 

3 Başıña ţopraķ bulardan vedd iderseñ ārzū 
  Cānıña āteş ururlar isteseñ bir ķaţre ŝu 
 

4 İħtirāz ile olan iĥvāna ya ne baĥtlu 
  Ben hele çekdim ayaġım sen de var elüñi yu 
 

5 Aradım idüp tekāpū rūy-ı arżı sū-be-sū 
  Bulmadım bir yār-i ŝāfī tecribe ķıldım ķamu 
 

6  Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 
   Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
 
    III 
 1 Maćrifetle olsa bir kişi cihānda bī-menend 
  Ţabć-ı naķķādı müheźźib źihn-i pāki ser-bülend 
 

                                                 
* 402 numaralı gazelin matlaıyla aynıdır. 
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2 ćAķl alup şīrīn kelāmı olsa nuţķı hem-çü ķand 
  ćİlm ile olup müsellem eylese ħassān pesend 
 

3 Nezd-i ebnāĈ-ı zamān olur ħaķīr ü müstmend 
  Ķıymet ü ķadri bilinmez geşt iderse niçe kend 
 

 رو دلت با حب فرزندان عالم را مبند* 4
  Āşinālıķ daĥı olmuşdur riyā vü rīş-ĥand 
 

5 İşbu mażmūn-ı muħaķķaķ saña besdir nuŝħ u pend 
 شاعران هوشمندان بیمحابا گفته اند**  

 
6  Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 

   Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
 

   IV 
 1 Anca dem gezdim bu ćālemgāhı ŝaħrā vü cibāl 
  Egnime post baġlayup dervīş gibi bī-melāl 
 
 2 Bu denī dünyāda yoķdur görmedim bir ehl-i ħāl 
  Kimi māżīye virüp dil kimi istiķbāle bāl 
 
 3 Dil-rübālar ćāşıķın ŝusuz ķor İskender-miśāl 

Teşne itmezler raķībi içirüp āb-ı zülāl 
 
17a 4 Diñleme ġayrı kelāmı mā-ħaŝal gel benden al 
  Ĥāţırıma çün ĥuţūr itdikde bu vehm ü ĥayāl 
 
 5 Eyledim ŝad sāle bir pīre bu maćnīden süĈāl 
  Virdi bu maţlaćla uş baña cevāb-ı ĥoş-meĈāl 
 

6  Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 
   Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
  
    V 
 1 Geldi bir gün yādıma düşdi ĥayāl-i laćl-i yār 
  Başıma vü gözime dünyāyı ķıldı teng ü tar 
 

2 Bu hevā ile olup ser-mest ü şeydā bī-ķarār 
Bi’ż-żarūre eyledim künc-i ĥarābāt iĥtiyār 

 
3 Varıcaķ anda ķamu buldum hezārān yār-ı ġār 

  Eyleyüp pīr-i muġān taćžīm ü tekrīm bī-şumār 
 

4 Muġ-peçe sāķī gelüp ćarż eyledi būs u kenār 
  Ŝundı destime o dem cām-ı şarāb-ı ĥoş-güvār 

                                                 
* “Çocukların sevgisine hazımsızlığın, âlemi bağlamasın.” 
** “Akıl sahibi şairler, korkusuzca söylediler.” 
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5 Yazılu gördüm piyāle devrine pergārvār 

  İşbu beyti kim müsellemdir heme Ćinde’l-kibār* 
 
6  Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 

   Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
 
    VI 
 1 Ţutalım cennet imiş işbu gülistān-ı cihān 
  Ġonca vü gül ħūr ile ġılmān u Rıďvān bāġbān 
 

2 ćAyn-ı Tesnīm oldı şeb-nem menbać-ı bāġ-ı cinān 
  Rūħa rūħ u cisme rāħatdır nesīm olup vezān 
 

3 Böyle nüzhet-baĥş iken illā yine ider ĥazān 
  Bir gün istićlām içün bu sırrı bülbülden nihān 
 

4 Rāh-ı bāġa ŝubħ-dem oldum ŝabā ile revān 
  Gördüm almış yaķasın destine ĥār-ı bī-amān 
 

5 Nā-sezā devriñ bu ţavrından ķılup āh u fiġān 
  Ħasb-i ħāl idüp bu beyti eylemiş vird-i zebān 
 

6  Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 
   Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
  
    VII 
 1 NEBŹİYĀ maķŝūd idinme ćālem içre Ćizz u cāh 
  Saña reşk itsün vezīr ü ketĥudā mìr ü sipāh 
 

2 Manŝıb ehli başına munŝab olur zehr-i siyāh 
  Pāye-i ćizzet ser-ā tā-pā yem-i cürm ü günāh 
 

3 Let durur devlet ŝoñı vizr-i vezāret cāh-ı cāh 
  KāĈinātıñ ħāline diķķat ile itdim nigāh 
 

4 Her biri bir ćabd-i ćāciz cümleniñ ħāli tebāh 
  Ŝafħa-ı dehre yazup geçmiş niçe cān āh şāh 
 

5 Eylemiş bi’l-cümle erbāb-ı ŝadāķat rū-be-rāh 
  Ķalmamış ehl-i ħaķīķat ćālem içre āh [u] vāh 
 

6  Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 
   Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
  
 
 
 

                                                 
* “Hepsi, büyükler nezdinde.” 
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    49 
     [Mućaşşer] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
    I 
  Ey dirīġā çarĥ-ı bī-dādıñ elinden el-amān 
  Pāy-māl ider dimez bu pīr-i deryā nev-civān 

 Pūtedir ĥalķ yaydır ķavs-ı ķuzaħ oķ kehkeşān 
  Şarķ u ġarba ħükm idüp olsañ Ferīdūn-ı cihān 

 Ţayy ider bir gün sicill-i ćömriñi devr-i zamān 
  ćAzm ider rāh-ı beķāya derd ile rūħ-ı revān 
  Urdı Źü’l-ķarneyni ķarn ile o śevr-i bī-amān 

Oldı cevrinden ħamelveş niçe dil-şīr pehlivān 
 N’eyledi Sām u Nerīmānīye n’oldı Ķahramān 

  Ķanı Çemşīd ü ķanı Cem ya ķanı Nūşü’r-revān 
 
    II 
  Ġayr ţursun Bu’l-beşer Ādem Ŝafiyyu’llāh ķanı 
  ćİlm-ile göge aġan İdrīs refīću’llāh ķanı 

 Ol süvār-ı fülk-i raħmet Nūħ Neciyyu’llāh ķanı 
  Nārı gülzār iden İbrāhīm Ĥalīlu’llāh ķanı 

 Kebş-ile āzād İsmaćīl Zebīħu’llāh ķanı 
  Ŝāħibu’ţ-ţavr u yed-i beyżā Kelīmu’llāh ķanı 
  Bī-peder peydā olan ćĪsā-yı Rūħu’llāh ķanı 

Seyyidü’l-Kevneyn yaćnī ol Ħabību’llāh ķanı 
 Ķanı Bū Bekr ü ćÖmer ćOśmān u Leyśü’llāh ķanı 

  Cümle gitdiler beķāya ķaldı ancaķ nām u şān 
 
    III 
  Gel bahār olunca diñle bülbülüñ āvāzesin 
  Ĥūb terennümlerle dürlü naġmeler āġāzesin 

 Ţoldırupdur gülşeniñ elħān-ile der-vāzesin 
  Gerçi ķoçmuşdur bugün gül ġoncasınıñ tāzesin 

 Līkin olıcaķ ĥazān elbet çeker ĥamyāzesin 
  Ey göñül suĥriyye çoķdur ķanķı yirin yazasın 
  Çün ki bildiñ añladıñ ķānūn ile perdāzesin 

Pes pey-i aĥyāra düşmezseñ ŝanuram azasın 
 Bu kelām-ı dil-pesendi ŝafħ-ı dilde ķazasın 

 کل من فان علیها غیر ذات مستعان*  
 

IV 
  Gülşene var uş bu dem gör kim ne ħāl olmuş durur 
  Ġoncalar dem-beste bülbül deng ü lāl olmuş durur 

 Boynunı egmiş benefşe bī-mecāl olmuş durur 
  Yāsemīn-i sīm-ten ŝan kim ĥayāl olmuş durur 

 Laleniñ surĥ libāsı ķara şāl olmuş durur 

                                                 
* “Allah’ın zâtından başka, yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.”  (Rahmân, 55/26) Ayetin metninde 
“Küllü men-aleyhâ fân” şeklindedir. 



 231

  Sünbülüñ zülfi ţaġuķ āşüfte-ħāl olmuş durur 
18a  Nergis-i zerrīn güle żaćf-ile nāl olmuş durur 

Dinç iken cünd-i çemen fertūt u Zāl olmuş durur 
 Dehr-i pür-ķahrıñ fenāsına bu dāl olmuş durur 

  Kim muvāfıķ olmadı bir ħāline ħāl-i cihān 
 
    V 
  Ħubb-ı dünyāyı ķoyup pes māliĥulyādan kes el 
  Nefs-i murdār ile virme rūħ-ı pākiñe kesel 

 Terk idüp dūr u dırāz efkārı ķo ţūl-i emel 
  Yapışup ħablü’l-metīn-i şerća ķıl ĥayru’l-ćamel 

 Der-be-der gezme beyābānda eyā inŝāfa gel 
Añlaġıl ķadr ü veķārıñ itme kendiñ mübteźel 

  Geç geçenden yarınıñ var ŝāħibi budur meśel 
Ehl-i ħāl ol tā ki cümle müşkilātıñ ola ħal 

 Gel hevālanma derūnuñda yaķup nār-ı cedel 
  Meskenet ķıl ĥākveş düş yola çün āb-ı revān 
 
    VI 
  Ţutalım çarĥ-ı felek reĈyiñce devrān eylemiş 
  Salţanat virmiş saña ćālemde sulţān eylemiş 

 Ķomayup hicr ile aŝlā vaŝl-ı cānān eylemiş 
  Daĥı her düşvār işüñ bi’l-cümle āsān eylemiş 

 Ĥār-ı ġam göstermeyüp gül gibi ĥandān eylemiş 
  Şemć-i ümmīdiñ murād üzre fürūzān eylemiş 
  Eyleyüp baĥtıñ güşāde dürli iħsān eylemiş 

İtmemiş bu luţfı bir dem belki her ān eylemiş 
 Aţlas u dībāc ile cismüñi pūşān eylemiş 

  ćĀķıbet ĥāke vücūduñ bir kefenle ķor hemān 
 
    VII 
  NEBŹİYĀ bu çarĥ ile ya neyleyüp n’itmek gerek 
  Tā ki żāyić olmaya bu çekdigiñ renc ü emek 

 Çün ki bildiñ bī-vefā vü pür-cefādır bu felek 
  Ŝafħa-ı ķalbiñden eyle ħubbunı bi’l-cümle ħek 

5 Tā görünsün bu felek saña kelek ćAnķā siñek 
  Dāmen-i ćālemden eyle dest-i nefsi menć ü fek 
  Ħāŝılı küll-i ĥalāyıķdan özüñ ķıl ferd ü tek 

Saña kim dir bu fenānıñ nāfile cevrini çek 
 Cān ķulaġıyla gerekdir işbu pendi diñlemek 

  Yoĥsa ŝoñra fāĈide virmez hezār āh u fiġān 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
VII-5 bu felek saña: göziñe dünyā 
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50 
     [Mućaşşer] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
    I 
  Çü ezel rūħa ćadem ülkesi evţān oldı 
  Ne ĥoş idi ki o dem başına sulţān oldı 

 Baćdehū mülk-i tene gelmege ĥarmān oldı 
  Gelüp evvel demi ol pür-ġamıñ efġān oldı 
18b  Dime kim bir iki gün gül gibi ĥandān oldı 
  Aña gülzār-ı cihān kül-ĥān-ı sūzān oldı 

 Ķaldı hicrān-ile ne vāŝıl-ı cānān oldı 
  Ne ki bir ġayrı murādāt-ile şādān oldı 

 Bu imiş ķısmet-i taķdīr-i Ĥudā n’idelim āh 
 Ĥatm ide ŝoñ nefes īmān ile bārī Allāh 
 

    II 
  Bu felekdir ki beni yaķdı ĥarāb eyledi hem 
  Ķurıdup baħr-i ümìdimi serāb eyledi hem 

 Düşürüp miħnete rāhımı ĥal-āb eyledi hem 
Aķıdup eşkimi bezm içre şarāb eyledi hem 

 Dil-i ŝad-pāremi büryān u kebāb eyledi hem 
  Ķad ü sīnem göriñüz çeng ü rebāb eyledi hem 
  Dil ü dīdem daĥı pür-āteş ü āb eyledi hem 

Teni bi’l-āĥere ber-bād u türāb eyledi hem 
 Baćdehū bilmezin ķaŝdı nedir n’itse gerek 

  Ķorķarım daĥı beter derde yetüre giderek 
 
    III 
  Bu cihānda ol olur ġuŝŝadan āzād ancaķ 
  Ġam-ı ferdā yemeyüp şükri ide zād ancaķ 

 Böyle ķurmuş düzeni ħāŝılı üstād ancaķ 
  Bu ţarīķ ile heme eylemiş irşād ancaķ 

 Kim ola ādem olan ħāline dil-şād ancaķ 
  İtmeye ġam gelicek āh ile feryād ancaķ 
  Çıķara ŝabr u taħammül ile bir ad ancaķ 

Bu hevā ŝanma seni eyledi ber-bād ancaķ 
 Niçe cān çāk idüben sīneyi daķ eylediler 

  Ol olur her niçe kim Ħażret-i Ħaķ eyle diler 
 

IV 
  Ne ćaceb dār-ı fenānıñ bu ćaceb devri yine 
  Zen-i rūsbī gibi yüze gülerek ţavrı yine 

 Açılup ġoncaveş evvel görinür nevri yine 
  Bozup eţvārını ćaksine döner fevri yine 

 Niçe yüzden irişür der-ćaķab uş cevri yine 
  Gün gibi her kişiye žāhir olup bevri yine 
  Nekebāt-ile ţoludur vaŝat u gevri yine 

Saña maćlūm ola diķķat idücek ġavrı yine 
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 Gözüñ aç ćālem-i fānīye baķasın bir kez 
  Dime kim bāķī ķalur ŝoñı fenāya irmez 
 

V 
  Ķanı bu köhne sarāyıñ şeh ü pāşāsı begim 
  Ķanı Cemşīd ü Sikender ķanı Dārāsı begim 
19a  Ķanı Mecnūnı cihānıñ ķanı Leylāsı begim 
  Ħüsnüne ġırrā olan dil-ber-i ġarrāsı begim 
  Söylenür dilde hemān Vāmıķ u ćAźrāsı begim 
  Açılur bāġda gerçi gül-i ħamrāsı begim 
  Üstüne nāle ider bülbül-i şeydāsı begim 
  Bir ķarār üzre degil seyr ü temāşāsı begim 
  Pes ol efkārı ķoyup istedigim ola dime 
  Didigiñ olmayıcaķ bārī yüri ġuŝŝa yime 
 
    VI 
  Dem ola gülşen-i ćālemde dilā gül mi ķala 

Öte ŝıķlıġa düşe güm ola bülbül mi ķala 
 Gül ü bülbül gidicek nāle vü ġulġul mı ķala 

  Dökile berg-i semen ya ki ķaranfil mi ķala 
 Ţaġıla kākül-i dil-ber gibi sünbül mi ķala 

  Yıķıla mey-kede ĥum ola şikest mül mi ķala 
  Boġıla ħalķ-ı sürāĥī dem ü ķulķul mı ķala 

Ya o Hindū-peçe ol beñleri fülfül mi ķala 
 ćArab u ya ćAcem u Rūm u Tatār u Efrenc 

  İçiser cām-ı memātı ne ķoca ķala ne genç 
 
    VII 
  Böyledir çün gelüñüz aġlayalım zār idelim 
  Yüze göz yaşını incü gibi īśār idelim 

 Dūd-ı āh ile kıbāb-ı felegi ţar idelim 
  Āh u zār ile feriştehleri bī-zār idelim 

 Niçe bir ţāćat-ı Ħaķ eylemege ćār idelim 
  Niçe bir NEBŹĪ gibi cürm ü güneh kār idelim 
  Niçe bir fısķ ile gülzār-ı dili ĥār idelim 

Gelelim nāleye bülbülleri bīdār idelim 
 Ola kim ćafv ide ćiŝyānımızı ol Raħmān 

  Ķıla dīdārını iħsān idüp idĥāl-i cinān 
 

51 
        [Ķıţća] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 İrişüp ketm-i ćademden bu veled baŝdı ķadem 
  Bu cihān içre velī maķŝadı seyrān idi 
 

2 Gelüben eyledi iħyā ebeveynini belī 
  Gelmedin her birisi mürde-i bī-cān idi 
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3 Çü ţoġup virdi żiyā miśl-i meh-i bedr-i tamām 
  Gerçi kim ţıfl idi ol hem daĥı noķŝān idi 
 

4 Gelicek ćālem-i mülke didi tārīĥ NEBŹĪ 
  Biñ yüz ķırķ ţoķuz senede Şaćbān idi (1149/1736) 
 

52 
  [Tercìć-i Bend] 

Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
 

I 
19b 1 ćUşşāķa vefā eylemege ćāra düşersin 
  Cevr itme didikçe begim ıŝrāra düşersin 
 

2 Biñ nāz ile dil-dādeleriñ göñlüñi alup 
  Ŝoñunda peşīmān olup inkāra düşersin 
 

3 Meyl eyler-iseñ kākül-i Leylāsına anuñ 
  Ey dil yine Mecnūn gibi ţaġlara düşersin 
 

4 Pervāne gibi şemć-i ruĥın gözleme her-şeb 
  Bilmez misin anı ki ŝoñı nāra düşersin 
 

5 Gül yüzlüleriñ gird-i viŝālinde ţolanma 
  Bülbül gibi bī-çāre olup zāra düşersin 
 

6  Gūş itmez iseñ pendimi efkāra düşersin 
Bīmār oluban derd ile nā-çāra düşersin 

 
II 

 1 Çeşmimden aķar gerçi ţolu gibi bu yaşlar 
  Maħv oldı ķamu bitmedi baġrımdaki başlar 
 

2 Terk itdi beni göz göre meyl itdi raķībe 
  Ħayfā ki hebā oldı o kelb ile ŝavaşlar 
 

3 İrişse ķaçan mevsim-i gül bāġ-ı cihānda 
  Bülbül gibi şūrīde göñül nāleye başlar 
 

4 Aġyārı şehā āh-ile raħm eyledigimce 
  Dirler ki melekdir göre şeyţānı çü ţaşlar 
 

5 Ţutma göñül sīneñ aña ķarşu hedefveş 
  Her dem ki atar oķunı ol ya gibi ķaşlar 
 

6  Gūş itmez iseñ pendimi efkāra düşersin 
Bīmār oluban derd-ile nā-çāra düşersin 

                                                 
II-5a Mısra vezne uymamaktadır. 
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III 

1          Ben ġamda olam şām u seħer dehr-i fenāda 
  Aġyār ile dem dem o güzel źevķ u ŝafāda 
 

2 Ĥaylī dem olup ĥasta-i ćaşķam çü ţabībā 
  Bulunmadı bu derde devā dār-ı şifāda 
 

3 Çoķdur reh-i ćaşķıñda düşüp ĥāk olan ammā 
  Yoķdur dil-i bī-çāre gibi daĥı fütāde 
 

4 Ķaldım yaluñuz mūnis ü ġam-ĥvār daĥı yoķ 
  ćAķl u dil ü cān sersem olup bezm-i belāda 
 

5 Meyl eyleme zinhār dilā ol dil-i senge 
  Ħaķķā yoġ imiş miśli anuñ cevr ü cefāda 
 

6  Gūş itmez iseñ pendimi efkāra düşersin 
 Bīmār oluban derd-ile nā-çāra düşersin 
 

IV 
 1 Gördi ruĥuñ āvāre göñül geldi fiġāna 
  Bülbül-ŝıfat ey ġonca-leb ü ţūţī-zebāna 
 
 2 Sünbülleriñi ŝaķlayacaķ āh-ı seħerden 
  Ţoķunmaya nev-reste iken bād-ı ĥazāna 
 
 3 Menć itme beni āh u fiġān eylesem ey gül 
  Feryāda gelüpdür bu göñül bāġ-ı cihāna 
 

4          Dilden dile rüsvāy ola bülbül gibi her kim 
  Meyl eyleyüben dil viresin ġonca-dehāna 
 
20a 5 Yaķlaşma ŝaķın ol gözi seĥĥāra eyā dil 
  Dānādır o kim dūr ola ol āfet-i cāna 
 

6  Gūş itmez iseñ pendimi efkāra düşersin 
Bīmār oluban derd-ile nā-çāra düşersin 

 
V 

 1 Gör nāvek-i ġamzeñle olupdur cigerim ĥūn 
  Hem ħasret-i laćliñle sirişkim daĥı mey-gūn 
 

2 Kār eyledi bu cāna şehā nār-ı firāķıñ 
  Sīnem şerer-i āteş-i hicriñ ile kānūn 
 

3 Dil derdiñe düşdükçe devādan ider ićrāż 
Kimdir ki begim cevriñ ile olmaya memnūn 

                                                 
III-4b sersem: ser-ĥoş 
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4 NEBŹĪ olalı silsile-i zülfle muķayyed 
  Ey kāküli leylā didiler adına Mecnūn 
 

5 Aldanma bu bāzār-ı cihānda ŝaķın ey dil 
  Çoķ kimse olupdur belī bu sūķda maġbūn 
 

6  Gūş itmez iseñ pendimi efkāra düşersin 
Bīmār oluban derd-ile nā-çāra düşersin 

 
53 

     [Müseddes] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

I 
  Yıķıldı ķalmadı bu ĥāne-i dilde şehā bünyād 
  N’ola ķılsañ yed-i luţfuñla ol vīrāneyi ābād 

 Revā mı ĥāk-i pāy olup rehiñde ben olam ber-bād 
Teraħħum ķılmaġa bu bendeñe yoķ sende istićdād 

 Ezelden bu imiş bildim ki ķısmet ey şeh-i bī-dād 
  Baña ŝabr eylemek ćādet saña cevr ü cefā mućtād 

  
II 

  Meşaķķat gülsitānında bitüp bir şāĥsār oldum 
  Ser-ā-ser miħnet ü ālām ile pür-berg ü bār oldum 

 Ġamıñla ķalmadı ţāķat begim bī-iķtidār oldum 
  Firāķıñ ķaddimi dāl eyledi ġāyet nizār oldum 

 Ezelden bu imiş bildim ki ķısmet ey şeh-i bī-dād 
  Baña ŝabr eylemek ćādet saña cevr ü cefā mućtād 

  
III 

  Dem-i gīsū vü zülfüñle ezelden çün hevādārım 
  Ruĥ-ı gül-gūnuñuñ yādıyla bülbülveş nevākārım 

 Nişān-ı nāvek-i ġamzeñ olup āşüfte vü zārım 
  Dem-ā-dem derd ile ħālim yaman hicr ile bīmārım 

 Ezelden bu imiş bildim ki ķısmet ey şeh-i bī-dād 
  Baña ŝabr eylemek ćādet saña cevr ü cefā mućtād 

  
IV 

  Perīşān oldum efkār ile çün bildim selāmet yoķ 
  Olunca tā-dem-i āĥar bu sevdāya nihāyet yoķ 

 Sīnemde zaĥm-ı tīriñden ŝanur mısın cerāħat yoķ 
  Murādım ćarż-ı ħāl itmek durur bi’llāh nedāmet yoķ 

 Ezelden bu imiş bildim ki ķısmet ey şeh-i bī-dād 
  Baña ŝabr eylemek ćādet saña cevr ü cefā mućtād 

  
V 

20b  Ţutupdur bāġ-ı dehri āh u zārım ćandelībāsā 
  Yazıķdır bülbülüñ aġlatma güldür ey gül-i ħamrā 

 Cihānı ţol durur nālem irişmez gūşuna ħayfā 
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  Meded raħm eylegil cānā ķuluñdur NEBŹĪ-i şeydā 
 Ezelden bu imiş bildim ki ķısmet ey şeh-i bī-dād 

  Baña ŝabr eylemek ćādet saña cevr ü cefā mućtād 
 

54 
     [Müseddes] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
    I 

Cihān içinde ŝanma sen gibi bir çeşmi āfet var 
  Ne kim ol ķadd-i mevzūnuñ gibi bir ķadd ü ķāmet var 

 Dem-ā-dem cevr ü ķahrıñdan göñülde başķa ħālet var 
  Teninde tāb-ı ŝıħħat yoķ ne dilde daĥı rāħat var 

 Ne bende źerrece ārām u ŝabra tāb u ţāķat var 
 Ne sende dil-berā raħm itmege şemme liyāķat var 
 

    II 
 Görüp rūyuñ civānā ćāşıķ oldum mübtelāyım ben 

O tār-ı zülf-ile merbūţ-ı zencīr-i belāyım ben 
 Firāķıñ başdan aşupdur ġamıñla imtilāyım ben 

  Bu derd ü miħnet ile n’ideyim ya ne ķılayım ben 
 Ne bende źerrece ārām u ŝabra tāb u ţāķat var 
 Ne sende dil-berā raħm itmege şemme liyāķat var 
 
   III 
 Ayırdı çarĥ-ı kej-reftār sen ġonca-dehānımdan 

  N’ola ţolsa cihān bülbül gibi āh u fiġānımdan 
 Cüdā düşdüm dirīġā sen boyı serv-i revānımdan 
 Firāķıñla uŝandım ħāŝılı bi’llāhi cānımdan 
 Ne bende źerrece ārām u ŝabra tāb u ţāķat var 
 Ne sende dil-berā raħm itmege şemme liyāķat var 
 

IV 
  Seĥāvet ķılmada aġyārıña gūyā ki Ħātemsin 
  Ser-i ćuşşāķa ţoġma[z]sın egerçi mihr-i ćālemsin 

 Sebebsin zaĥmıma hem bāćiś-i feryād u nālemsin 
  Melek misin perī mi bilmedim gitdi ne ādemsin 

 Ne bende źerrece ārām u ŝabra tāb u ţāķat var 
 Ne sende dil-berā raħm itmege şemme liyāķat var 
  

V 
  Ġarīb üftāde yoķ NEBŹĪ gibi hìç āsitānıñda 
  Geçüp ŝadr üzre aġyārıñ ţurur her demde yanıñda 

 Sezā mı pādişāhım bu mürüvvet bu mı şānıñda 
 4 Bulasın dilerim Ħaķdan cihānda cism ü cānıñda 

5 Ne bende źerrece ārām u ŝabra tāb u ţāķat var 
                                                 
V-4 cihānda cism ü cānıñda: dīniñde hem īmānıñda 
V-5 Metinde bu mısra, “Ne bende źerrece ŝabr u ķarāra istiţāćat var” şeklindedir. [Son rabıta beytinin ilk 
mısraı bu şekildedir. Rabıta beyitlerinde uyum esas olduğundan, şairin baştaki tasarrufu tercih edilmiştir.] 
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 Ne sende dil-berā raħm itmege şemme liyāķat var 
  

55 
 [Terkìb-i Bend] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
    

21a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21b  
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56 
  [Taħmìs-i Miśālì] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
    I 
  Dil-berā gūyā ki tīġ-ı Ķahramāndır ĥançeriñ 
  Ķātil-i üftāde ancaķ bī-amāndır ĥançeriñ 

3 Künc-i sīneñ üzre cānā pāsbāndır ĥançeriñ 
  Cāme-i surĥ u kebūd içre nihāndır ĥançeriñ 

 Ŝan şafaķ içre hilāl-i āsumāndır ĥançeriñ 
  
    II 

 Ķomadı ol tīġ-ı dil-cū ŝadr-ı ćāşıķda keder 
  Sīne-çāk u dil-perīşān eyledi hep ser-be-ser 

 Şućlesine şućle-i ĥurşīd u encüm reşkver 
  Āsumānda māh-ı nev deryāda māhī ĥavf ider 

 Māhdan māhīye dek ħükmi revāndır ĥançeriñ 
   
    III 

 Aña virmişdir Ĥudā şāhā ki bir ħüsn ü behā 
  Āfitāb anuñ ķatında ŝanasın necm-i Sühā 

 ĆĀşıķ-ı bī-çāreye yoķdur bu ćilletden rehā 
 Şöyle geçkindir ki ķanda yatdıġın bilmez şehā 
 Ġamze-i mest-i müdāmıñdan nişāndır ĥançeriñ 
  

IV 
21Xa*  Her ķaçan çıķsa ġılāfından begim hem-çü ķamer 
  Bu dil-i mehcūrda ķalmaz žulmet-i ġamdan eśer 

 Çün anuñ āvāzesiyle pür olupdur baħr u ber 
  Teşne-diller gördigi demde n’ola cān virseler 

 Bir güzel belden çıķar āb-ı revāndır ĥançeriñ 
   

   V 
 NEBŹĪ-i şeydā alup bunca belālar çignine 

  Cevr-i tīġından giyer şāl u ćabālar egnine 
 Ĥançer-i bürrān ucundan āh u zār bu deñli ne 

  Ţatlu dillerle Miśālīniñ girüpdür göñline 
 Gūyiyā bir dil-ber-i şīrīn-zebāndır ĥançeriñ 

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
I-3 pāsbān: Metinde “pāşbān” şeklindedir. 
* Yazmada 21. varak ile 22. varak arasında numaralandırılmayan varak, tarafımızdan 21Xa, 21Xb şeklinde 
numaralandırılmıştır. 
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57 
   [Muħammes] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
    I 
  Ey göñül bir tāze yetmiş nev-civāndır sevdigim 
  Ħüsn ile sulţān-ı ĥūbān-ı zamāndır sevdigim 

 Laćl-i leb sükker-dehen şīrīn-zebāndır sevdigim 
  Raħmı yoķ ćuşşāķa aŝlā bī-amāndır sevdigim 

 Luţf ider aġyāra ammā mihribāndır sevdigim 
  
    II 

 Zülfi bir seħħārdır kim dāĈimā efsūn ider 
  Cevr ile ćuşşāķ-ı pür-derdiñ ġamın efzūn ider 

 Aķıdup eşk-i revānım Dicle vü Ceyĥūn ider 
  Luţf-ile şād itmez aŝlā dem-be-dem maħzūn ider 

 Žulm-ı bī-ħadd eylemekde bī-nişāndır sevdigim 
 
    III 

 Kirpügi oķ ķaşı ya ŝankim ħarāmī gözleri 
  ĆĀşıķa bī-raħm u şefķat tünd söyler sözleri 

 Eyledi ćaķlım perīşān şīve ile nāzları 
 Urdı sīnem yāre ķıldı ġamze-i ġammāzları 
 Ĥūn-ı ćuşşāķ ile her dem tīġı ķandır sevdigim 
  

IV 
  Göz göre ćaşķıyla anuñ düşmüşüm sevdālara 
  Başımı uġratmışım rengīn ćaceb ġavġālara 

 Vaćde-i vaŝl eyleyüp ŝaldı beni ferdālara 
  ĆAhd idüp meyl itmeyem şimden-gerü her-cālara 

 Şūĥ u şehr-āşūb u fettān-ı cihāndır sevdigim 
   

   V 
 NEBŹİYĀ ol fitneniñ cevrin ćaceb kimler çeker 

  Kim düşer ćaşķına anuñ şerħa-ı aħmer çeker 
 ćĀşıķa virmez amānı tīġ-ı ġamġamlar çeker 

  Miśl-i Rüstem ĥışma gelse üstüme ĥançer çeker 
 Ŝanki ĥūbluķ ćāleminde Ķahramāndır sevdigim 

 
58 

   [Muħammes] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
    I 
21Xb  Her seħer nālemden ey meh gelmesün nefrīn saña 
  İderim derd-i derūnum āh ile tebyīn saña 

 Ben ķılurken pādişāhım cānımı taćyīn saña 
  Göz göre oldı muķārin ol seg-i bī-dīn saña 
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 Āferīn ey dil-rübā taħsīn saña taħsīn saña 
  
    II 

 Cevr ile ey ķaddi elfim ķāmetim dāl eylediñ 
  İtmedik mekri ķomadıñ baña biñ āl eylediñ 

 Rāh-ı ćaşķıñda civān u merd iken Zāl eylediñ 
  İtmediñ aŝlā vefā žulmı be-her-ħāl eylediñ 

 Āferīn ey dil-rübā taħsīn saña taħsīn saña 
   
    III 

 Siħr idüp cādū gözüñ zülfiñe bend itdi beni 
  Eyledi ćaşķıyla memlū sīne vü cān u teni 

 Yoġ-imiş sende ħaķīķat böyle bilmezdim seni 
 Āşinā olup ćadūya şimdi terk itdiñ beni 
 Āferīn ey dil-rübā taħsīn saña taħsīn saña 
  

IV 
  Eylediñ bilmem raķībiñ üstüme tercīħ iñen 
  Düşdüm efġāna yine bülbül gibi ey gül-dehen 

 Āteş-i ćaşķıñla yanup oldı kül cān u beden 
  Luţfuñı aćdā görür şāhım yine cevriñi ben 

 Āferīn ey dil-rübā taħsīn saña taħsīn saña 
   

   V 
 NEBŹĪ-i şūrīdeyim ćaşķıñla ħayrān olmuşum 

  Dīde giryān sīne büryān dil perīşān olmuşum 
 Üns olup cevr ü cefāña derd ile kān olmuşum 

  ćAşķ-ile Mecnūnveş ćālemde destān olmuşum 
 Āferīn ey dil-rübā taħsīn saña taħsīn saña 
 

59 
     [Murabbać] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

I 
  ĆĀşıķāna ćayn-ı dāder çeşmi ol fettānımıñ 
  Lebleri ammā devādır ol gümüş gerdānımıñ 

 Biñ degil yüz biñ degil pā-māle-i ćaşķı hemān 
  Ĥāk-i rāhında hezārān ķulı var ćOśmānımıñ 

 
II 

 Cümleden biri Muħammed bendesidir şübhesiz 
  Bend olupdur zülfüne efkendesidir şübhesiz 

 Lebleri āb-ı zülāli zindesidir şübhesiz 
  Ol Mesīħā-dem dehānı çeşme-i ħayvānımıñ 
 

III 
22a  ćAşķ ile şeydā olupdur ħāl-i İbrāhīme baķ 
  Serserī vaŝlı hevāsında yiler yalın ayaķ 
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 Dīdede āl-i sirişki dilde nār-ı iştiyāķ 
  Źerreveş üftādesidir pāyına sulţānımıñ 

 
   IV 
 Derdmend olmuş Ħüseyniñ derdine olmaz devā 

  Baş açuķ bir ćāşıķ-ı dīvānesi olsa revā 
 Yalıñuz bunlar degil meftūnı olmuş mā-sevā 

  Ĥalķ-ı ćālem bendesidir ol şeh-i devrānımıñ 
 

V 
 NEBŹİYĀ ćuşşāķa taćyīb itme bi’llāh ol edīb 

  Söylenür ĥalķıñ dilinde bu meśel men Ćābe Ćìb* 
 Ŝayd ider göñlüñ ķuşın bir āl ile ol dil-ferīb 

  Bülbül-i zārı olursın ol gül-i ĥandānımıñ 
 

60 
 [Terkìb-i Bend] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

I 
 1 Yine ţolāb-ı felek ber-ćaks devrān eyledi 
  Aķıdup seyl-i belā zehr-āb rīzān eyledi 
 

2 Bī-nihāyet žulm idüp bī-dād nā-pāyān hem 
  Eyleyüp ħadsiz cefā cevr-i firāvān eyledi 
 

3 Ayırup cāndan ćazīz ķardaşını ķardaşdan 
  Ĥāk idüp birin birin hicr ile bī-cān eyledi 
 

4 Ŝoldırup o gül budaġın ķara ţopraġ eyleyüp 
  Bu dil-i nā-şādı bülbül gibi nālān eyledi 
 

5 Serv iken ķaddi cihān bāġında mevzūn u laţīf 
Ŝarŝar-ı ķahrıyla yıķup ĥāke yeksān eyledi 

 
6 El-firāķ ey dāder-i dil-perverim ŝad el-firāķ 

 ماند روز وصلتیم وا حسرتا یوم التلاق**
 

II 
 1 El-amān çarĥ-ı sitemkārıñ elinden el-amān 
  Kim emīn oldı cefāsından ya kim buldı amān 
 

2 Bu degil mi sünbüli der-beste-i zencīr iden 
  Gülleri pejmürde vü bülbülleri hem aġladan 
 

                                                 
* “Ayıplayan ayıplanır.” Arapça atasözü. El-Âlûsî, Garâ’ibu’l-iğtirâb, s. 165. 
** “Ey gönlümü besleyen kardeşim, bu ayrılık, bu yüz ayrılık; ne yazık ki vuslat günümüz Kıyamet gününe 
kaldı.” 
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3 Lāleniñ baġrın ķara çāk itdi ŝadrın ġoncanıñ 
  Nāfeniñ ķanın ķurutdı laćle gör yutdurdı ķan 
 

4 Çoķ görür babaya oġlın oġlına babasını 
  Birbirinden ayırur zevceyni hem-çü ferķadān 
 

5 ćĀşıķı maćşūķasından cevr ile eyler cüdā 
  Dūr ider aħbābdan aħbābı baćde’l-ıķtırān 
 

6 Bu imiş meĈmūl olan bu dūn gerdūndan hemīn 
Kim şihāb oķın atar ķavs-ı ķuzaħla der-kemīn 

 
III 

22b 1 Āĥiri dünyā-yı dūnuñ çün fenā imiş dirīġ 
Rabţ-ı ķalb itmek aña ħaķķā ĥaţā imiş dirīġ 

 
 2 Ķaŝr-ı zībālarla tezyīn olunan bu köhne ev 
  Ħayf dār-ı derd-imiş mātem-serā imiş dirīġ 
 
 3 Sūdı yoķ sevdā imiş ey ĥvāce ħırŝ u ĥvāhişiñ 

Kaćbe-i maķŝūd içün saćyin hebā imiş dirīġ 
 

4          Ķabr bir ķapu imiş kim her kişi andan girer 
  Şerbet-i mevt herkese yek-ser ŝalā imiş dirīġ 
 
 5 İnķılāb üzre imiş her rūz u şeb bu ĥākdān 
  Ol sebebden kim esāsı bir hevā imiş dirīġ 
 
 6 Yil gibi sürćat ile geçmektedir bu rūzgār* 
  Dest-be-dest irdi saña çün bil ki olmaz pāydār** 
 

IV 
 1 Geçdi bi’l-cümle gürūh-ı enbiyā vü evliyā 
  Bā-ĥuŝūŝ ol faĥr-i kevneyn Resūl-i Kibriyā 
 

2 Ĥoş bilürsin ol daĥı ţutdı beķā semtine yol 
  Ger cihān bir şaĥŝa bāķī ķalsa ķalurdı aña 
 

3 Pes yüri aldanma kim bu ćālem-i kevn ü fesād 
  Kāfire cennetdir ammā müĈmine sicn-i belā 
 

4 Ķanı ol cebbār begler kim benim dirdi hemān 
  Ĥāk olup yatur ġubārın tozıdır bād-ı fenā 
 

5 N’oldı ya ķanı birāderlerle māder hem peder 
  Ķanı aħbāb u ķanı aŝħāb u ķanı aķrabā 
 
                                                 
* 132 numaralı gazelin 1a mısraıyla aynıdır. Ancak “sürćat ile: sürćat idüp” şeklinde yazım farkı vardır. 
** 132 numaralı gazelin 4b mısraıyla aynıdır. 
60/IV Bu bendin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
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6 Uşta bir daĥı yaturdum dāder-i cān-āverim 
Ţāķatim yoķ hicrine ola meger Ħaķ yāverim 

 
V 

 1 Firķatiñle ey ķarındaşım şafaķ ķan aġlar 
  Nehr-i Ceyĥūn ĥūnveş aķup dem-ā-dem çaġlar 
 

2 Bu firāķa aġlayup mātem ţutar ebr-i siyāh 
  Dökilüp berg-i ĥazān gibi ŝarardı bāġlar 
 

3 Çıķarup sebz[ì] libāsın ķaralar giydi çemen 
  Yüz yire sürüp döginür ţaş ile ırmaġlar 
 

4 Gözlerim āb-rūy-ı dem ĥāk oldı başım ber-hevā 
  Āteş-i hicrāna zīrā kim ţayanmaz ţaġlar 
 

5 Sen geçindiñ raħmetu’llāha irişdiñ bīgāne 
  Ya niçe ķılsun taħammül bu firāķa ŝaġlar 
 

6 Tā meger iħsān idüp ol Kāşif-i her müşkilāt 
Maħż-ı luţfundan ćināyet eyleye ŝabr u śebāt 

 
VI 

 1 Şübhe yoķ ķıldıñ behişti cāy ķardaşım benim 
  Baŝuban dārü’l-ķarāra pāy ķardaşım benim 
 

2 Yaŝdanup bālīn-i Rıďvāna otur pes ber-serīr 
  Sāye-i Ţūbāya pister yay ķardaşım benim 
 
23a 3 Dest-res bulduñ ne ġam gencīne-i ġufrāna ki 

Raħmet-i Raħmāndan aldıñ pay ķardaşım benim 
 

4 Gerçi kim ehl ü ćıyāliñ terk idüp olduñ revān 
Ĥāŝŝaten ţūţī kerīmeñ vay ķardaşım benim 

 
5 Līk yevmü’l-mülteķā cennāt-ı ćālī-cāyda 

  Cemć olursuz ćāmmeten ferdāy ķardaşım benim 
 

6 Murġveş uçup bu dem çıķdıñ aramızdan saña 
Şimdiden ŝoñra hedāyāmız olur ancaķ dućā 

 
    VII 
 1 Ħaķ Tećālā merķadiñ bostān-ı cennet eylesün 
  Rūħ-ı pür-nūruñ ġarīķ-ı baħr-i raħmet eylesün 
 

2 Ķabriñe açup derīçe ravża-ı Rıďvāndan 
  Ħūrī vü ġılmān ile hem-bezm ü ŝoħbet eylesün 
 

3 Tā-Ķıyāmet arķañ üzre yatup idesin ħużūr 
  Źevķıñı Bār-ı Ĥudā her bār ķat ķat eylesün 
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4 Ümmet-i Aħmedle cümle cemć idüp yevmü’l-mezīd 

  Nićmet-i ćužmā-yı dīdārıyla minnet eylesün 
 

5 Cümleden mücrim źenīb NEBŹĪ ķarındaşıñ daĥı 
  Ŝoñ nefes īmān-ile ĥatmin ćināyet eylesün 
 

  احباب و خویشان را بجمع مؤمنانءعامه 6

 اسکن الله تعالی فی فرادیس الجنان*  
 

61 
  [Muħammes] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
    I 
  Dāġlar sīnemde güldür sīnedir bir gülsitān 
  Ķılmasun mı bu dil-i şūrīde bülbülveş fiġān 
  Pāyıña üftādeyim şeb-nem gibi ey gül-dehān 
  Merħamet eyle yaman oldı benim ħālim yaman 
  El-amān ey nūr-ı dīdem nev-resīdem el-amān 
   
    II 
  Nā-ümīd itme beni vaŝlıñdan ey kān-ı kerem 
  NāĈil-i vaŝlıñ olan olur cihānda muħterem 
  Firķatiñle ey ţabībim olmuşum ŝāħib-verem 
  Žannım oldur hicr-ile olmam muķarrer lā-cerem 
  El-amān ey nev-žuhūrum reşk-i ħūrum el-amān 
   
    III 
  ćAşķıñ ey Leylā beni Mecnūn u şeydā eyledi 
  ćAķl u fikrim cümleten tārāc u yaġmā eyledi 
  Lā-mekān idüp mekānım kūh u ŝaħrā eyledi 
  Terk-i ćarż itdirdi bī-pervā vü rüsvā eyledi 
  El-amān ey şeh-levendim bī-menendim el-amān 
   
    IV 
  Her ķaçan varsam ruĥuñ seyr itmege ey āfitāb 
  Źerreveş ditrer vücūdum dil olur pür-ıżţırāb 
23b  Gün yüziñi setr ider kākülleriñ hem-çü seħāb 

ćĀşıķ-ı şūrīdeñim bi’llāh itme ictināb 
El-amān ey āfitābım māh-ı tābım el-amān 
   

    V 
  Bu dil-i şeydāya meyliñ yoķ mı bilmem ey perī 
  Ķılmadıñ luţfuñla mesrūr itmediñ ġamdan berī 

                                                 
* “Allahu Te’âlâ, dostlar ve akrabaların hepsini, mü’minler topluluğu ile birlikte, Firdevs cennetlerine 
yerleştirsin.” 
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  İlţifātıñla sevindirdiñ raķībi ol ĥarı 
Gel yeter cevr idüp aġlatdıñ bu NEBŹĪ kemteri 

  El-amān ey serv-i nāzım şāh-bāzım el-amān 
   

62 
     [Murabbać] 

Müstefćilātün Müstefćilātün 
 
    I 
  Ey dil sirişkiñ seyl eyle āĥir 
  Deryā-yı ćaşķa pāyān bulunmaz 

 Ďarb-ı meśeldir bu güft-i fāĥir 
  Cān virmeyince cānān bulunmaz 
 
    II 

 Baķma nigārıñ cevrine yā Hū 
  Mićyār olupdur ćuşşāķa ķayġu 

 Ŝaħrā-yı ćaşķda eyle tekāpū 
  At bulunursa meydān bulunmaz 
 
    III 

 Çıķar göñülden sevdāyı eyvā 
  Kāźib degil mi bu gūne daćvā 

 Düşdüñ çü ćaşķa itme müdāvā 
  Bīmār-ı ćaşķa dermān bulunmaz 
 
    IV 

 Dil-ber iderse cevr ü cefāyı 
 2 Luţf u kerem bil eyle ŝafāyı  

 Umma raķībden mihr ü vefāyı 
 Her bir göñülde īmān bulunmaz 
 
   V 
 Ĥūbān-ı ćālem sīmīn-bedendir 
 Şīrīn dehen diş dürr-i ćAdendir 
 NEBŹĪ bularıñ bilmem nedendir 
 Biñde birinde sāmān bulunmaz 
 

63 
     [Murabbać] 

Müstefćilün Müstefćilün 
 
    I 

Geldi çü vaķt-i nev-bahār 
  İrişdi ol ferĥunde-dem 

                                                 
62/IV-2 ŝafāyı: dućāyı 
63/IV- V. ve XVI-XIX. bendler sayfa kenarındadır. 
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 Oldı sivā leyl ü nehār 
  Ġālib velī şādī be-ġam 
 
    II 

 Revnaķ bulup rūy-ı zemin 
  Zanbaķ açıldı yāsemīn 

 Oldı çemen ĥuld-ı berīn 
  Her gūşe ŝan bāġ-ı İrem 
 
    III 

 Buldı ħayāt-ı nev cihān 
  İrdi zamāna tāze cān 

 Āh u enīn-i ćāşıķān 
  Ţoldı sürūd ile naġam 
 
    IV 

 Şeb-būy-ı ćanber-bū ile 
  Gülzāra geldi Hū ile 

 Bir ġonca-leb gül-rū ile 
 Bülbül sürer gülşende dem 
 
   V 
 Elde piyāle lāleler 
 Ŝahbāya beñzer jāleler 
 Nūş idüp eyler nāleler 
 Mest-i mey-i bezm-i ķadem 
 

    VI 
24a  Giydi aġaçlar sebze ţon 

Ezhār u eśmār gūn-e-gūn 
 İžhār iderler gün-be-gün 

  Cūd u seĥā luţf u kerem 
 

    VII 
 Nev-rūz u nev-meh nev-sene 

  Herkes sürūra gürsine 
 Nev-yāve bāde virsene 

  Ey sāķī-i ŝāħib-himem 
 
    VIII 

 Sāķī müravvaķ cām ile 
  Ŝun bādeyi ikrām ile 

 Yārān-ı ĥoş-fercām ile 
  Demler sürülsün dem-be-dem 
 
    IX 

 Murġān uyandı sū-be-sū 
  Gülzāra ţoldı güft-u-gū 

 Gelsün bugün içsün ţolu 
 Ol lāle-ĥadd ü ġonca-fem 
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   X 
 Ol Ĥüsrev-i şīrīn-dehen 
 Ol dişleri dürr-i ćAden 
 Güldür yañaġı yā semen 
 Sünbül ŝaçıdır ĥam-be-ĥam 
 

    XI 
  Gülsün açılsun ol nigār 
  Ol nāzenīn-i gül-ćiźār 

 Feryād idüp hem-çü hezār 
  NEBŹĪ fiġān itsün ne ġam 

 
    XII 

 Vaŝfında bu raćnā eśer 
  İtdirdi gör inkās-ı ser 

 Şāćirleri hep ser-be-ser 
  Ħayretde ķoydı beste-dem 
 
    XIII 

 Olup ķamusı bī-zebān 
  Engüşt idüpdür ber-dehān 

 Biñ cehd iderse şāćirān 
  Ħāŝıl degil illā nedem 
 
    XIV 

 Tanžīr olur mı hìç buña 
  Özge terennüm ĥoş-edā 

 Lāf eyleyen gelsün ŝalā 
Kāġıd mürekkeb uş ķalem 

 
   XV 
 Ey dil yeter sūz u güdāz 
 Eyle kūtāh itme dırāz 
 Bu rehde olup ser-firāz 
 ćUşşāķa sensin pīş-ķadem 
 

    XVI 
  Sözi çoġ itme ķıl ķalīl 
  Sözüñ şarāb-ı Selsebīl 

 Kim redd idüp ister delīl 
  Uşta bu nažm-ı muħterem 
 
    XVII 

 Bu şićr-i ter şāhid yeter 
  Çoķ söyleme zāĈid yeter 

 Ŝanma ki sen kāġıd yeter 
  Ķaŝr itmeyüp medd eylesem 
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    XVIII 
 Maķbūl idüp cānānımız 

  İtsün pesend sulţānımız 
 Luţf eyleyüp yārānımız 

  Ķılsun hemān terk-i sitem 
 
    XIX 

 Ger semć u ger menć itseler 
  Gelmez dile kibr ü keder 

 Redd ü ķabūl ü nefć u żar 
 Yanımda birdir medħ ü źem 
 

64 
       [Nažm] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Nūn-ı Kevśerdir lebiñ ey nev-civān 
 Nūn vir nūş idelim anı revān 
 
2 Nūn be-rūz aġlar olup ćāşıķ saña 
 Nūn-ı maħżıñdır bu NEBŹĪ bī-gümān 
 

65 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
24b 1 Ey dirīġā bir ćaceb ġafletdeyiz yoķ intibāh 
  Geçmede ćömr-i ćazīz her rūz u hefte sāl u māh 

 
2 Cübbe vu destārıña ey ĥvāce ġırra olma kim 

Niçe ten oldı bürehne niçe ser ķoydı külāh 
 
 3 Yuf cihāna kim vire āĥir fenāya cümlemiz 
  Çün ledū li’l-mevt* dinildi āh mine’l-mevt** āh [u] vāh 

 
4 İşbu Cućcānī Efendi Ķudsdan maćzūl iken 

  ćİzz ü cāhı terk idüp ķıldı beķāya ćazm-i rāh 
 
 5 NEBŹİYĀ hātif didi bu mıŝraćı tārīĥine 
  Ķuşça cānıyçün nihāl-i Sidre olsun lānegāh 
 (1157/1744) قوشجه جانیچون نهال سدره اولسون لانه کاه  
 
 
                                                 
* “Ölüm için doğun ve harab olmak için bina inşâ edin.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/183; Serdaroğlu, 
Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 93. 
** Ölümden âh. 
65/4a Cućcānī (جعجانی): Sözkonusu şahıs hakkında bilgi bulunamadığından, sözcüğün böyle okunması tercih 
edilmiştir.  
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66 
        [ĶıţĆa] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Niçe mesrūr olursun aġzın açmışdır ecel çün şīr 
  Görürsin ħiŝŝe almazsın saña yetmez mi ħāl-i ġayr 

 
2 İçerler kāse-i mevti idüp fermān-ı Ħaķ bir gün 

  Feleklerde melekler dābbe arżda hem havāda ţayr 
 
 3 Nažar ķılma nuķūşına müzeyyen görüp aldanma 
  Ķonan göçer bu dār içre müsāfir-ĥānedir bu deyr 

 
4 Bu merķad ŝāħibi kim ismi Seyyid Muŝţafā Ħāfıž 

  Recādır rūħ-ı pākin ĥayr ile yād ide ehl-i ĥayr 
 
 5 Bu bir mıŝraćda tārīĥin beyān idüp didi NEBŹĪ 
  Revānı bülbül-i gülzār-ı Ķuds ile ola hem-seyr 
 (1156/1743) روانی بلبل کلزار قدس ایله اوله همسیر  

 
67 

        [ĶıţĆa] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
 1 Bu ķabr ıssı ki Seyyid Muŝţafādır 
  Gürūh-ı ħāfıžān içinde ser-tāc 

 
2 Naķāyıŝdan ķamu ţāhirdi žāhir 

  Derūnı ćilm ile pür-nūr [u] vehhāc 
 
 3 Amāsiyyeden irdi bu diyāra 
  Ecel ćömri metāćın ķıldı tārāc 

 
4 Çün ol bülbül-i ĶurĈān ķabre ķondı 

  Revānı ķıldı ćİlliyyīne mićrāc 
 
 5 Mücevher ħarf ile fevtine NEBŹĪ 
  Didi tārīĥ uçmaġa ķanad aç 
ٓاوجماغه قناد اج    (1156/1743) 

 
68 

       [Nažm] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilātün 
 
 1 Bu fenā ćāleme ey ĥvāce nažar ķılma gözüñ aç 
  Ki metāć-ı beden-i ĥākiñ-içün cānıñ alur bāc 
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2 Giyüben tāc u ķabā ile ġurūr itme ŝaķın kim 

  Niçe ten oldı bürehne ķodı başdan niçe ser tāc 
 

69 
       [Ķaŝìde] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
25a 1 Ŝanmaġıl bu ćālemi cāy-ı ķarār 
  Ķılma ćizz ü māl u cāha ićtibār 

 
2 Ŝıfrveş ĥālī olur bir gün ķamu 

  Olmasa ćömre ħisāb ile şumār 
 
 3 Monla Ŝāliħ işbu merķad ŝāħibi 
  ćĀķil ü dānā idi źü’l-ibtiŝār 

 
4 Çün ki bildi fānīdir dünyā evi 

  Eyledi dār-ı beķāyı iĥtiyār 
 
 5 Didi tārīĥin idüp NEBŹĪ dućā 
  Cāy-ı rūħın ide Ħaķ dārü’l-ķarār 
 (1153/1740) جای روحین ایده حق دار القرار  

 
70 

       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Bu sāl içre ki düşdi mevt-i ţāćūn Avrupa Rūma 
  Niçe cān uġradı ķahr u celāl-i Ħaķla ħulķūma 

 
2 Mükedder oldı ĥalķ cümle enāma merg-i ćām oldı 

  Ķażā’ullāh cārī oldı şeyĥ u şābb u maćŝūma 
 
 3 N’ola fevt irse maħlūķa ledū li’l-mevt * ħükmidir 
  İrişmez fevt ü mevt ancaķ Cenāb-ı Ħayy u Ķayyūma 

 
4 Bu merķad ıssı kim faĥru’l-ĥavāţīn idi ćaŝrında 

  Ecel dāmına düşdi rūħ-ı pāki oldı merħūme 
 
 5 Dućā-yı ĥayr-ile NEBŹĪ didi bu mıŝraćı tārīĥ 
  Cinānın cāy ide Mevlā revān-ı Ümmü Gülśūma** 
ّجنانن جای ایده مولا روان ام کلثومه    (1164/1750-51) 

                                                 
* “Ölüm için doğun ve harab olmak için bina inşâ edin.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/183; Serdaroğlu, 
Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 93. 
** Son iki beyit, 71 numaralı kıt’anın 3. ve 4. beyitleriyle aynı ama, farklı söz dizimiyle yazılmıştır. 
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71 

        [ĶıţĆa] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Bahārāsā görinen bu müzeyyen ćālem-i nüzhet 
  Dirīġā ħasretā bāķī degil fānī imiş illā 

 
2 Budur ķānūnı dehriñ devr-i Ādemden berü bī-şek 

  Gelen geçer ķonan göçer ki nevbet bizdedir ħālā 
 
 3 Bu merķad ıssı kim faĥr-ı ĥavātīn-i zamān idi 
  Ecel irdi aña da ķıldı ćazm-i ćālem-i bālā 

 
4 Dućā-yı ĥayr-ile NEBŹĪ didi bu mıŝraćı tārīĥ 

  Revān-ı Ümmü Gülśūma cinānın cāy ide Mevlā 
ّروان ام کلثومه جنانن جای ایده مولا    (1164/1750-51) 
 

72 
[Musammaţ Ġazel] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
25b 1 Elā ey gözleri mestān nedir bu ġamze-i cādū 
  Gözüm giryān ciger büryān firāķıñla dirim yā Hū 

 
2 Olalı sīnemiñ dāġı siyāh oldı yüzüm aġı 

  Müzeyyen ħüsnüñüñ bāġı öter bülbül güle ķarşu 
 
 3 Düşelden ćaşķıña dün gün olupdur ismimiz Mecnūn 
  Cefāyı eyleme efzūn yeter oldı yeter yek dū 

 
4 Cüdā sen gibi yārimden çü bülbül gül-ćiźārımdan 

  Dem-ā-dem āh u zārımdan fiġānımdan cihān memlū 
 
 5 Bu NEBŹĪ nažmına ţut gūş anı ħıfž eyle añla ĥoş 

Olup ćaşķıñla ol bī-hūş ķarārı yoķ gezer her-sū 
 

73 
[Musammaţ Ġazel] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 ćAceb ey beñleri fülfül niçün inŝāfa gelmezsin 
  Ruĥı gül kāküli sünbül niçün inŝāfa gelmezsin 

 
2 Revā mı ey perī-peyker ola ġayrı saña hem-ser 

  ćAceb ey ķāmeti ćarćar niçün inŝāfa gelmezsin 
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 3 Revā mı ey gül-i ĥandān olasın ġayr ile şādān 
  ćAceb ey āfet-i devrān niçün inŝāfa gelmezsin 

 
4 Revā mı ey şeker-güftār olam derdiñe giriftār 

  ćAceb ey ġamzesi Tātār niçün inŝāfa gelmezsin 
 
 5 ćAceb ey gözler[i] āhū firāķıñla dirim yā Hū 
  Bu NEBŹĪ dir ki ey meh-rū niçün inŝāfa gelmezsin 

 
74 

[Musammaţ Ġazel] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Göñül ol dişleri incü lebi ħamrāya meyl itdi 
  Ruĥı gül kāküli şeb-bū semen-sīmāya meyl itdi 

 
2 Göñül ol beñleri dāna yüzi bedr ü ķaşı esnā 

  Ġarīb Mecnūn gibi cānā ŝaçı Leylāya meyl itdi 
 
 3 ćAcebdir ol perī-peyker niçün olmaz baña hem-ser 
  Göñül ol ķāmeti ćarćar sehī-bālāya meyl itdi 

 
4 Göñül ol cānların cānı melāħat cevheri kānı 

  Güzellik mülkünüñ ĥānı şeh-i Dārāya meyl itdi 
 
 5 Göñül ol beñleri fülfül dehānı gül dili bülbül 
  Bu NEBŹĪ ol ŝaçı sünbül gül-i raćnāya meyl itdi 

 
75 

        [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Eyā ħürmetlü raġbetlü De Penkler ilçi-i Roma 
  Gürūh-ı ilçiyānıñ faĥri miśliñ var mıdır āyā 

 
2 Mülāyim-ţabć u deryā-dil vesīćü’ź-źihn [ü] bī-ġılsın 

  Mizāc-ı leyniñe nisbet girān u saĥt ţabć-ı mā 
 
 3 Ţarīķıñda nažīriñ yoķ olup bī-miśl ü bī-hem-tā 

Suĥanver maŝlaħat-perver müdebbir ćāķil ü dānā 
 
4 Pesend kim devletini birbirine ceźb ü rabţ itdiñ 

  Meger teĈśīrde beñzer ki mıķnāţīssın gūyā 
 
26a 5 Uġur-ı devletiñde ĥıdmet itdiñ cidd ü cehd ile 
  Olup meşkūr saćyiñde bulasın rütbe-i ćulyā 
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6 Gelüp bu dār-ı İslāmbula çün ehl ü ćıyāliñle 
 Oturduñ bunca eyyām oldı kim bi’r-rāħati’l-evfā 
 
7 Ĥudā virdi niçe evlād ķamunuñ ćömri var olsun 
 Ţoġurdı bir güzel oġlan bu demde yine madamā 
 
8 Ne oġlan belki bir miśli bulunmaz dürr-i yek-tādır 
 Beşer-endāmdır illā ŝanem-ŝūret perī-sīmā 
 
9 Dućā idüp didi NEBŹĪ anuñ ħaķķında bu beyti 
 Birer tārīĥ ider bi’ź-źāt her bir mıŝraćı īfā 
 
10 Biri tārīĥ-i Hicret birisi Mīlād-ı ĆĪsādır 
 Oķısunlar görüp uşta budur ol beyt-i pür-maćnā 
 
11 Vücūdı bezm-i ŝıħħatde ola esķāmdan ćārī 
 Bu mevlūdı mezīd-i ćömr ide luţf-ı Ġanī Mevlā 

 (1164) وجودی بزم صحتده اوله اسقامدن عاری  

 (1751) بو مولودی مزید عمر ایده لطف غنی مولا  
 

76 
       [Ķaŝìde] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 1 Ne ćaceb oldı dilā işbu cihānıñ ħāli 
  Ki kederden degil ehl-i dile bir dem ĥālī 

 
2 Sitemi ehl olana gün gibi bu rūşendir 

  Velī yoķ źerrece nā-ehl ile ķìl ü ķāli 
 
 3 Ķılup anları ķamu sīnelerinden meĈyūs 
  Vire bunlara merām üzre maķām-ı ćālī 

 
4 Bu gürūha ćacabā buġżı nedendir bilmem 

  Ki dem-ā-dem ġażab u ķahrı muķaddem tālī 
 
 5 Gözi erbāb-ı ĥıredden degeri görmez hìç 
  Yoĥsa yanında mıdır ehl-i ĥıred tamġalı 

 
 6 Döger aġlamaġa ķoymaz niçe aġlamayalım 
  Niçe ĥarķ itmeyelim ĥırķa vu cübbe şālı 

 
7 Kederi kendüden olsaydı anı çekmege ne 

  Ne belādır ki tebelleş ide bir baţţālı 
 

                                                 
76 Kasîdenin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
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 8 Ehrimenden gelüp ol nā-kes ü nā-şāyeste 
  Ţaķa boynumuza āzāde iken aġlālı 

 
9 Hele yirden göge irdi bize cevri devriñ 

  Yetişüp ġāyetine ħīle vü mekr ü āli 
 
 10 Gelüñ ey dertlüler ey fırķa-ı mecrūħü’l-bāl 
  Bulalım bārī şikāyet idecek bir vālī 
  

11 Kime dād eyleyelim pes felek-i kej-rūdan 
Var iken bāb-ı keremkārī kime varmalı 

 
12 Kerem it pādişehā bende-i efkendeleriñ 

  Ţutıvir destini tā olmayalar pā-mālī 
 
 13 Yaķamızdan yapışup urdı boyumuzca yire 
  Düşeniñ ćādet olupdur ki elin almalı 

 
26b 14 Bilürüz beźl-i nićam itmede ihmāliñ yoķ 
  İntiķāmıñda daĥı itme n’ola imhāli 
 
 15 Ķomayup ţaşı ţaş üzere yıķılsun gitsün 
  Bozıvirirsem anı tā ķalmaya hìç timśāli 

 
 16 Yetişür ćaksine devr eyledi bunca demdir 
  Ķoy varsun yabanıñ ķaħbe vü köhne Zāli 

 
17 Ķoma yanında ķala itdigi ħaķķından gel 

  Bu durur lāyıķı başına geçür mikyālı 
 
 18 NEBŹĪ-i ĥasta-diliñ ħāli diger-gūn yā Rab 
  Cigeri dem yerine ġamla olupdur mālī 

 
19 Yanayor nār-ı nedāmetle günāhın añup 

  Geçürür uş dün ü gün āh-ile māh u sāli 
 
 20 Noķţa-ı kenne kene rūy-ı siyāhı ĥālī 
  Ķad-i ĥam-geştesidir źāl-ı źünūbuñ dāli 

 
21 Ķaţre-i baħr-i kerem yur anı yursa ancaķ 
 İremez ţāćatiñe elf gibi ţoġrı ķıyām 
 

 22 Ţapuña yaraya yoķ ĥayr u ħisānı aŝlā 
  Ţoludur defter-i aćmāli şenīć efćāli 

 
23 SeyyiĈātın ħasenāt eyle yüzi ķarasın aġ 

Şerm ü ĥaclet eyle rūyına getürme alı 
 

                                                 
76/21. beyit sayfa kenarındadır. 
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 24 Kerem it merħamet it luţfuñı bī-ġāyāt it 
  ćAfv idüp ŝuçunı maħv eyle kemā-fi’l-bāli 

 
25 Şerr-i şeyţāndan emīn eylegil īmānın hem 

  Varıcaķ ħażretiñe ħaķla virüp ikmāli 
 
 26 Olıcaķ rūz-ı Ķıyāmetde ķabirden ķāĈim 
  Gele raħmet melegi eyleye istiķbāli 

 
 27 Bu günehkāra Ħabībiñ ola anda şāfić 
  Ķomaya nār-ı caħīm yaķa bu cism-i nāli 

 
28 Ħāŝılı eyle ħayāt-ı ebediyye iħsān 

  Virmeyüp dünye ħayātında daĥı iżlāli 
 
 29 Ne ķadar cimri vü bī-baĥt ne ķadar mücrimsem 
  Umarım senden İlāhī yine ferruĥ-fāli 

 
 صل یارب علی اشرف مخلوقاتك 30

 و علی صحبه و عترته و العالی *  
 
 31 Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 وعلی الله توکلت جمیع الحالی**  

 
77 

      [Ķaŝìde] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 1 Kār-ı ćuşşāķa ćaceb var mı mućaţţal olmaz 
  Dil-i ehl-i dile bundan daĥı müşkil olmaz 

 
2 İrişür ķanda ise bir lekeden tīr-i sitem 

  Leked-i derd ü kederle dili bī-ġıl olmaz 
 
27a 3 Görüñ uş bu kes-i nā-merdi vü nā-ķābili kim 
  Nite müdbir durur ol źerrece muķbil olmaz 

 
4 Be ne mekrūh u ne müfsid ne menend mubţal imiş 

  Bu cihān içre bir anuñ gibi bāţıl olmaz 
 
 5 Ne edebsiz ne ħayāsız ne ćırıżsız ödsüz 
  Aña beñzer ola mı öyle de bed-gil olmaz 

                                                 
* “Ey Rabbim! Yarattıklarının en şereflisine (Hz. Muhammed), sahâbelerine, ıtretine ve ehl-i beytine salât 
olsun.” 
** “Her hâlimle Allah’a tevekkül ettim.” [Burada şair vezin gereği elif lâm harflerini getirmiştir. Halbuki 
Arapçada yâ mütekellim vahdesinin muzâ’afı olduğundan, hâl kelimesi için elif lâm gelmemelidir.] 
1a var mı ki: Vezin gereği “var mı” şeklinde alınmıştır. 
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 6 Ola şerrinden emīn cāy-ı selāmet var mı 
  Ki aña ķāy-ı belā gibi o nāzil olmaz 

 
7 Gezeyor ĥāne-be-ĥāne seg-i bī-cāy gibi 

  Bu meśeldir diyilür boş ite menzil olmaz 
 
 8 Anasın سکدیکم ol zişt münāfıķ yüzli 
  Nerede varsa o meclisde mücāmil olmaz 

 
9 Eger unsuz eve girse çıķarır itmegini 

  Dökilür yüzi ŝuyı böyle de sāĈil olmaz 
 
 10 Dil-i sengīnine ţaşlar urılur lā-yuħŝā 

Yine ol ķara göñül şerm-ile bī-dil olmaz 
 

 11 Ĥar-ı lā-yefhemüdür ĥarda olur mı temyīz 
  Daĥı bed-aŝl u fürū-māye de ćāķil olmaz 

 
12 Seg-i sel-ĥāne vü yā ĥūk-i beyābānīdir 

  Hele bir ev domuzı aña mućādil olmaz 
 
 13 Yazsalar ķubħunı çirk-ābını bir defterde 
  Ţolup ol deftere deryā gibi sāħil olmaz 

 
14 Ehl-i İslām degil millet-i uĥrādandır 

  Baķalım ķanķ[sı]na ķāĈil ü yā ķāĈil olmaz 
 
 15 Aña bu ħāl ile dirsem yaraşur çingāne 
  Milel-i muĥtelife hìç mümāśil olmaz 

 
 16 Ya daĥı Kürd mi disem Las mı disem ya Türk mi 
  Dir isem Gürcī velī Gürcīde mükril(?) olmaz 

 
17 Bu ţutumla meger ol surĥ-ser Īrānīdir 

  Pes anı ehl-i sünen itmesi ķābil olmaz 
 
 18 Yetişür NEBŹĪ-i şeydā bu ķadar güftügū 
  Bu acı sözleri ţaġlar daĥı ħāmil olmaz 

 
19 Eger insān ise hicviñ işidüp epsem olur 

  Degil ise yemeden boķunı zāĈil olmaz 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11a Mısra vezne uymamaktadır. 
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78 
   [Muħammes] 

Müstefćilātün Müstefćilātün Müstefćilātün Müstefćilātün 
 

Geldi Süleymān mülk-i vücūda zānū-yı māder oldı serīri 
  Māh-ı nevāsā ţoġdı velīkin maħv itdi nūr-ı mihr-i münīri 
  İrsün Ĥudādan luţf u mekārim ćavn u ćināyet olsun žahīri 
  ćİlm ü ćamel it yā Rab müyesser olduķça źātı ćālemde diri 
  NEBŹĪ bu geldi tārīĥ-i mevlūd çoķ ola ćömri tā ħīn-i pīrī 
یریپچوق اوله عمری تا حین     (1162/1748) 
 

79 
     [Meśnevì] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
27b 1 Nedir ol kim mućazzez oldı cāndan 

Ne cāndan belki bu ķamu cihāndan 
 
2 Bulunmaz arasañ ġayb u şühūdı 

  Bulınur ānsız ānīdir vücūdı 
 
 3 Geçer māżīye fi’l-ħāl fāte mā-fāt* 
  Dilerseñ ola müstaķbelde heyhāt 

 
4 Ķażā olmaz ćilācı yoķ fevātıñ 

  Ķażāsı var velī ŝavm u ŝalātıñ 
 
 5 Deminde baŝmayınca aña parmaķ 
  Ne ıŝŝı ŝoñra parmaġın ıŝırmaķ 

 
 6 ćAnāŝır gibi çār oldı ħurūfı 
  Düçār ol sen de kim sevmez vuķūfı 

 
7 Gerekmez bunı fehm itmekde ġaflet 

  Geçer NEBŹĪ ŝaķın sehv-ile FURŜAT 
 

80 
     [Meśnevì] 

Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 1 Nedir ol kim ki dırāz ķāmetdir 
  İki başı var ilan-ŝūretdir 

 
 

                                                 
* “Geçen geçti.” “Mazâ mâ mazâ” veya “zehebe mâ zehebe” şeklinde de söylenen Arapça atasözü. Nehcü’l-
belâğa, s. 356; Emsâl u Hikem, IV/1716. 
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2 Baćżı ţūţī-renk ser-āmed olur 
  Zāġveş baćżısı hem esved olur 
 
 3 Ekśeri ebyaż olur ķar gibi 
  Bir iki bizde daĥı var gibi 

 
4 Göremezsin anı kirlenmişdir 

  Teni ŝan penbeden işlenmişdir 
 
 5 Ġayr-ı İslāmda velī var degil 
  Belī küffāra sezāvār degil 
 
 6 Daĥı ünśāya da ćāmiyyeti yoķ 
  Hele nā-ehl ile ünsiyyeti yoķ 

 
7 Kişi anuñ ile olur maćlūm 

  Bir uzun ķıŝŝa gibidir mefhūm 
 
 8 Vaŝfını açsam olur dūr u dırāz 
  İktifā eyle didim çün ki biraz 
 

9         Sañadır nükte-i NEBŹĪ-i ćāşıķ 
  Di bilürseñ başıña bir ŜARIĶ 

 
81 

      [Meśnevì] 

Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 1 Nedir ol bir zen-i nā-zībādır 
  Saña da hem baña da hem-pādır 

 
2 Çüft işidir dime kim pāyesi yoķ 

  Düşüp ardın gider āvāzesi çoķ 
 
28a 3 Evveli gerçi anuñ dil-ber olur 
  Ŝoñı ber-bād oluban ebter olur 

 
4 Gezeyor rūsbī gibi her yirde 

  Yüzi yuķarıda arķa yirde 
 
 5 Ţurıcaķ meskenidir ŝaff-ı nićāl 
  DāĈim ayaķda olupdur pā-māl 

 
 6 Zer ü sīm mihrini ger fıķd idesin 
  Birini daĥı anuñ ćaķd idesin 

 
7 Eskisin ţama atarsın varup 

  Degişürsin ya aña bir cā-rūb 
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 8 Yine bu ħāl ile ol nā-ţāhir 
  Pādişāha daĥı lāzım žāhir 

 
9 Bilesin bu luġazı ol ĥāmūş 

  Vire NEBŹĪ saña bir çüft PĀ-PŪŞ 
 

82 
     [Meśnevì] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
 1 Nedir ol bir ćaceb heykel olupdur 
  Adı dillerde anuñ cāy-rūbdur 

 
2 Teni ser-cümle ĥāristāna beñzer 

  Ķurımış sebzesi bostāna beñzer 
 
 3 Nežāfet ŝāħibi bir pākverdir 
  İşe yaradıġından mućteberdir 

 
4 Müşekkel ŝūreti hem rīşi vardır 

  Müdebbirdir her evde işi vardır 
 
 5 Aŝılsa yiri var Manŝūrvārī 
  Ŝaķın yanına yaķlaşdırma nārı 

 
 6 Disem ger şāne aña bellü bayıķ 
  Degildir şānelik şānına lāyıķ 

 
7 Kimi nā-cins olup isterse nerde 

  Gezermiş meźbele āb-ĥanelerde 
 
 8 N’ola birin de sen alsañ n’olursın 
  Eviñ süprülmesin dirseñ alursın 

 
9 Olayım bu luġazdan dirseñ āgeh 

  Ġubār-ı ķalbiñi NEBŹĪ SÜPÜRGEH 
  

83 
        [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Cenāb-ı İlçi-i Roma De Penkler-nām bī-hem-tā 
  Cesūr [u] ŝāħibü’l-ġayret vaķūr [u] ŝāħibü’l-ārā 

 
2 Müşārun bi’l-benāndır der-miyān-ı ilçiyān źātı 

  Muħallā ħilm ü rıfķ-ile ŝadāķatle daĥı yek-tā 

                                                 
83/5. ve 13. beyitler sayfa kenarındadır.  
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 3 Tamām mevŝūf olup bi’ţ-ţabć farţ-ı istiķāmetle 
  Hìç andan ola mı vāķić ŝudūr-ı fićl-i nā-ber-cā 

 
4 Olup kāmil mükemmel nīk-ĥūyuyla daĥı ekmel 

  Kemālātına cümle mućterifdir pīr ile bernā 
 
 5 Netīce münderic źātında bi’l-cümle bilā-noķŝān 
  Ŝıfātından emārāt-ı emāret olur istīfā* 

 
 6 Ola hemvāre ŝıħħatle vücūdı istirāħatde 
  Hemīşe ola ćavn-ı Ħaķla meşkūru’l-fićāl eyvā 

 
7 O mīr-i bī-nažīr u hūşyār u ćāķıbet-endīş 

  Müdebbir ćārif ü źü’l-ibtiŝār u ćāķil ü dānā 
 
 8 Niçe sāl oturup pā-taĥt-ı Ośmānīde çün evvel 
  Olupdı nezd-i bāb-ı mülk ü devletde mućayyen-cā 

 
9 Muħibb-i ŝādıķ olduġı ecilden devleti gibi 

  Anı maħbūb idinmişdi ricāl-i devlet-i ćulyā 
 
10 Berāy-ı maŝlaħat ćavd eylemişdi Beç diyārına 

  Ki dār-ı devlet-i Çāsārdır ol belde-i Vecdā 
 
11 Yine baćś oldı sūy-ı devlete uş ćizz ü ferr ile 

  Meśeldir bu kim olur aķdıġı mecrāya cārī mā 
 
 12 Didim pes iki mıŝraćda iki tārīĥ bir beyti 
  Biri tārīĥ-i Hicretdir birisi mevlid-i ćĪsā 

 
13 İrişüp yine İslāmbula yümn ile ķadem baŝdı 

  Gerü bu dem De Penkler oldı tekrār ilçi-i Roma 
 (1176)  یمن ایله قدم باصدیهایریشوب یینه اسلامبول  

انکلر اولدی تکرار ایلچی رومپکرو بو دم ده     (1762) 
 

84 
   [Muħammes] 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

I 
28b  Yine düş oldı bugün çeşmime bir māh-ı tamām 
  Ŝaçı misk-i Ĥuten u kāküli hem ćanber-fām 
  Dişi dür aġzı ŝadef ţudaġı şīrīn-kelām 
  Meger olmuşdı aña muķteżayāt-ı ħammām 
  Ki gider gördüm idüp gün gibi tenhāca ĥırām 

                                                 
* 89. kasîdenin 4. beytiyle aynı ama, farklı sözdizimiyle yazılmıştır. 
7b dānā: Metinde “dātā” şeklindedir. 
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II 
  Güneşi maħv ideyor ay yüziniñ şaćşaćası 
  Ķamu evżāćı vü eţvārı ĥoşā debdebesi 
  Refć olur kim göre ol ġam-zedeniñ daġdaġası 
  Göricek līk benim artdı dilim zemzemesi 

Allāh Allāh ne ćaceb ħüsn-i kemāl ĥilķat-i tām 
   

III 
  Der-i ħammāma varıncaya dek ol bī-bedele 
  Sürinen sāyeleyin yanına biñ var hele 
  Yürüyüp naĥvet ile ŝalınur itmez ćacele 
  Çü görüp şeh midir āyā didi niçe cehele 
  Ben didim şeh n’ola şehler olamaz buña ġulām 
  

IV 
  Ħāŝılı çün irişüp dāĥil-i ħammām oldı 
  Sözi uzatmayalım diyelim encām n’oldı 
 3 Bire naţur diyü ħammāmcı ŝaķalın yoldı 
  Ķoparup velveleler ķubbe ŝadālar ţoldı 
  Ħayretinden velī idemedi bir şaĥŝ ķıyām 
    

V 
  Hele bir pāre sükūnet bulıcaķ ŝayt u ŝadā 
  Gelicek ol ĥademe başına ćaķl ćaķlına rā 
  Didiler gūşe-be-gūşe idüp ol ĥūba nidā 
  Buyuruñ yüzimiz üzre idiñ ićzāz ile cā 
  Çü şeref buldı bugün maķdemiñizle bu maķām 
   

VI 
  Çıķup andan o ŝanem cāy-nişīn oldı hemān 
  Ŝoyunup cāmesini çeşmini ķıldı ćuryān 
  Āşikār eyledi ćuşşāķ niçe rāz-ı nihān 
  Ŝarılup fūţaya naćlīne binüp oldı revān 
  Ţaraf-ı dāĥile ol serv-ķad ü sīm-endām 
   

VII 
  Evvelā ţās gelüp dest-i şerīfin öpdi 
  Ten-i pür-nūrına hem ayaġına ŝu sepdi 
  Daĥı cāmıñ ķamaşup dīdesi ţaşra depdi 
  Bu arada daĥı yine ne ķıyāmet ķopdı 
  Şaşdıġımdan velì ben göremedim vefķ-ı merām 
   

VIII 
 Çıķdı andan yine ŝadr üzre ćurūc itdi o meh 

  Ķodılar altına ķālīçeler ikrāmen leh* 
29a  Ne virem müzd diyü aldı beni fikr ü veleh 
  ćĀķıbet eyledim āyīneyi gülzāra şübeh 
  Dirhem-i eşk ile anı ķomadım ide ġarām 
                                                 
IV-3 Bire: Ķanı 
* “Ona saygı olarak” 
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IX 

  Yevm-i Cumćaydı o gün ġusl-ile ol nīk-ŝıfāt 
  Yüridi cāmiće ķoparmaġa āşūb u şetāt 
  Göricek didi müĈeźźin fećilātün fećilāt 
  Ben de ey NEBŹĪ firār itdim idüp terk-i ŝalāt 
  Bilmezem n’oldı ola ħāl-i cemāćatle imām 
  

85 
        [Ķıţća] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
 1 Cenāb-ı Muŝţafā Efendi ol kim 
  Odur beyne’l-müĈeźźin faĥr-i eşbāh 

 
2 İdüp ćuzlet oturdı Maldepede 

  Aña ĥoş geldi zīrā ol ķarārgāh 
 
 3 MüĈeźźin idi anda niçe demdir 
  İderdi ĥalķını daćvet ila’llāh 

 
4 Velī ħacrında yoķdı bir sülāle 

  Ġamın defć ide tā anuñla her-gāh 
 
 5 Umup ĥayr-ile bir ferzend-i dil-bend 
  Dem-ā-dem eyler-idi āh u eyvāh 

 
 6 Dućāya ħaŝr idi evķāt-ı ĥamsı 
  Ĥuŝūŝā gicelerde tā-seħergāh 

 
7 İrişdi menzile tīr-i dućāsı 

  Merāmın buldı pes ber-vefķ-ı dil-ĥvāh 
 
 8 Virüp bir duĥter-i nīk-aĥteri Ħaķ 
  Ķudūmuyla münevver oldı ćaynāh 

 
9 ćAdemden irişüp mülk-i vücūda 

  Yüzin gösterdi gökden ŝanki bir māh 
 
 10 Semiyy-i zevce-i Yūsuf olupdur 
  Hemānā ism ü resmiyle hem īn-gāh 

 
 11 Günini ćömrüni itsün ziyāde 
  Mevāc u rīg-i deryā gibi Allāh 

 
12 Aña tārīĥ içün NEBŹĪ bu beyti 

  Didi mażbūţ ola tā rūz-ile māh 
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 13 On iki gic’olunca şehr-i Şaćbān 
  Züleyĥā geldi Ħaķdan bāreka’llāh 

 
14 İki mıŝrać daĥı tārīĥ olupdur 

  Biri zāĈid biri nāķıŝdır illāh 
 
 15 O zāĈid nāķıŝı cebr eyler-ise 
  Tamām olur iki tārīĥ hāźāh 
 (1165) او زائد ناقصی جبر ایلریسه  

هاتمام اولور ایکی تاریخ هذ    (1163) (12 Şa’bân 1164/1750) 
  

86 
  [Mućammālar] 

 
1 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
29b  Ayaġına başıñ ķo laćlin ey dil merhem-i dāġ it 
  Ĥalāŝ eyle ġamından cānıñı yüri işiñ ŝaġ it* 
 

2 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 Leyle-i hicrin nihāyetsiz görüp ķaldım ţaña 

Göz açup baķdım gerü olmuş henüz ancaķ mesā** 
   

3 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
  Niçün çekdiñ ayaġıñ bezm-i keśretden diseñ baña 
  Çü gördüm devr döndi sāĈilā pes yeĈs el virdi (İlyâs) 

4 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

Görüp ħüsnün mükemmel ćāşıķānı şād-kām itdi 
 EdāĈ-ı şükr içün bu nićmete ħamde ķıyām itdi*** (Ahmed) 

   

                                                 
13a gic’olunca: gice olunca 
86 Şiir sıralamasında mu’ammâlar bütün olarak alınmış ve iç sıralama korunmuştur. 
* 131 numaralı gazelin matlaıyla aynıdır. 
** 112 numaralı gazelin matlaıyla aynıdır. 
*** 487 numaralı gazelin matlaıyla aynıdır. 
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5 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
  Baħr olup eşkim ayaġı üstüme āhım seħāb 
  Līkin āteş yaġdırır bu ol olur daĥı serāb 
 

6 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
  Eyleyüp sell-i süyūf ol şeh gelür yine yaman 
  El-amān ol ġamzesi cellād elinden el-amān 

 

7 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 Göremez ġayrı o ĥod-bīn dimeñiz bīnādır 
 İki gözle göriñüz zāhidi nā-bīnādır* 

 

8 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
  Gözüm düş oldı şeb bir meh-ćiźāra 
  Yine ŝubħ olmadın vardı kenāra 

 

9 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 Civānı görmedimdi çoķdan olmuş mültecī şimdi 

  Aşaġıdan baķup gördüm ŝaķalında otuz ķıl var (Mûsâ) 
 

10 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
29Xa** Gözüñ aç sāye-i bīde otur it bayramı 

 İki vech ile nezāketle çıķar bir nāmı (Ubeyd) 

                                                 
* 177 numaralı gazelin matlaıyla aynıdır. 
** Yazmada 29. varak ile 30. varak arasında numaralandırılmayan sayfalar, tarafımızdan 29Xa, 29Xb 
şeklinde numaralandırılmıştır. 
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11 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
  Ŝordum ey nev-reste laćliñ bezm-i vaŝlıñda ćayān 
  Āĥiri yā itdi ķaddim hicriñ ey ķaşı kemān (Emîn) 

 

12 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 Ĥam bolup ķaşıñ gibi ķaddim kemān oldı benim 

  Zih gibi ķalup tenim dāġım nihān oldı benim (Hamza) 

 

13 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
  Yazıldı ĥaţţ-ı nesĥi nüsĥa-ı ħüsnünde cānānıñ 
  Emir ber-ćaks olup fesĥ oldı ĥāli ħüsni nesĥ oldı 

 

14 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 Olur ādem mućammer olmaġ ile ķırķ sene kāmil 

  Ĥudā dād itmese yetmiş sekiz olsa nedir ħāŝıl 
 

15 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
  SüĈāl itdikde isminden cevāb itdi çatup ķaşın 
  Didi bezmimde ayaġ eylegil yeddinciniñ başın 
 

16 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
  Ŝoran ismin görüp ol ħūr-sīmānıñ müsemmāsın 
  Bulur cemć itse sìniñ ismini ħānıñ müsemmāsın 
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17 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

Ŝorıcaķ ism-i şerīfin o turunc ġabġab didi 
  Aşaġadan yuķarı yazsañ olur lā-leb didi* (Bilāl) 

 

18 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
  SüĈāl itdim didi ger bilmek isterseñ benim nāmım 
  Aşaġıdan yuķaru ŝayıcaķ oldı devem ħā mīm (Mahmûd) 

 

19 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
29Xb  Muħibb-i ŝādıķımdır ol meveddet ŝāħibi dil-ber 

 Müsemmāsı gibi ismi vedādı ķalb ile ažhar (Dâvud) 
 

20 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 Didim rūħ-ı muŝavversin idüp taŝdīķ belī didi 
 Didim bildirseñ ismiñ dimezem ismim velī didi (Velî) 
 

21 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

 SüĈāl it didi dil nāmından ol serv-i ĥırāmānıñ 
  Ŝorıcaķ ŝormuşum laćlin hemān dem ķaldı aġzımda 
 

    22 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 Maħv-ı vāv ile midādı yazuban pes çıķar ad 

  Bu mućammā işbu vech ile bulur ancaķ güşād (Vidâd/Mehmed?) 
 

                                                 
* 489 numaralı gazelin matlaıyla aynıdır. Ancak “yuķarı: yuķaru” şeklinde yazım farkı vardır. 
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23 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
  Ayaķdan başa elde bir güli ţaķdım žarāfetle 
  Berāhīn ile iśbāt eyledim nāmın nezāketle 
 

24 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

Görmege ķānić iken hafta bir ol māh-ı nevi 
 Velī ber-ćaks olup ismi gibi oldı senevī* (Yūnus) 

 

25 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
  Görüben ħüsn-i dil-āvīzini bu rütbede çāķ 
  Bileyim nāmını dirseñ ţutagör sāķ mesāķ (Kâsım) 
 

26 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
  Ol ne ism oldı ki anda derc olundı nıŝf-ı māh 
  Ol ne cism oldı ki anda ĥarc olundı küll-i māh 
 

27 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 Uzandı yay eyyāmı ser-i ĥalķa belā oldı 

  Hele irişdi āb ammā o da bī-intihā oldı 

 

28 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
30a  İsteseñ ol nev-resiñ ismin diyüvirem saña 

 Eyleyüp luţfuñ mükemmel iki pul virgil baña (Latîf?) 
 

                                                 
* 490. numaralı gazelin matlaıyla aynıdır. Ancak yazım farkı vardır. 
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29 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
  Pür irişdir destīyi tā kim yarasun bir işe 
  Bir ayaķ süci irişür mi iki yüz ser-ĥoşa 

 

30 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 Berf yaġmış verd-i nućmān üstüne gülzārda 

  Dāġ urulmuşdur ayaġında ķalupdur zārda 
 

31 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
  Ŝanemā mū nit’olurdı dile zülfüñ çü ţaķa 
  Ţaķılur seyf ü sināna daĥı hem mū nacaķa 

 

32 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 Biz iki yüz yavrı uçurduķ yuvadan bülbülā 

  Var yüri sen āşiyānıñda otur mühmel helā 
 

33 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
 Ne ćaceb yirse etin ger ġam-ı dildār-ile dil 

  Güci kendüye yeter ĥastalarıñ ve’l-ħāŝıl 
 
 
    34 
  Fećūlün Fećūlün Fećūlün Fećūlün 
 
  Beyān ki ŝarīħ olsa fehm olur āsān 
  Kināye degil setre-i ehl-i iźćān 
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87 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
 1 Maćārif ŝāħibi Senyör Etenker 
  Odur aķrānı mā-beyninde eşher 

 
2 Olupdur ħadd-i źātında edīb ol 

  Kemāl ü maćrifetdir aña zīver 
 
 3 Neye ţuş olsa çeşmi ţaş olursa 
  Anı mūm itmesi źihni muķarrer 

 
4 İşitse ya ćArab ya Fürs ü Türkī 

  Ķılur fi’l-ħāl anı saćy ile ezber 
 
 5 Muħaŝŝal her neye meşġūl olsa 
  Anı derk itmede olupdur aķder 
  

6 Muķaddem niçe dem bunda oturdı 
  Olup kesb-i ćulūm ile hünerver 

 
7 Ŝıla itmek içün gitmişdi bundan 

  Selāmetle olup vuŝlat müyesser 
 
 8 Merāmına irişdi ŝıħħat-ile 
  Görüşdi ĥvīş ü yārānıyla yek-ser 

 
9 Duĥūl-i şehr-i İslāmbul ķıldı 

  Ġulām-ı dil olup yine mükedder 
 
 10 Belī ŝu aķdıġı yire aķarmış 
  Meśeldir bunı NEBŹĪ böyle dirler 
 
 11 Gidüp altı yıl uş oldı bu tārīĥ 
  Bu demde imdi ĥoş geldi Etenker 
 (1751) بو دمده امدی خوش کلدی اتنکر  

 
88 

    [Müseddes] 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
    I 
30b  Dil-berā tīr-i müjeñle sīnemi çāk eylediñ 
  Ĥançer-i ġamzeñle hem baġrım zaĥımnāk eylediñ 

 Düşürüp göñlüm ġubār-ı ĥaţţıña ĥāk eylediñ 
  N’eylediñse bendeñe bu cevri bī-bāk eylediñ 
  Ħiss idüp ćāşıķlıġım evvel çün idrāk eylediñ 
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  Başlayup ŝoñra cefāya luţfuñ imsāk eylediñ 
 
   II 
 Cevr iderseñ gāh u geh luţf eyler idiñ evvelā 

  Eylemezdiñ sīnemi her dem ġamıñla imtilā 
  Başıma bi’llāh üşürdüñ şimdi zenbūr-ı belā 

Olduġum zīrā ki bildiñ derd-i ćaşķa mübtelā 
  Ħiss idüp ćāşıķlıġım evvel çün idrāk eylediñ 

 Başlayup ŝoñra cefāya luţfuñ imsāk eylediñ* 
 
   III 
 Ĥüsn ile çün mihr-i ćālem-tābveş tābendesin 

  Ţapuña miķdār-ı źerrāt ćāşıķān yābendesin 
  Fenn-i ćaşķı ser-be-ser ezber ider ĥvānendesin 

Sırrına üftādegānıñ vāķıf u dānendesin 
  Ħiss idüp ćāşıķlıġım evvel çün idrāk eylediñ 
  Başlayup ŝoñra cefāya luţfuñ imsāk eylediñ 

 
   IV 
 Terk ider mi hìç mevlāsı ķadīmī ķulunı 

  Bā-ĥuŝūŝ ćaşķında ŝādıķ bende-i maķbūlüni 
  Bekleyüp gedāyān cānā dün ĥayāliñ yolunı 
  Didim öldür bendeñi ya vir aña meĈmūlüni 

Ħiss idüp ćāşıķlıġım evvel çün idrāk eylediñ 
 Başlayup ŝoñra cefāya luţfuñ imsāk eylediñ 
 
   V 
 NEBŹĪ-i şeydā bu şeb feryād iderken bī-mecāl 

  Āĥiri ġam gicesiniñ rūza buldı ittiŝāl 
  Bād-ı ŝubħ olup vezān esdi saćādetle şimāl 
  İşbu beyt-ile sen şāha itdim ćarż-ı ħāl 
  Ħiss idüp ćāşıķlıġım evvel çün idrāk eylediñ 

 Başlayup ŝoñra cefāya luţfuñ imsāk eylediñ 
 

89 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Beyān ki tercemān ki tercemān-ı śāliś-i Roma 
  Odur aķrānı içre bī-bedel bī-miśl ü bī-hem-tā 

 
2 Merātib kesb idüp emśāli beyninden olup mümtāz 

  Yetişdi mā-hüve’l-maķŝūda** buldı merkez-i aćlā 
 
 3 Ĥudā-yı Müstećān aña kemāl ü maĥż-ı luţfundan 
  Virüp cümle merāmın ćömr-i eţval eyleye ićţā 

                                                 
* II., III. Ve IV. bendlerin fasıla beyitleri için “eyzan” ifadesi yazılıdır. 
** “Maksadın ta kendisi.” 
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4 Velī bundan muķaddem eyleyüp ķaŝd-ı tezevvüc ol 

  Dilerdi izdivāc içün bula bir nāhid-i ćaźrā 
 
31a 5 İdüp pes duĥter-i saćd aĥterini uş aña tezvīc 

İdindi anı dāmād ol Seleskovic-i źü’l-ārā 
 

 6 Ķabūl itdi o daĥı naķl-i bi’l-beyt eyledi ol dem 
  Duĥūl itdikde fi’l-ħāl oldı ħublā ol perī-sīmā 

 
7 İrişdi rūz u hafta māh ile çün müddeti ţoldı 

  Ţoġurdı bir sülāle kim yüzi ke’ş-şemsi fi’l-ażvā* 
 

8          Bahār u tīre-meh ŝayf u şitā devr eyledikçe çarĥ 
  Mućammer ide ol maćŝūm-ı pāki Ĥażret-i Mevlā 

 
9 İki gūne idüp tavŝīf didim bir beyti çün NEBŹĪ 

  Beyān itdim dü vech-ile zamān-ı mevlidin ħālā 
 
 10 Düşüp ol iki mıŝrać-ile müstevfā iki tārīĥ 
  Biri tārīĥ-i Hicret ol birisi mevlid-i ćĪsā 
  

11 Ŝadefden çıķdı bir lülü-i şevķ-efzūd dü-dīde 
  Açıldı bir gül-i ĥoş-bū vü zībā-reng ü dil-ārā 
 (1166) صدفدن چقدی بر لولوی شوق افزود دو دیده  

ٓاچلدی بر کل خوشبو و زیبا رنک و دل ارا    (1752) 
 

90 
       [Ķaŝìde] 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
 1 Cenāb-ı Mīr-i Boġdan Mīr İskerlet Liġor-zāde 
  Olupdur hem ħaseble hem neseble mīr ü mīr-zāde 

 
2 Sezā-yı manŝıb u mīr-i mubaŝŝır bir hüner-perver 

  Mükemmel maćrifet-güster müdeķķıķ lafž u maćnāda 
 
 3 Müdebbir ćāķil ü hoşyār u ŝāħib-rāy u bi-hem-tā 
  Nažīri yoķdur emśāli miyānında bu eśnāda 

 
4 Netīce münderic źātında bi’l-cümle ŝıfātında 

  Bilā-noķŝān emārāt-ı emāret ķamu āmāde 
 
 5 Murād-ı devlete baĥt-ı bülendi inżimām ile 
  Olup begligle mümtāz oldı Boġdana firistāde 

 

                                                 
* “Parıltılarda güneş gibi.” 
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 6 Ki tā ħıfž u ħırāset ide sükkān ile ol cāyı 
  Maħallinde ola ĥıdmāt-ı Sulţānīde īstāde 

 
7 Gerek ser-ħadd-i şāhīde anuñ gibi bir er zīrā 

  Hemānā şīr-i ġurrāna müşābih oldı sīmāda 
 
 8 Ĥudā-yı Źü’l-celāl devlet yanında muħterem ķılsun 
  İrişsün nām u şānı ser-be-ser eţrāf [u] ebćāda 

 
9 Ricāliñ himmeti üstünden aŝlā olmasun eksik 

  Ķalup yıllarla śābit olsun ol cāy-ı mućallāda 
 
 10 Beyān-ı tārīĥin fikr eyler iken NEBŹİYĀ bir gün 
  Žuhūr itdi hemān bu beyt-i pür-mażmūn gelüp yāda 
  

11 Düşüp ol beyt içinde hem iki mıŝrać iki tārīĥ 
  İşāret oldı śānī Hicrete evvelki Mīlāda 

 
12 Niçe eyyāmla sinīn oturup ferr ü ķuvvetle 
 İde bā-ŝad ŝafā mīrāne begligler o mīr-zāda 

ّنچه ایامله سنین اوتورب فر و قوتله   ّ  (1757) 

 (1170) ایده باصد صفا میرانه بکلکلر او میرزاده  
 

       [Ġazeller] 
 
91 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
31b 1 *ٔالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها  

Felek Leclācını gör kim virir ruĥ ŝayd ider filhā 
 

2 Cinānāsā müzeyyen yine ħüsnüñ bāġ-ı gülzārı 
Açılmış bir ţaraf gül bir ţaraf şeb-bū vü sünbülhā 

 
3 Murādım bu dem-ā-dem āsitānıñda olam bende 

Ķabūl it bendeñi şāhā benim bi’llāhi ķābilhā 
 

4 ćAceb bir dem mi vardır ĥāţırımdan maħvola ćaşķıñ 
Sen ammā žann idersin levħ-i dilden oldı zāĈilhā 

 
5 Bilürsin bu cihān mülki degil çün kimseye bāķī 

N’idersin cemć idüp ey ĥvāce bu murdār u bismilhā 
 

6 Sevip źevķini aldanma bu dārıñ çün ki fānīdir 
Sarāy-ı bāķīyi gözle odur bir ĥoşça menzilhā 

 
                                                 
* “Sâkî, kadehi döndür ve sun.” Hâfız-ı Şîrâzî’nin Divânındaki ilk gazelin ilk mısraı. 
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7 Güneş gibi görinse źerre deñlü ićtibār itme 
Fenādır ey dil-i dānā bu dünyā-yı denī bil ha 

 
8 Dilerseñ bulasın şāhāne ćayş u źevķ u ŝoħbetler 

Varup mey-ĥāne ŝadrında ţuta meĈvā vü maħfilhā 
 

9 Ħużūr itdiñ ćaceb NEBŹĪ dem-i vaŝlında cānānıñ 
Saña şimdi gelür hicrān belī ġāyetle müşkilhā 

 
92 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Eylegil Ħaķķa hezāran ħamd ile ey dil śenā 
Kim bahār olup bezendi köhne bu dār-ı fenā 

 
2 Yevm-i Cumćadır bugün oldı ŝalā gülzārda 

Oldı bir şehr-i ćažīm ţoldı ĥalāyıķ tā fenā(?) 
 
3 Gel berü bāġa şarāb u ĥūb ile kesb it feraħ 

Bāde vü maħbūbdur ćuşşāķa ćālemde münā 
 

4 ćAyş u nūş eyle yüri bir dil-ber-i zībā ile 
Dehr-i fānīde nedir bu çekdigiñ renc ü ćanā 

 
5 Cām-ı Cemle nūş idüp ŝahbāyı ġamdan ol berī 

LāĈubālī ol ki birdir bil ki faķr ile ġınā 
 

6 Ħürmet ile bādeye ĥarc it ħelālse kesbiñi 
Maŝrafı zīrā ħarāmıñdır binā ile zinā 

 
7 Zāhid-i ĥod-gū eger menć eylese meyden seni 

 قل لکم اعمالکم هذا لنا اعمالنا*
 

 اول الناس اول الناس چو تقدیر ازل 8

 لاتؤاخذ ان نسینا ربنا یا ربنا**

 
  جان و دل تبنا الیكصدق با اخلاص هم از 9

  نجنا مما نخاف واستجب دعواتنا***
 

10 ćAbd-i aħķar bende-i kemter durur NEBŹĪ źenīb 
Kim cenāb-ı ćizzetiñden her dem eyler ićtinā 

                                                 
* “De ki: ... bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size aittir.” Bakara, 2/139; Kasas, Şûrâ, 28/55; 42/15 
(Ayet metninde kelimelerin yerleri farklıdır.) 
** “Rabbimiz! Unutursak veya hataye düşersek bizi sorumlu tutma.” Bakara, 2/286 
*** İhlaslı bir doğrulukla ve cân u gönülden sana tevbe ettik, korktuğumuz şeylerden bizi kurtar ve 
du’âlarımızı kabul et.” 



 275

 
11 Ĥavf idüp ķahr u celāliñden yaşın seyl-āb ider 

32a  Eyle luţfuñla anı deryā-yı fażla āşinā 
 

93 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Didi dil naķl iderek cevr ü cefāyāyı aña 
Hele bir eyledigiñ cevr ü cefāyāyı aña 

 
2 Götüri gülşen-i ćālem benim olurdı bütün 

Dīde-i nergis ile yārim eger baķsa baña 
 

3 Ne ćaceb āhım üninden pür iken ķubbe-i çarĥ 
Niçün işitmeyesin ey yüzi gün vay saña 

 
4 Beni ŝaħrā-yı cünūn içre göricek Mecnūn 

Ħayret-ālūd oluban ħāletime ķaldı ţaña 
 
 5 Siper-i āhen imiş sīne-i NEBŹĪ dirler 

Ķaşı yā tecribe ķıl oķıñı gönder o yaña 
 

94 

Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün 
 

1 ćAn-ķaŝdin eylersin raķīb-i nā-kese mihr ü vefā 
Eylersin ancaķ bu ġarīb-i bī-kese cevr ü cefā 

 
2 Bir ĥande ķılsañ ćāşıķa bulur ŝafā-yı bī-kerān 

ćUnf u ġażab līkin ćaķībinde müheyyādır ķafā 
 

3 Ĥāk-i rehiñde ćāşıķān ber-bād-ı ćaşķ oldı ķamu 
Pür-āteş olup dilleri göz yaşları āb-ı ŝafā 

 
4 Laćl-i lebiñden istedim derd-i dile gerçi ćilāc 

Bildim cevāb olmayıcaķ der-bestedir dārü’ş-şifā 
 
5 Bī-çāre NEBŹĪ görmedi devriñde ey meh-pāre gün 

Bī-mihr imişsin çarĥveş ħayf u dirīġ ibnü’l-vefā 
 
 
 
 
 

                                                 
11b Luţf u fażlıñla ķıl anı baħr-i ćaşķa āşinā 
93/2b O gözi nergis eger nīm-nigāh itse baña 
94 Gazelin mahlas beyti yazmada ikinci beyit olarak yazılmış, ancak sonra beyitler numaralanarak ikinci 
beytin beşinci beyit (makta’) olduğu belirtilmiştir. 
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95 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
  

1 Cevriñe itmem taħammülden ibā 
Merħabā ey rāħat-ı cān merħabā 

 
2 Hüdhüdāsā dāĈimā ţapıñdadır 

Murġ-ı rūħum ey şeh-i mülk-i Sebā 
 
3 Ber-güźār-ı kākülüñle kām-yāb 

Eyledi kām-ı dili peyk-i ŝabā 
 
4 Gerd-i rāh olsun nedir bu ĥāk-i ten 

Ben ķamu cān u dilim itdim hebā 
 
5 Gir ţarīķ-ı ćaşķa pūyān ol yüri 

NEBŹİYĀ yalın ayaķ başı ķaba 
 

96 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Gezermişsin raķīb-i rū-siyāha bend olup her cā 

Revā mı ey yüzi aġım nedir bu vażć-ı nā-ber-cā 
 

32b 2 Ufuķda görinen ŝanma şafaķdır ey hilāl-ebrū 
Gözümden çūş idüp ĥūn-ı ciger ţolmuş durur ercā 

 
3 Dehānıñ naķşın aldım ey ŝadef-fem ħoķķa-ı dilde 

Yazup pes dürr-i dendānıñ hem anda eyledim der-cā 
 
4 Niśār-ı ĥāk-i pāyıñ eylerim ey serv-ķad yaşım 

N’olur ya sīm-i eşkim devletiñde eylesem ĥarcā 
 
5 Yoluñda cānımı ķurbān iderdim ben de NEBŹĪveş 

Velī ey ķadr bilmez bī-vefāsın pür-cefā her cā 
 

97 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 İrś idüp mülk-i cünūnı Ħażret-i Mevlā baña 

Ħamd ola ķıldı müyesser bir ŝaçı leylā baña 
 
2 Gülşenimdir ŝaħn-ı sīnem pür-gül olmuş dāġ ile 

Dūd-ı āhım sünbülümdür āteşi lālā baña 
 
3 Ţoġduġum dem süt yirine virmiş anam daĥı sem 

Dāye ġam māmı elem hem hemm imiş lālā baña 
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4 Geçdigiyçün oķları sīnem delüp eglenmeden 
Ol ķaşı yā egridir ţoġrulmadı ħālā baña 

 
5 Āl ile ŝayd eylemişken NEBŹİYĀ murg-ı dili 

Bir nigāh itmez yine ol gözleri ala baña 
 

98 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Baña vaŝlıñla raķībe ġam-ı hicriñle cezā 

Ne muvāfıķ ne muţābıķ ne münāsib ne sezā 
 
2 Ġam-ı firķatle çıķup cānı pes oldı mürde 

Dil-i pejmürdeye vaŝlıñ olıcaķ rūħ-fezā 
 
3 Göricek lāşe-i murdārını ol nā-merdiñ 

Birbirin eyledi vesvās ile ĥannās ćezā 
 
4 Ben o ĥınzīr-i kebīr ile ķurup maćrekeler 

Ţurmayup ider idim leyl ü nehār ulu ġazā 
 
5 Eylediñ NEBŹĪye vaŝlıñı revā saña daĥı 

İde Ħaķ ĥayr-ı cezā ile cezā rūz-ı cezā 
 

99 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Gūşe-i hicriñde ben bī-çāre ķaldım bī-nevā 

Kendi bīmārıñdır irgür zād-ı vaŝlıñla devā 
 
2 İsterim cān ile cānā vāŝıl-ı dīdār olam 

Gerçi ćinde’l-ćāşıķīn hicr ü viŝāl oldı sevā 
 
3 Ħüsn ile ger mihr-i ćālem-tāb olursa bir güzel 

Gözime daĥı görünmez źerre deñlü mā-sivā 
 

33a 4 Āteş-i firķat yaķup baġrım kebāb itmiş durur 
Teşne-i laćliñ durur dil eyleseñ irvā revā 

 
5 Ĥāk-i rāh ol NEBŹİYĀ ger ister iseñ vuŝlatı 

Cān fedā ķılmaķ gerek ŝanma olur bād-ı hevā 
 

100 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ĥāţırımda yoġ idi cānā bu işden mā-ćādā 

Kim idem rūħ-ı revānım sen şeh-i cāna fedā 
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2 Dir idim vaŝlıñla mesrūr ola bu dil ey perī 
N’ideyim tedbīrimi bozdı çü taķdīr-i Ĥudā 

 
3 Nāgehānī bir ķażā-yı āsumānī geldi çün 

Gözlerim aćmā olup hem gūşuma girmez ŝadā 
 
4 Vaķt-i rıħletdir irişdi ħāżır ol ey nefs-i men 

Hātif-i ġaybdan saña çün ircićī* geldi nidā 
 
5 Kūh-ı nažm içre bugün Ferhād-ı śānīsin belī 

Görmedim NEBŹĪ cihānda sen gibi Şīrīn-edā 
 

101 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Açıldıķda bahārın ġoncaāsā ey gül-i ħamrā 

ćAceb kimler ķoķa ol kākül-i şeb-būy-ı ćanber-sā 
 
2 Görüp ruĥsārıñ üzre nāzenīnim zülf-i müşkīniñ 

Didim sünbül ŝoķunmuş sevdigim bir lāle-i beyżā 
 
3 Ruĥuñ üstünde açılmış reyāħīn sebzezār olmuş 

Yüzüñdür ravża-ı Rıďvān özüñdür ġıbţa-ı ħavrā 
 
4 Dehānıñ nā-şüküfte ġonca eţrāfı benefşezār 

Boyuñ serv-i sehīdir çeşm-i mestiñ nergis-i şehlā 
 
5 Dem-i ćĪsīveş enfāsıñ revān-baĥş oldı ćuşşāķa 

Kelāmıñ sükker-i Mıŝrī zebānıñ ţūţī-i gūyā 
 
6 Ne var bāġ-ı cihān içre beni reddeyleseñ ey ġül 

Ţapuñda bulınur her dem hezārān bülbül-i şeydā 
 
7 Varup bezm-i raķībe gün ġibi rūşen nehār itdiñ 

Görinmez çeşmiñe źerre ķadar bu NEBŹĪ-i ednā 
 

102 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ŝayd olunmaz ey göñül ol ġözleri āhū saña 

Vaħşīdir bildim ķarīb olmaz o tünd-ĥū saña 
 
2 Ŝalınur aġyār ile gördüm velīkin maķŝadı 

ćArż ķılmaķ ķaddini ol ķāmeti dil-cū saña 
                                                 
* “Sen O’ndan hoşnud, O da senden hoşnud olarak Rabbine dön.” Fecr, 89/28 
101/1a Açıldıkda: Açılmışsın 
1b ķoķa: ķoķar 
102/1b Mısraın vezninde eksiklik vardır. 
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3 Dün eţibbāya didim aħvālimi bir bir baķup 

Didiler mekr eylemiş bir ġamzesi cādū saña 
 

33b 4 Rūz u şeb zār u fiġānıñ ser-bülend idüp revān 
ćArz ider bī-çāre dil aħvālini yā Hū saña 

 
5 Key ŝaķın NEBŹĪ yaķın olma o şūĥ-ı ćāleme 

Kirpügin tīr eylemişdir o kemān-ebrū saña 
 

103 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Kākülüñ dil murgına dām-ı belā 

Bend olan bī-çāreye yoķdur rehā 
 
2 Ķaşlarıñ ķavs-ı belā-yı nāgehān 

Kirpügüñdür dil-berā sehm-i ķażā 
 
3 Tīġ-ı ġamzeñ dilleri mecrūħ ider 

Lebleriñ ammā begim ćayn-ı şifā 
 
4 Ruĥlarıñdır ġonca-ı bāġ-ı Naćīm 

Ķāmetiñ illā ki Sidrü’l-müntehā 
 
5 Yirde gökde ćāşıķıñ ins ü melek 

Ţolıdır mihriñle bu arż u semā 
 
6 Serv-ķāmet pāyıña eşkim niśār 

Ķuşça cānım yolıña olsun fedā 
 
7 Ĥvīş ile yārān ile bīgāneyim 

Olalı ćaşķıñla cānā āşinā 
 
8 Ehl-i ćaşķa başķa bir ćālem durur 

Terk ider ćaşķıña düşen mā-sivā 
 
9 Rūz u şeb feryād ider bülbül gibi 

Ġonca-leb üftādedir NEBŹĪ saña 
 

104 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Şāh-ı gül ŝaħn-ı bahāra geldi kendi cā-be-cā 

Leşker-i ezhār ile ŝaħrā bezendi cā-be-cā 
 

                                                 
103/5a Yirde insān ćāşıķıñ gökde melek 
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2 Sīnemi dāġ-ı ġam ile lālezār itdim yine 
Bāġbān-ı dehr seyr idüp begendi cā-be-cā 

 
3 Bīnī vü çeşm ü dehen gūşum o dem ķaldı nişān 

Çıñladı çün şeh-süvārımıñ semendi cā-be-cā 
 
4 Bezm-i gülde jāledir mey ġonca ķuşbaşı kebāb 

Bülbül-i mestāneye sofra döşendi cā-be-cā 
 
5 NEBŹİYĀ bālā-yı defter yazalardı nāmıñı 

Görseler şićr-i terüñ Ĥvācū Ĥocendī cā-be-cā 
 

105 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Yaķmaķ içün kendine ey dil sipihr-i ġar baña 

ćArż ider her günde bir ţor kīsede bir zer baña 
 

34a 2 ćAşķ-ı Şīrīn ile ţatlu idi Ferhādıñ demi 
Ĥüsrevā hicriñ ġamıyla acıdır şekker baña 

 
3 Bāġ-ı ćālemde ķadiñ bir serv-i ser-efrāz iken 

Sāye-endāz olmadıñ ey ķāmeti ćarćar baña 
 
4 Genc imiş ħüsnüñ o genc üzre ţılısm imiş meger 

Kākülüñ ey müşk-mūyum görinür ejder baña 
 
5 Mīr-i ćaşķım dūd-ı āhım NEBŹİYĀ tuġ u ćalem 

Sīne ţablım dāne-i eşkim durur ćasker baña 
 

106 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
 حبیبا و نگارا و دلارا 1

  مرحمت کن حال ما رابشفقت
 
 همه عشاق در این بزم عشقت 2

 شدند از باده شوقت سکارا
 
ٓاثر نکند ترا اه و فغانیم 3  

 زهی سختین دلت ز سنگ خارا
 
 

                                                 
104/5b Ĥvācū: Metinde “Ĥūcū” şeklindedir. 
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 بوصلت میرسد بادل سروریم 4

 نیابد از فراق این درد چارا
 
ٓرخ اتشوشت با گرم حسنت 5  

لب ناراعلی الوفق اوقدوا للق  
 
 مرا کردار با سگ دیده بانت 6

 همه از روی ریشخندیست مدارا
 
 ترا سوگند دهم بر رحم نبذی 7

* یمبر را خدا راپسر ترا و  
 

107 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 از تو میخواهم بده ساقی می باقی مرا 1

 تا شوم غرق یم انعام و احسان ترا
 
ٓل ان دم که منمرهم بهبود یابد زخم د 2  

 سینه بر سینه کنم در جامه خواب این شوخ را
 
 تا قرنفل لاله و شبوی روید چون چمن 3

 دلبر گلروی و سنبلموی باید در سرا
 
 از خمار باده لعلش دلم ویران گشت 4

 ٓاه و فغانم صدا دارد ولی همچون درا
 
ٓدر فراقش دود نبذی میرود تا اسمان 5  

** سد تخت الثرار خونش چو جیخون میرپاشک   

                                                 
* “1. Ey sevgili, ey put, ey dil-ârâ! Halimize şefkatle merhamet et. 
2. Senin bu aşk meclisinde bütün aşıklar, şevk şarabınla sarhoş oldular. 
3. Âh u figânımız sana etki etmiyor; ne garip, kalbin sert kaya kadar katı. 
4. Senin vaslınla gönlümüze mutluluk gelir, ayrılıkla bu derd çare bulmaz. 
5. Ateş gibi yüzün, güzelliğinin sıcaklığıyla bir olup kalbi ateşe verdiler. 
6. Benim senin gözcü köpeğinle adetim, her zaman alay yollu iyi geçinmektir. 
7. Nebzî’nin merhameti üzerine sana yemin ederim, senin başın için, Peygamber için, Allah için.” 
** “1. Ey sakî! Senin nimet ve ihsan denizine gark olmak için bana bâkî şarabı vermeni istiyorum. 
2. Yatak elbisesiyle bu güzeli sardığım zaman, gönül yarası şifa merhemini bulur. 
3. Sonuçta çimen gibi karanfil, lale ve şebboy yeşerir, gül yüzlü ve sünbül saçlı dilber saraya yaraşır. 
4. Gönlüm, onun la’l şarabının sarhoşluğuyla viran oldu, ah u figanım ses veriyor ama fasıl gibi. 
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108 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Dehānıñ būseler ķıldı ćaţāyā 

Olur mı ben de cān virsem behāyā 
 

34b 2 Nesīm-i ćanberīn zülfüñden ey dost 
İrer kām-ı dile her dem hedāyā 

 
3 Viŝāliñ ćāşıķāna ćıyd-i Ħacdır 

Dil ü cānı idüpdürler żaħāyā 
 
4 Göñülde münye mi ķodı meniyye 

Münāya irmedin irdi menāyā 
 
5 Şarāb-ı ćaşķ ile mest olmadıñsa 

Ne ħāletdir bu ħālet NEBŹİYĀ ya 
 

109 
      [Manžūme] 

 
1 Eger nažar iderseñ şehā 

Bulur bu dil elemden rehā 
 
2 Dīdem yaşın dem-ā-dem döker 

 لیس بحر مثالا لها*
 
3 Ruĥuñ virir şu resme şućāć 

Ķamer daĥı irişmez Sühā 
 
4 Didim baña ćaţā it öpüş 

Didi hemān ţuruban mehā 
 
5 Saña ķıyem bulunmaz velī 

Aña bulur bu NEBŹĪ behā 
 

110 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Eger ger ger nažar žar žar iderseñ señ şehā hā hā 

Bulur lur lur bu dil dil dil elemden den rehā hā hā 
 

                                                                                                                                                    
5. Onun ayrılığında Nebzî’nin (yanan yüreğinin) dumanı göğe erişir, onun kanlı gözyaşı, Ceyhun Irmağı gibi 
tahte’s-serâ’ya ulaşır.” 
 –tahte’s-sera: Tâ-hâ, 20/6, “Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep 
O’nundur.” 
109 Gazel aruz kalıplarına uygun olarak söylenmemiştir. 
* “Deniz bile ona örnek değildir.” 
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2 Dīdem dem dem yaşın şın şın dem-ā-dem dem döker ker ker 
 لیس یس یس بحر حر حر مثالا لا لها ها ها

3 Ruĥuñ ĥuñ ĥuñ virir rir rir şu resme me şućāć ĆāĆ ĆāĆ 
Ķamer mer mer daĥı ĥı ĥı irişmez mez sehā hā hā 

 
4 Didim dim dim baña ña ña ćaţā it it öpüş püş püş 

Didi di di hemān mān mān ţuruban ban mehā hā hā 
 
5 Saña ña ña ķıyem yem yem bulunmaz maz velī lī lī 

Aña ña ña bulur lur lur bu NEBŹĪ źī behā hā hā 
 

111 
 

Mefćūlü Mefāćīlün Mefćūlü Mefāćīlün 
 
1 Dil n’ola fiġān itse dīvāne degil mi yā 

Dīvāneye pend itmek efsāne degil mi yā 
 
2 Defć-i ġam içün vardım oldı elemim efzūn 

Ġam-ĥāne midir yoĥsa mey-ĥāne degil mi yā 
 
3 Ŝun laćl-i lebiñ sāķī bilmem ki neşāţım yoķ 

Zehr olası destimde peymāne degil mi yā 
 

35a 4 Rūyuñdaki ol ĥāliñ Hindū-peçeye beñzer 
Rūm içre žuhūr itmiş bir dāne degil mi yā 

 
5 Ħaķķā ki ĥaţţ u zülfüñ sancaġ u ćalem çekmiş 

Dārātıña söz yoķdur şāhāne degil mi yā 
 
6 Ey murg-ı seħer ġonca feryādıñı gūş itmez 

Bu nāliş ü sūzişler yābāne degil mi yā 
 
7 NEBŹĪ var iken sende biñ gūne şikāyetler 

Ya ķıŝŝası Mecnūnuñ efsāne degil mi yā 
 

112 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Leyle-i hicrin nihāyetsiz görüp ķaldım ţaña 

Göz açup baķdım gerü olmuş henüz ancaķ mesā 
 
2 Var imiş devlet başında zülfine bend oldı dil 

Düşdi pes üstine uşta sāye-i perr-i hümā 
 
3 Ĥālini görsün baķup ol şūĥa beyne’l-ħācibeyn 

Görmeyen ŝaħn-ı felekde ķuţb u ĥaţţ-ı istivā 
                                                 
112/3b ķuţb u ĥaţţ: ţarz-ı ħadd 
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4 Bāġ-ı ħüsnüñde dil-i zārım hezār-destāndır 
Ol sebebdendir ki dirler bülbül-i şeydā aña 

 
5 Sāye-i serv-i bülendin düşeriz ayaġına 

Ol ser-āmed ķadde var üftāde olma NEBŹİYĀ 
 

113 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Ŝaçı leylā ruĥuñ olduķça peydā 

Niçe diller olur mecnūn u şeydā 
 
2 Dil-i ćuşşāķı ŝayd itdikçe ġamzeñ 

Nigāhıñ dirmiş emhilhum ruveydā* 
 
3 Siyeh ĥāliñ ĥayāli diller üzre 

Ķılupdur ħubb-ı sevdāyı süveydā 
 
4 Hüveydā oldı bu dilde veremler 

Veremler oldı bu dilde hüveydā 
 
5 Gel öldür bu dil-i mecrūħı luţf it 

Anı muħtāc-ı dermān itme ey dā 
 
6 Şarāb-ı ćaşķ ile maĥmūr olan dil 

Hemānā Şeyĥ-i Şiblīdir Cüneydā 
 
7 Dil-i NEBŹĪ olup ćaşķıñ esīri 

Ke-miśl-i Ćamr** maġlūb oldı Zeydā 
 

114 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Siyeh ebrūlarıñ gibi kemānı kim çeker cānā 

O zaĥm-ı ġamzegān-ı bī-emānı kim çeker cānā 
 
2 Raķībe bi’l-ćalen luţf u ćatālar itmeden başķa 

Olan der-ĥāne ikrām-ı nihānı kim çeker cānā 
 
3 Taħammül mümkin eżćāf-ı mużāĆaf cevri sen itseñ 

Velīkin ţaĆn-ı ebnāĈ-ı zamānı kim çeker cānā 
 
4 Maħabbet bezminiñ yek curćasıyla mest ü medhūşum 

Varup mey-ĥānede raţl-i girānı kim çeker cānā 
                                                 
5a ayaġına: Metinde “aġyārına” şeklinde kaydedilmiştir. Mana gereği değiştirildi. 
* “Kâfirlere mühlet ver, Onları biraz kendi hallerine bırak.” Târık, 86/17 
** “Tıpkı ‘Amr gibi.” 
114/3., 4., 5., 6. ve 7. beyitler sayfa kenarındadır. 
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5 İdüp ġamzeñle küşte bu dili ber-dār-ı zülf itdiñ 

Hele bu böyle olsun ķo ya anı kim çeker cānā 
 
6 İdinmişsin hezār aġyār-ı rüsvāyī vü şeydāyī 

Ser-i kūyuñda bu deñlü segānı kim çeker cānā 
 
7 Reh-i ćaşķıñda NEBŹĪ gibi bī-pervā revān oldum 

Semend-i şevķımı sürdüm ćinānı kim çeker cānā 
 

115 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

35b 1 Yine ol nāzenīniñ pīşesi cevr ü cefādır hep 
Baña nisbet velī aġyārına mihr ü vefādır hep 

 
2 İrişdi rūz-ı nev-rūz oldı gülşen ehliniñ Ćıydı 

Çemende her şükūfe giydigi zībā ķabādır hep 
 
3 Eger dil-ber sevip nūş eylemezseñ bāde-i ŝāfī 

Be ŝūfī itdigiñ zühd ü verāć bilgil hebādır hep 
 
4 Seg-i kūy-ı dil-ārādır ki istiķbāle çıķmışlar 

Degil bīgāne ey dil bu gelenler āşinādır hep 
 
5 Gel ey pervāne yaķma bāl ü perriñ şemć-i fānīye 

Ħaķīķī ćāşıķ iseñ ger bilürsin bu ĥaţādır hep 
 
6 Seħerde bülbüle ćarż eyledim çün rāz-ı pür-sūzum 

Benim de ġoncaya naķlim didi bu mā-cerādır hep 
 
7 İriş mey-ĥāneye NEBŹĪ ĥalāŝ ol miħnet ü ġamdan 

Kim anda ehl-i ćayşıñ ŝoħbeti źevķ u ŝafādır hep 
 

116 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Gül-i bī-ĥārdır ol ćārıż-ı ĥūb 

Yaĥud bir lāledir rengīn ü merġūb 
 
2 Dıraĥt-ı mīvedār oldı o ķāmet 

Nihāl-i yāsemen yā sīmden çūb 
 
3 Ŝadefdir o dehen dürdür o dendān 

Turunc ġabġab yaĥud zerrīn bir ţôb 
 
4 O leb mercāndır ya ķūt-ı cāndır 

Kelāmı āb-ı gül ya ćaźb-i meşrūb 
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5 O ĥūnī dīde bir ćayn-ı ŝafādır 

O ćayn-pākedir müjgānı cā-rūb 
 
6 Zebānı bülbül-i gūyāydur kim 

Olupdur ġonca-ı laćlīne maŝħūb 
 
7 Gümüş bir levħdir NEBŹĪ o sīne 

İşüñ altundur ismiñ olsa mektūb 
 

117 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Yüzüñ mihr-i münevver źerredir aġzıñ dişiñ kevkeb 

Hemānā ŝūretā bir ţôb-ı usţurlābdır ġabġab 
 
2 Zebānıñ bülbül-i gūyādır ey şīrīn-maķāl ammā 

Velīkin nā-şüküfte ġonca-ı pür-ġuncdur ol leb 
 
3 Görüp ey māh-vechim rūyuñı gerdūn-ı gerdāndan 

Güneş ditrer geçer her gün ŝanasın kim ţutupdur teb 
 
4 Dil-i pür-derdine dirler devādır ittifāķ üzre 

Ţabībim ĥāliñi n’olur marīżıña ķılursañ ħab 
 

36a 5 Ķarañudur gözime rūz-ı rūşen rūz-ı hicriñde 
Münevverdir şeb-i vaŝlıñda şāhā ol ķarañu şeb 

 
6 Ķomaz rū-māl idem ol āsitān-ı rāstāna ben 

Raķīb-i rū-siyehdendir benim bu çekdigim ġam heb 
 
7 Recā-yı vuŝlat itdiñ gerçi NEBŹĪ ol perī-rūdan 

Dimedi lā neĆam* ķaldı müźebźeb ol melek-meşreb 
 

118 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Ruĥuñ gün źerre fem dendān kevkeb 

Hemānā ţôb-ı usţurlāb ġabġab 
 
2 Zebānıñ bülbül-i gūyādır ammā 

Velīkin nā-şüküfte ġoncadır leb 
 
3 Görüp ey māh-rū rūyuñ semādan 

Güneş ditrer geçer ŝankim ţutar teb 
 

                                                 
* “Hayır, evet.” 
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4 Dil-i pür-derdime dirler devādır 
Ţabībim ĥastaña ĥāliñi ķıl ħab 

 
5 Dem-i hicriñde ķara rūz-ı rūşen 

Münevver vuŝlatıñda ķarañu şeb 
 
6 Ķomaz rū-māl idem ol āsitāna 

Raķīb-i kelbdendir çekdigim heb 
 
7 Recā-yı vuŝlat itdiñ gerçi NEBŹĪ 

Dimedi lā neĆam* ķaldı müźebźeb 
 

119 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Fāriġ ol sevdādan ey dil kim budur reĈy-i ŝavāb 

Reh-rev-i ćaşķ içre hìç gördüñ mi olmuş behre-yāb 
 
2 Dem-be-dem cūş eyleyüp aķmaķdadır seyl-i sirişk 

Ķorķarım bir gün binā-yı ćömrimi ide ĥarāb 
 
3 Bezm-i ćaşķıñda şehā bir ćālī meclis ķurmuşum 

Eşk-i çeşmim bāde baġrım yāresi nuķl ü kebāb 
 
4 Ol raķībi ĥoş ki atmışsın caħīm-i hicriñe 

Didi ben ĥāki görüp yā leytenì küntü türāb** 
 
5 Rūz u şeb vaŝlıñ diler NEBŹĪ ķuluñ senden şehā 

Açılur mı bendeñe bilmem ćaceb ol ķutlu bāb 
 

120 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Cihānda var mıdır bundan ġarāĈib 

Ki ħāŝıl olmaya bunca reġāĈib 
 
2 Viŝāl ile ola maġrūr aġyār 

Firāķ ile ķıla ćuşşāķı ĥāĈib 
 
3 ćAsel ŝunarsa çarĥ zehr-āmīzdir 

Leben ŝunarsa oldur turş-ı rāĈib 
 

36b 4 Bunı bilmekde ħayrān oldı ćāķil 
İrişmez ħikmetine fikr-i ŝāĈib 

 
 

                                                 
* “Hayır, evet.” 
** “İnkârcı, keşke toprak olsaydım, diyecektir.” Nebe’, 78/40 
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5 Gel imdi ey göñül terk-i hevā ķıl 
Olup meyl ü hevesden küllī tāĈib 

 
6 Vücūduñ külliyen maćyūb iken gel 

Sen olma cüzĈ-i ćayble şaĥŝ-ı ćāĈib 
 
7 Ŝu gibi olmaġıl her sūya cārī 

Olursuñ āteş-i ćaşķ ile źāĈib 
 
8 Ŝudur insānıñ aŝlı gerçi ol ŝu 

Çıķar min-beyni ŝulbin ve’t-terāĈib* 
 
9 Ħavāle eyle her ħükmi ķażāya 

Rıżā ile olur ehven meŝāĈib 
 
10 Meħākimlerde bu ţayy-i sicillāt 

Dile ķıl ķāżiyā var ćaķlı nāĈib 
 
11 Bilürken düşmek ey NEBŹĪ bu çāha 

ćAcāĈibdir ćacāĈibdir ćacāĈib 
 

121 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćĀşıķıñ maţlūbı ancaķ dünyede vaŝl-ı ħabīb 

Āh kim olmasa illā arada melćūn raķīb 
 
2 Mübtelā-yı derd-i ćaşķ oldı dil-i sevdā-zede 

Senden özge derd-i bī-dermānına bulmaz ţabīb 
 
3 Başına āzāde pervāz ider iken şevķ ile 

Gülşen-i ćālemde sen gül-ĥadde oldı ćandelīb 
 
4 Geşt ider deşt-i firāķıñda şehā zār u zebūn 

Düşdi dār-ı ġurbete gūyā ki bir merd-i ġarīb 
 
5 Ďarb iderseñ ey perī žaĥrın ţutar NEBŹÌ saña  

Var durur ďarbu’l-meśel ďarbu’l-ħabīb oldı zebīb 
 

122 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Cefādır ćāşıķāna ādet-i ĥūb 

Zer-i ćaşķa miħekdir cevr-i maħbūb 
 

                                                 
* “(O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.” Târık, 86/7 
121/2b bulmaz: yoķdur 
5a NEBŹİYĀ ţut žaĥrıñı ger ďarb iderse ol perī 
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2 Şikāyet itme ey dil ķan yutarsañ 

Taħammülde meśeldir ŝabr-ı Eyyūb 
 
3 Firāķ-ı Yūsuf-ı gül-pīrehenle 

Ne çekdi beyt-i aħzān içre Yaćķūb 
 
4 Ne deñlü cevr iderseñ eyle şāhım 

Olur çün ben ķuluñ ķatında merġūb 
 
5 Kül oldı yandı cismim firķatiñle 

Viŝāliñdir yine cān ile maţlūb 
 
6 Dil-i bī-çāre dāĈim ĥidmetiñde 

Lisānım midħatiñle oldı merţūb 
 
7 Ķapuñda NEBŹĪ bir ednā ġulāmıñ 

Ţapuñda gözi yaşı māĈ-i meskūb 
 

123 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Cevr ile ten ķaŝrını ķıldıñ ĥarāb 

Yine luţfuñla idüp maćmūr yab 
 
2 Ĥastadır cismim taħammül idemez 

Cevri terk it itme žulmı irtikāb 
 
3 Defć-i žulmet eyle ķaldır zülfüñi 

Rūşen olsun āfitābım māh-ı tāb 
 
4 Ĥvāb-ı nāz ile yaturken dil-berā 

Ŝaydı dil ĥāliñle dāġım bir ħisāb 
 
5 Baķayım dirsem nihānī rūyuña 

Atılup ġamzeñ olur ħāżır-cevāb 
 
6 İrmez el ey ćāşıķān dāmānına 

Sevmeñiz pes dil-ber-i ćālī-cenāb 
 
7 Ārzū-yı vaŝl iden çoķdur velī 

Firķat ile cümleniñ ħāli ĥarāb 
 

                                                 
122/5a Kül oldum yana yana firķatiñle; Kül oldı yanarak cism-i nizārım [Sayfa kenarına iki nüsha farkı 
yazılmıştır. Muhtemelen iki farklı nüsha ile karşılaştırılmıştır.] 
123 3.-7. ve 10. beyitler, numaraları verilerek sayfa kenarına yazılmıştır. 
1b Yine: Bārì 
123/2a cismim: göñlüm 
2b itme žulmı irtikāb: ey yüzi meh āfitāb 
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37a 8 Ġamdan āzād olmadın hicrān ile 
İrişür bir gün ecel min-külli bāb 

 
9 Zīre mevtden bulmadı kimse ĥalāŝ 

Ne Süleymān yā ne ĥod Efrāsiyāb 
 
10 Hem-çü ĥvāb oldı bu ćālem ħāŝılı 

Baĥtı bīdār olan eyler terk-i ĥvāb 
 
11 ćÖmri NEBŹĪniñ tamām olsun hemān 

Uş cihān ķalsun ilā-yevmi’l-ħisāb* 
 

124 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 İrersin rūz-ı vaŝla bil bilā-reyb 

Ŝabāħa ire ol dem kim şeb-i şeyb 
 
 دلا کوشش کنی در وصلت خوب 2

** یبگذر نزدیك شد در عالم غ  
 
3 İrilmez vaŝla biñ saćy itseñ illā 

Girībān-çāk ola dāmān hem ceyb 
 
 ببخشا جرم من با خود سزا کن 4

 خدایا بنده توم گرچه با عیب***
 
5 Nedir taħŝīlin ey NEBŹĪ dir ise 

Dirim ćAzrāĈīle ĥüsrān ile ĥayb 
 

125 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Dil-i zārımda oldı şevķ ġālib 

Ten-i bī-cān olup bir ĥuşk ķālıb 
 
2 Vücūd-ı ćaşķ śābitdir ezelden 

Olupdur mā-sivāyı küllī sālib 
 
3 O çeşm-i edćac u ebrū-yı eblec 

ćAceb mi dilleri hep olsa cālib 
 

                                                 
11b Uş cihān ķalsun: Sen cihānda ķal 
* “Hesap (Kıyamet) gününe dek.” 
** Ey gönül, sevgiliye ulaşmaya çalışıyorsun; ama gayb âlemine geçiş (zamanı) yaklaştı. 
*** “Suçumu bağışla, kendine yaraşanı yap; ey Allah’ım kusurlu da olsam, senin kulunum.” 
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4 Ne güç sen tālib ü maţlūb-ı bī-zār 

Ne ĥoşdur ol ola maţlūb-ı ţālib 
 
5 Ţaleb ķıl NEBŹİYĀ vaŝl-ı ħabībi 

Naŝīb olmazsa da niĆme’l-meţālib* 
 

126 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Ne müĈeźźin ne imām u ne ĥaţīb 

Ne müneccim ne mühendis ne ţabīb 
 
2 Ne mevālī ne ķużāt u ne ćavām 

Ne ĥavāŝŝ u ne eĥaŝŝ u ne lebīb 
 
3 Ne nedīm ü ne selāţīn-i cihān 

Ne vezīr ü ne şehīr ü ne ġarīb 
 
4 Ne peder māder ü duĥter ne püser 

Ne birāderle ne ĥvāher ne ķarīb 
 
5 Ne firāķ u ne viŝāl u ne hevā 

Ne civān u ne figār u ne raķīb 
 

37b 6 Ne gülistān u ne bülbül ne çemen 
Ne ŝaħārī ne firāz u ne neşīb 

 
7 Ne meşāyıĥ ne mürīd ü ne murād 

Ne ecānib ne ćadū vü ne ħabīb 
 
8 Ne müĈenneś ne muĥanneś ne ki ner 

Ne ġulām-pāre ne zen-dost-ı źenīb 
 
9 Ne şarāb u ne kebāb u ne meze 

Ne sevāķī ne Ćavānī ne ţarīb 
 
10 Ne Mecūsī vü ne Dürzī ne ŝanem 

Ne Yahūdī ne Naŝārā ne ŝalīb 
 
11 Ķamudan ķaţć-ı ćalāķa idegör 

Olayım dirseñ eger NEBŹĪ edīb 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Ne iyi isteyendir (İsteyen ne iyidir)!” 
126/5. ve 11. beyitler sayfa kenarındadır. 
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127 
 

Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün 
 
1 Biñ nāz u ġunc ile idüp evvel dil-i şeydāyı celb 

Yaġdan çekilmiş ķıl gibi yā żarćdan emśāl-i ħalb 
 
2 İtmez nažar şimdi eger yaşım idersem pür-güher 

Serdlik ider ol sīm-ber eyler sözüm her demde selb 
 
3 Sevdim seni cān u teni yoluñda ķurbān eylerim 

Dönmem şehā Manŝūrveş ger eyleseñ zülfüñle ŝalb 
 
4 Gelmez raķīb-i tünd-ĥū olmaz benimle rū-be-rū 

Rezm-i cihānda hìç muķābil ola mı şīr ile kelb 
 
5 ćAşķ-ı dil-ārādır miħek sūķ-ı cihānda NEBŹİYĀ 

Ŝarrāf olanlar farķ ider ŝāfī midir yā ķalb ķalb 
 

128 
 

Mefāćilün Fećilātün Mefāćilün Fećilün 
 
1 Dilā o ħoķķa-dehānıñ ţudaġı ķand u nebāt 

N’ola bu ţūţī-i cānıñ anuñla bulsa śebāt 
 
2 ćAceb o kāküli Şāmıñ cemāli Kaćbe midir 

İdindi ćāşıķ-ı bī-çāreler kūyun ćArafāt 
 
3 Görüp femi ŝadefinde o lüĈlü dişlerini 

Miśāl-i ķaţre-i Nīsān gözüm döker ķatarāt 
 
4 Fütādesin o güneş-rū ider mi źerrece yād 

 فؤاده كحدید و قلبه کحصات*
 
5 Ĥadeng ü tīr-i müjeyle pür oldı bu dil ü cān 

Giyindi cāme-i fāĥir ţonandı ŝankim ćarāt 
 
6 Görüñ beni o dāl-i zülfi firāķıyla meded 

Büküldi lām gibi bu ķāmetim olup iki ķat 
 
7 Ġam ile NEBŹĪ-i şeydā gel eyle vird-i zebān 

Mefāćilün Fećilātün Mefāćilün Fećilāt 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Yüreği demir gibi ve kalbi taş gibi.” 
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129 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Žulmet-i ĥaţţıñda şāhā lebleriñ āb-ı ħayāt 

Mürde-dil buldı anıñla dürr-i nā-yāb-ı ħayāt 
 
2 Bezme gel kim muntažır teşrīfine ehl-i meźāķ 

Bāde-i laćliñ umar meclisde ţullāb-ı ħayāt 
 

38a 3 Ŝolmasun o gül-dehānıñ tā-ebed ey ġonca-fem 
Açılupdur Ĥıżrveş çün üstine bāb-ı ħayāt 

 
4 Depredüp laćl-i revān-baĥşıñ çü güftār eylediñ 

Ŝabr ider mi ĥastalar açıldı ebvāb-ı ħayāt 
 
5 Mest olup cām-ı lebiñle bu göñül düşmüş yatur 

Baġlamış çeşmin açılmaz ey perī ĥvāb-ı ħayāt 
 
6 Tīr-i ġamzeñle ser-ā-ser zeyn olupdur cān u dil 

Giydiler ne baĥtlu anlara esvāb-ı ħayāt 
 
7 İşiginde NEBŹİYĀ ĥāk olduñ ol ćĪsī-demiñ 

Zinde-i cāvīd virdi saña Vehhāb-ı ħayāt 
 

130 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 İdüp āb-ı şarāb ile ţahāret 

Yüri mey-ĥānede eyle ćibādet 
 
2 N’iderseñ āşikāre itme ey dil 

Gerek maĥfī ćibādet ger ķabāħet 
 
3 Be ŝūfī ķalbiñi ŝāf it kederden 

Mükedder ķalbe olur mı riĈāyet 
 
4 Hidāyet eyleye Allāh-ı Hādī 

İden azmışlara oldur hidāyet 
 
5 ćİmāret eylegil göñlüm ĥārābın 

Merāmet yoķ mı sulţānım merāmet 
 
6 Marīżim gelmişim dārü’ş-şifāya 

Żaćīf ü bī-mecāl oldum be-ġāyet 
                                                 
128/1b śebāt: ħayāt 
129/2a ehl-i meźāķ: ehl-i hevā 
3a ŝolmaya: ŝolmasun 
130/3b olur mı riĈāyet: Vezin gereği “olur mı hìç riĈāyet” ibaresinden “hìç” çıkarılmıştır. 
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7 Çeküp cevr ü cefāsın yāriñ ey yār 

Varup bir kimseye ķılma şikāyet 
 
8 Göñülde gözde başda od ŝu ţopraķ 

Budur ehl-i hevāyāna ćalāmet 
 
9 Muķīm ol meykede küncünde dāĈim 

Dilerseñ NEBŹİYĀ bāķī saćādet 
 

131 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Ayaġına başıñ ķo laćlin ey dil merhem-i dāġ it 

Ĥalāŝ eyle ġamından cānıñı yüri işiñ ŝaġ it 
 
2 Taķup zülf-i siyāh-ı dil-beri bu gerden-i cāna 

Dü ćālemde gögüs ger alnıñ açuķ yüziñi aġ it 
 
3 Sirişkim yir yüzin ġarķ-ı fenāya virdi ey āhım 

İriş sen de ţoķuz ķat āsumānı mey-ĥoş-ı bāġ it 
 
4 Güźer eylerseñ ey bād-ı ŝabā ger kūy-ı cānāna 

Kerem ķıl ber-güźār-ı bende-i nāçīzi iblāġ it 
 
5 Beni öldürdüñ ey çarĥ-ı sitemger derd-i hicr ile 

Vücūdum uş gerekse loķma-ı seg ţućme-i zāġ it 
 
6 Ĥayāl-i ĥāl-i ĥaddiyle olupsın çün ki pür-sevdā 

Sevād-ı sīne-i bī-kīneden ġam cündin uzaġ it 
 
7 O şīrīn-leb şeker-ĥaddiñ olam Ferhādı dirseñ ger 

Olup ćaşķında Ĥüsrev ţaġa ćažm it ţaġı var bāġ it 
 

38b 8 Eridim tābiş-i ćaşķ ile hem-çün sürb luţf eyle 
Yiter ķotarma ķabdan ķaba bir ķālıbda ifrāġ it 

 
9 Ne var āvāre gezmekde ser-ā-pā ey ġam-ı dil-ber  

Olup śābit-ķadem bu sīne-i NEBŹĪyi otaġ it 
 

132 
 

Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
 
1 Sīnemde açup şerħa yine ol sehī-ķāmet 

Üstünde ķodı ĥāl-i ruĥı daġ-ı saćādet 
 

                                                 
131/6 ve 7. beyitler sayfa kenarındadır. 
7b var: hem 
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2 Ebrūları kej ĥançer-i bürrāna müşābih 

Müjgānı hemān her biri bir tīr-i celādet 
 
3 Gül-bün gibidir bāġ-ı letāfetde nihāli 

Gül yüzlü emīnim ola Allāha emānet 
 
4 Şīrīn lebini yāda getürse dil-i şeydā 

Cān ħažž idüp ider ne güzel ţatlu ħikāyet 
 
5 Baġrın delüben ney gibi feryād ide NEBŹĪ 

Kim meźheb-i ćuşşāķda bu oldı saćādet 
 

133 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ĶāĈilim ger meskenim ĥāk ola yā dībāc-ı taĥt 

LāĈubālīyim benim birdir yanımda nerm u saĥt 
 
2 Gerçi çoķ gördüm bu bāġ içre sehī-ķāmet velī 

Görmedim ķaddiñ gibi bir müntehā bālā-dıraĥt 
 
3 Ŝaħn-ı sīnem tāze tāze zaĥm ile zeyn eylediñ 

Şol semend-i tāza döndüm kim urılmış zīn ü raĥt 
 
4 Yār ile zānū-be-zānū olmaķ istersin ćaceb 

Ey göñül bilmez misin aña gerekdir yār baĥt 
 
5 Āsitānında raķībi ķoma üre it gibi 

NEBŹİYĀ virme amānı ur anıñ başına laĥt 
 

134 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Naţć-ı sīnem üzre sürdüñ gül-ruĥum çün fīl ü at 

Şāhım itdiñ beydaķ-ı cevriñle dil ferzini māt 
 
2 Dīde-i şehvārıñıñ yādıyla iki gözlerim 

Nehr-i Nīl oldı birisi birisi cūy-ı Furāt 
 
3 Rūz u şeb fikr ü ĥayāl-i zülf ü rūyuñla seniñ 

Gündüzüm Nev-rūz u ćıyd oldı gecem Ķadr ü Berāt 
 
4 Nāzenīnim buĥlı terk it eylegil cūd u seĥā 

Ĥvāce-i sūķ-ı melāħatsın niçün virmeñ zekāt 
 

                                                 
132/5b bu oldı saćādet: bu olduysa Ćādet 
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5 Āsitānıñda bu NEBŹĪ boynı baġlu bendedir 

39a  Dile öldür dile ćıtķ it dile ŝaķla dile ŝat 
 

135 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 İrersin bulamazsın yāri heyhāt 

Geçürdüñ furŝatı sen fāte mā-fāt* 
 
2 Meśeldir bu dilā işitmediñ mi 

Dimişlerdir ki fi’t-teĈĥìri āfāt** 
 
3 Dimez miydim bunı her dem saña ben 

Ki virmez fāĈide ŝoñra nedāmāt 
 
4 Gel imdi ŝabr ķıl eŝ-ŝabru ĥayr*** 

Ola tā ŝabr ile ħāŝıl mükāfāt 
 
5 Leb-i laćlīnini ĥvāb içre būs it 

Saña NEBŹĪ budur şimdi žarāfāt 
 

136 
 

Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
 
1 Ŝorarsañ eger bendeñe şāhım ne bu ħālet 

Bir bir ideyim ţapuña ićlān u işāćet 
 
2 Bu dīde-i ġam-dīde ne ķanlar aķıdupdur 

Ger olsa dili eyler idi ćarż-ı şikāyet 
 
3 Farķ eyleyemem rūz u şebi dūd u şererden 

Āh eyledigimce dem-i hicriñde hey āfet 
 
4 Başımda hemān ķaldı ki ot bitmedi yoĥsa 

İrişdi felekden aña biñ gūne felāket 
 
5 Arturdı ġamım bu ġam-ı dil-gīrime baķup 

Dostlarda olan ħüzn ile düşmende şemātet 
 
6 Yirden göge dek minnet ider dil k’ola bendeñ 

El arķası yirde daĥı hem rūz-ı żarāćet 
 

                                                 
* “Geçen geçti.” “Mazâ mâ mazâ” veya “zehebe mâ zehebe” şeklinde de söylenen Arapça atasözü. Nehcü’l-
belâğa, s. 356; Emsâl u Hikem, IV/1716. 
** “Te’hîrde âfetler vardır.” Arapça atasözü. Emsâl u Hikem, II/1150. 
135/3b Sayfa kenarında, Arapça “Lem-tenfać nedāmāt” (Pişmanlıklar fayda vermez)  ifadesi vardır. 
*** “Sabır hayırlıdır.” 



 297

7 Aħvālini ćarż eyledi uş NEBŹĪ-i kemter 
Bāķī ne disün k’olmaya maćlūm saćādet 

 
137 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Ey göñül saćy itdiñ anca irmedi maķŝūda dest 

Pes gücenme bu imiş çün ķısmet-i rūz-ı Elest 
 
2 Az ile eyle ķanāćat āz ile çoġ isteme 

Maćnīde siyyāndır žāhir budur kim nīst ü hest 
 
3 Gözün aç bir gün şikār eyler seni bu rūzigār 

Ŝayd içün dünyāyı berr ü baħre ķurma dām u şest 
 
4 Çün didi el-faķru faĥrì * ol Resūl-i müctebā 

Meskenet ķıl yüri olma bāde-i ġafletle mest 
 
5 Rāżī ol ŝaff-ı nićāle NEBŹİYĀ ŝadr isteme 

39b  LāĈubālī olana siyyān olur bālā vü pest 
 

138 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 سعی میکردی دلا چند نیست با مقصود دست 1

س مشو دلتنگ که این بود قسمت روز الستپ  
 
 نیز با اندک قناعت كن بحرص بسيار مخواه 2

 هست در معنی برابر ظاهر اینست نیست هست
 
 دیده بگشا صید کند روزی ترا این روزگار 3

تصید دنیا را مبند بر بحر و در بر دام و شکس  
 
ٓچون بگفت الفقر فخری ان رسول مجتبا 4  

 مسکنت کن لا تکن با باده غفلت تو مست
 
 نبذیا صف نعال را راضی شو صدری مجوی 5

ستپٔلاابالی را همه یک تا شود بالا و   
 

                                                 
* “Fakirlik benim iftiharımdır ve ben onunla öğünürüm.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/113; Serdaroğlu, 
Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 85 
138 Bu şiir, 137 numaralı gazelin Farsçaya tercümesidir. 
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139 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Nām-cūy iseñ dilā ķıl şīşe-i nāmı şikest 

LāĈubālī mest-i lā-yaćķil ol ol ŝahbā-perest 
 
2 Cāmić-i erbāb-ı ćirfāndır iriş uş meykede 

Pāre-i ĥumla teyemmüm eyle meyle āb-dest 
 
3 Zāhidi gördüm imāmet eylemiş mey-ĥānede 

Pāk olup āb-ı şarāb ile geçüp miħrāba mest 
 
4 Şöhre-i şehr oldı ķāďī muġ-beçe ćaşķıyla gör 

Vardı hem pīr-i muġān pāyına andan aldı dest 
 
5 Vir merāmın yā ilāhe’l-ćālemīn ol dest-gīr 

NEBŹĪ-i rüsvā vü şeydā nā-murād u bī-kesest 
 

140 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 İrer bu sīneme tīr-i ħavādiś 

Velī ol ķaşı yadır aña bāćiś 
 
2 Ġam-ı ćālem ćaceb mi bende olsa 

Benem çün ćaşķ ile Mecnūna vāriś 
 
3 Eküp sīnemde toĥm-ı cevr ü žulmı 
 Benim ol nāzenīnim oldur ħāriś 
 
4 Gelürse ĥāţıra ol mū-miyānıñ 

Deķāyıķda begim artar mebāħiś 
 
5 Ķażā-yı āsumān-pūş-ı raķībiñ 

Gelüp mā-beynimizde oldı ħādiś 
 
6 Bu bāġ içre gül ü bülbülden özge 

Ħabībā var mıdır imkān-ı śāliś 
 
7 Mey-i laćliñle ser-ĥoş olsa NEBŹĪ 

40a  Ŝanur ŝūfī içer ümmü’l-ĥabāĈiś 
 
 
 
 
 

                                                 
140/7a oldı: olsa 
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141 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Mihri yoķ dildār elinden el-ġıyāś 

Cevri çoķ ĥünkār elinden el-ġıyāś 
 
2 Ġamzesi mekkār çeşm-i fitne-zen 

Ġāretì Tātār elinden el-ġıyāś 
 
3 ćĀşıķın giryān ider bülbül gibi 

Ġonca-ı pür-ĥār elinden el-ġıyāś 
 
4 Zaĥm-ı tīġ-ı cevrine ol laćl-i leb 

Eylemez tīmār elinden el-ġıyāś 
 
5 Bī-mürüvvetdir hìç inŝāf eylemez 

Yār-ı bī-iķrār elinden el-ġıyāś 
 
6 Ķalmadı ţāķat bu dilde dād hey 

Dādsız cevvār elinden el-ġıyāś 
 
7 Cevrin efzūn itmede leyl ü nehār 

NEBŹİYĀ her-bār elinden el-ġıyāś 
 

142 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Cürmimi bildim baġışla ŝuçumı gel itme lec 

Tevbe bismi’llāh günāhımdan şehā luţf eyle geç 
 
2 Bu yeter ĥūbluġuña aġyārıñ isterse delīl 

Ŝafħa-ı ħüsnüñde yazılan berāhīn ü ħücec 
 
3 İddićā eyler raķībiñ vaŝlıñı şāhım velī 

Bu durur reĈy-i ĥaţā fikr-i saķīm tedbīr-i kec 
 
4 Vüsćatine göre teklīf eyle pes ćuşşāķıña 

Güc buyurmamış Ħabību’llāh dimiş çün lā-ħarac* 
 
5 Dil ţavāf-ı Kaćbe-i kūyuñda ţurmaz saćy ider 

Merve ħaķķı di Ŝafā ile revā olmaz mı Ħac 
 

                                                 
141/2b Ġāretī: Yaġmacı 
7a Dem-be-dem žulm-i firāvān itmede 
* “Dinde zorlama yoktur.” (Lâ-harace fi’d-dîn) Hadis. Sahih-i Buhâri, II/615 (1634); II/618 (1647); VI/2454 
(6289): bkz. Ayşe Gültekin, İsma’îl Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûretu’l-
Maârif’te Hadis (Altıncı Cilt Örneği), s. 302. 
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40b 6 Niçe meyl itmez göñül sen dil-ber-i pür-nāza kim 
Aġzı ġonca gözi nergis sözi gül yüzi güleç 

 
7 Cevr-i yāre ķıl ţaħammül vaķţ ola ide vefā 

NEBŹİYĀ ŝabr eyle kim eŝ-ŝabru miftāħu’l-ferec* 
 

143 
 

Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün Müstefćilün 
 
1 Çün dürr-i dendānıñ şehā oldı ŝadef aġzıñda derc 

Yetmez behā ćıķd-i Śüreyyāyı felek eylerse ĥarc 
 
2 Bād-ı ŝabā zülf-i dil-āvīziñ perīşān eyledi 

Teşvīş ile ţoldı cihān āşıķlar oldı herc ü merc 
 
3 ćAşķıñla ey rūħ-ı revān bezmi bozup rezm itdiler 

Cismimde gör kim ceng ider cān u göñül çün fīl ü erc 
 
4 Gerçi ezel yek-pāre dil bir ŝaĥra-ı ŝammā idi 

Düşdükde gözden gūyiyā oldı hemān biñ pāre kerc 
 
5 Cān u cihāndan çek elüñ belki cināndan fāriġ ol 

Cānı n’idersin NEBŹİYĀ olmaya çün cānāne ĥarc 
 

144 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Muţalsam zülf-i yār ile şehā oldı ruĥuñ bir genc 

Görüp ćuşşāķıñ anı ħāŝıl olmaz bildiler bī-renc 
 
2 Ħavāssım ŝarf idüp ćaşķıñla vaz geldim ćanāŝırdan 

Reh-i dil-berde hìç taćdād olunsun mı çehār u penc 
 
3 Görüp dürc-i dehānıñda o lüĈlü dişleriñ cānā 

Unutdı ħoķķasında dürr-i yek-tāyı cevāhir-senc 
 
4 Nedir ey ġonca-fem nīm-i nigehle ol tebessümler 

Gül-i raćnāya gūyā nisbet idüp gösterirsin ġanc 
 
5 Bi-ħamdi’llāh kim şükr olsun ol Ĥallāķ u Mevlāya 

Ne deñlü pīr isem NEBŹĪ efendim bir civāndır genc 
 
 
 

                                                 
142/7. beyit:  Cevriñe idüp taħammül müntažırdır luţfıña 

NEBŹĪ-i pür-ŝabr dir eŝ-ŝabru mifţāħu’l-ferec 
* “Sabır, genişliğin anahtarıdır.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/27. 
143/1a çün dürr-i dendānıñ şehā: çün kim şehā incü dişiñ 



 301

145 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Ne ĥoş ŝubħ ile gülşende teferrüc 

Bihişt emśāli ol kende teferrüc 
 
2 O lālā siyyemā yanıñca bile 

Ķıla ol yār-ı gül-ĥande teferrüc 
 
3 ćAdūyla ţar olur gülzār-ı ćālem 

Olur yār ile külĥanda teferrüc 
 
4 Muħaŝŝal ger ola sāķī ŝurāĥī 

Güzeldir ola her ķanda teferrüc 
 
5 Dil ü cān geldiler kūy-ı ćademden 

İderler ćālem-i tende teferrüc 
 

41a 6 Bahār oldı çemenzār oldı tezyīn 
Çıķup ŝaħrāya ķıl sen de teferrüc 

 
7 Niçe cān mużţaribdir hem-çü NEBŹĪ 

Ķılayım dir varup ben de teferrüc 
 

146 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Saĥt-dilsin ey göñül sen dil-beriñ nāzük-mizāc 

Bu ćacebdir niçe idersin anuñla imtizāc 
 
2 Sen ki bir edne’l-edānīsin ayaķda pāy-māl 

Şāh-ı mülk-i fitnedir ol aña lāyıķ taĥt u tāc 
 
3 ćAķl u cānı ķayd u bend idüp o kāfir kāküli 

Çeşm-i ĥūn-ĥvārı alur bu milket-i dilden ĥarāc 
 
4 Zülf-i şeb-gūnı dile çoķ cevr ü bī-dād eyledi 

ćArż-ı ħālim ŝunmaġa laćline ķaldım iħtiyāc 
 
5 Ġuŝŝadır bārıñ refīķiñ kārbān-ı ķahrdır 

Sālik-i rāh-ı meşaķķatsin dilā göziñi aç 
 
6 Dāġ yaķ sīneñde yir yir şevķ-ı ruĥsār ile var 

Ġam şebinde çün saña lāzım durur şemć ü sirāc 
 
 

                                                 
145/7b ķılayım dir varup: ķılam dir varayım 
146/4a çoķ: çün 
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7 NEBŹİYĀ çün resm ü ķānūnı budur her-cālarıñ 
Ġāyetī çekseñ gerek bir vech ile yoķdur ćilāc 

 
147 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Ĥāk-i pāyiñdir şehā başımda tāc 

Mihr-i rūyuñ ĥāne-i dilde sirāc 
 
2 Ĥasta-i laćl-i lebiñdir ey ţabīb 

Lebleriñden bu göñül ister gülāc 
 
3 Tīr-i müjgānıñla sīnem yaralı 

Merhem-i laćliñle yaram ķıl ćilāc 
 
4 Gözlerim ŝarf itdi varın yoluña 

Dirhem ü dīnāra oldı iħtiyāc 
 
5 Terk idem dirsin dilā ćaşķı ćaceb 

Mümkin olur mı ķopa kökli aġaç 
 
6 ćAşķ sūķunda feraħ bulmuş kesād 

Ġam elem bāzārıdır ammā revāc 
 
7 MāĈil olma ĥūb-rūlar ħüsnüne 

NEBŹİYĀ var ise ćaķlıñ ţurma ķaç 
 

148 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Tīġ-ı cevr-i yār ile her dem olup baġrım cerīħ 

Gāhī dem aķar gehī aķar ŝadīd u gāhī ķīħ 
 

41b 2 Cīfe-i dünyā içün çün saćy ider çoķdur velī 
Müsterāħ-ı dehr içinde var mı olmuş müsterīħ 

 
3 Bezmiñe bilmem niçe eyler cerāĈet ol raķīb 

Ey ŝabīħu’l-vech ol nā-şüste ol rūyı ķabīħ 
 
4 Şāh-ı ćaşķa olmaġa miżyāf içün sīneñ gibi 

Yoķ durur bāġ-ı cihānda ey göñül ķaŝr-ı fesīħ 
 
5 Ol ŝanem ķıldı çelīpā cevr ile NEBŹĪ seni 

Deyr-i ćālemde disünler nāmıña ćabdü’l-Mesīħ 
 
 

                                                 
148/1a yār ile her dem: devr ile yāra 
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149 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sen ŝabūħ iç vaŝl olup aġyār bedle her ŝabāħ 

Ben şeb-i hicriñde lāyıķ mı içem rāħ-ı revāħ 
 
2 Tīr-i müjgān ile çeşmiñ ey kemān-ebrū beni 

Ķatl içün yek-dil olup ġamzeñle ķuşanmış silāħ 
 
3 Ţurra-ı pür-tābıñıñ dāmıña ŝayd oldum velī 

Ŝanma kim endīşem olmuşdur şehā fikr-i felāħ 
 
4 Ķayd olan zülf-i girih-gīre ĥalāŝ olsun mı hìç 

Ġamze-i ĥūn-rīz ile mecrūħ bulsun mı necāħ 
 
5 Ben ŝanurdum mihr ider buldı çü ćömrüm iĥtitām 

Sen henüz cevr ü cefāya eylemişsin iftitāħ 
 
6 Āteş-i şevķ ile seyl itdiñ sirişkiñ ābını 

ĆĀķibet ĥāk olduñ ey dil geçdi furŝat çün riyāħ 
 
7 Bu’l-heveslikden ne bulduñ eyleyüp terk-i hevā 

Ārzūdan fāriġ ol ţut NEBŹİYĀ semt-i ŝalāħ 
 

150 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Elf-ķaddiñ ħasretiyle sīneme çekdim şeraħ 

Ol şeraħla artdı ķalbimde feraħ üzre feraħ 
 
2 Ġuŝŝadan āzād olam dirseñ cihānda gül gibi 

Lāleveş çek cāmı her dem düşmesün elden ķadeħ 
 
3 Çeşme-i ħayvān dimiş o laćl-i cān-baĥşa kimi 

ćAyn-ı Kevśerdir dimiş baćżı budur ķavl-i eŝaħ 
 
4 Ķadd-i yāre beñzemez ammā o serviñ ķāmeti 

Ķıldılar ćaķla mülāyim oldıġıyçün muŝţalaħ 
 
5 Dūr u mehcūrsın o şāhıñ āsitānından yine 

NEBŹİYĀ gördüm seni deşt-i belāda ke’ş-şebaħ* 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Ceset gibi.” 
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151 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Müberķać rūyuñ uş mirĈāt-ı eŝfaħ 

N’ola ćāşıķlarıñ görsünler eftaħ 
 

42a 2 Ķaşıñ ţuġrāsı bismi’llāha beñzer 
Yazılmış Muŝħaf-ı ħüsnüñde miftaħ 

 
3 Ruĥuñda āyet-i sebĆu’l-meśānì* 

Müfesserdir mübeyyendir muŝarraħ 
 
4 Muţarrā zülfüñ āb-ı Kevśer ile 

Munažžafdır muţahhardır münaķķaħ 
 
5 O ĥūnī ġamzedir bir merd-i emred 

Silāħ-ı sehm ü ķavs ile müsallaħ 
 
6 Melīħü’l-vech ile gūyā ki sensin 

Melāħat milketinde şāh-ı emlaħ 
 
7 Belāġatda irişdi ŝadra NEBŹĪ 

Diyülmez buña mānend şićr-i efŝaħ 
 

152 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Olıcaķ ġamze-i ĥūn-rīz ile sīnem mecrūħ 

O cerāħatle olupdur der-i rāħat meftūħ 
 
2 Ħasenü’l-vech o şeh-i ħüsn ile bilmem ne gezer 

O raķīb-i seg-i bed-rū vü ķabīħ u maķbūħ 
 
3 Ŝu gibi çeşme-i çeşmimden aķup ķalmadı nem 

Dem aķar şimdiki dem dīdelerimden mesfūħ 
 
4 Şeb-i hicriñde olan ķıŝŝa-ı pür-ġuŝŝamı gel 

Oturup diñle begim oldı mufaŝŝal meşrūħ 
 
5 Ġam-ı dünyā-yı denī başıña üşmüş NEBŹĪ 

Ŝanurum ol zen-i mekkāre olupsın menkūħ 
 
 
 

                                                 
* “Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti (seb’an mine’l-mesânî) ve yüce Kur’ân’ı verdik.” Hicr, 15/87. 
Mesânî: Kur’ân-ı Kerîm’in tamamına veya mufassal sûrelerine ya da Fâtiha sûresine verilen bir isimdir; 
Seb’u’l-mesânî: Fâtiha sûresini oluşturan yedi âyet-i kerimeye verilen bir isimdir (Ş. Sâmî, Kâmûs-ı Türkî). 
Fâtiha sûresine iki rekatda iki defa okunduğu için bu isim verilmiştir (Mu’allim Nâcî, Lügat-i Nâcî). 
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153 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sāķiyā ŝubħ oldı ŝun bize ŝabūħ 

Revħ u rāħat kesb ide cism ile rūħ 
 
2 Niçe ķapar ķapusın pīr-i muġān 

Çün açupdur anı Fettāħu’l-fütūħ 
 
3 Bāde vü maħbūbdan ġayra dilā 

Sözüm esle tevbeñi eyle naŝūħ 
 
4 Muġ-peçe yādıyladır göñlüm metīn 

Sīnede açdım ĥayāliyle şürūħ 
 
5 Rāh-ı ćaşķ içre gerek ey dil saña 

Saćy-i Şemćūn ŝabr-ı Eyyūb ćömr-i Nūħ 
 
6 Sırr-ı ćaşķı ben direm setr eyleyem 

Līkin āśārı ider elbet sünūħ 
 
7 Kākül-i ĥoş-būy-ı müşkīn ü teri 

Dūd-ı ćanberdir yaĥud miskün yefūħ* 
 
8 Ya ķaşı cevriyledir dīdemde nem 

Kirpigi tīriyledir dilde cürūħ 
 

42b 9 Ol büt-i tersāyı NEBŹĪ kim göre 
Dir muħaķķaķ hāźihì bedrün yelūħ** 

 
154 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Pendime ţutġıl benim cān ile cānānım ŝımāĥ 

Semte yaķlaşdırma aġyārı iñen yaķın ıraĥ 
 
2 İki şaķķ oldı raķībiñ reşkden ćarćar gibi 

Serv-ķaddiñ üstüme ŝaldı benim çün iki şāĥ 
 
3 ćIydgehde gördi hem-sersin benimle serverā 

Başına teng oldı anuñ anda ol cāy-ı ferāĥ 
 
4 Öyle rüsvāy itdim anı mecmać-ı ćuşşāķda 

Oldı şermende girerdi ger bulaydı bir sūrāĥ 
 

                                                 
* “Güzel koku yayan miskdir.” 
8b Kirpigi tīriyledir: Tīr-i ser-tīziyledir 
** “Bu, parlayan dolunaydır.” 
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5 Kes başın kāfir raķībiñ virmegil aŝlā amān 
NEBŹİYĀ var ise ćaķlıñ diñle sözüm baña baĥ 

 
155 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Ĥaţţ-ı reyħān-ı dil-ārā žāhir oldı hem-çü naĥ 

Hey ne ĥoş zībā yaraşdı anda hem sīb-i zenaĥ 
 
2 Berd-i derdiñle şeb-i yeldā-yı hicriñde şehā 

Baġladı dīdemden aķan ķan eţrāfımda yaĥ 
 
3 Gördi gendüm-gūn ruĥuñda keśret-i ĥāli bu dil 

Kiştzār-ı Rūma üşmüş didi gūyā kim melaĥ 
 
4 Çarĥ elinden aġlamaķla oldı ger çeşmim sepīd 

Rūy-ı zerdimden velī yundı ķamu gerd ü vesaĥ 
 
5 NEBŹĪ-i şeydā-göñül ġamla ćaceb ālüftedir 

Bir atadan bir anadan ţoġdı ŝankim iki aĥ 
 

156 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ger ķalem olsa aġaçlar olsa deryālar midād 

Biñde bir derdim benim ķābil degil ola ćidād 
 
2 Her seħer feryād u nālem gūşuña itmez eśer 

Dil-berā baġrıñ senin bilmem ħacer mi yā pulād 
 
3 Çār şāhid bes degil mi iddićā-ı ćaşķıma 

Çeşm ü dilde dest ü serde āb u āteş ĥāk ü bād 
 
4 Bāġbānam bunca demdir bāġ-ı ħüsnüñde velī 

Virmediñ şeft-ālī bir kez yoķ mıdır sende cevād 
 
5 Ol dehān-ı tengine dil vireli ey laćl-i leb 

Ķan döker çeşmim dem-ā-dem olmadım hìç dil-güşād 
 
6 Devlet anıñdır ki oldı bend tār-ı zülfüñe 

ćİzzet anıñdır ki aldı tīr-i ġamzeñden murād 
 
7 Meclis-i ĥāŝŝa ķarīb itme raķīb-i kāfiri 

Ķoma dergāha anı gel luţf idüp ķılma ćinād 
 

43a 8 Žulmet-i hicriñde ķalsun dāĈimā şeyţānveş 
Bulmasun mihr-i ruĥuñla ey melek-rūyum reşād 
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9 Gerçi kemterdir velīkin bende-i dīrīnedir 
NEBŹĪ-i şeydā-dili ĥāŝ ķullarıñdan eyle yād 

 
157 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 

 
1 Şehā zülf-i girih-gīrin dil-i şeydāya ķıldı vaćd 

Kim anı bend idüp aŝlāca āzād itmeye min-baćd 
 
2 Güzeller pādişāhısın serīr-i ħüsn ü behcetde 

Saćādetle otur ey ţālići mesćūd necmi saćd 
 
3 Ġamım ebr oldı eşkim oldı bārān rūz-ı hicriñde 

Dem-ā-dem berķ urur bu āh-ı dil-sūzum ĥurūşum raćd 
 
4 Bu bendeñ rezm-i ćaşķda kimseden alu olur ŝanma 

Raķīb-i baĥtek ü melćūnı baŝdım hem-çü ćAmr-ı Saćd 
 
5 Dili dildārdan NEBŹĪ ne mümkindir ĥalāŝ itmek 

Ĥuŝūŝā bend iken bu gerden-i cānda o zülf-i caćd 
 

158 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Bu durur dāĈim recā-yı dil eyā pāk-i vücūd 

Ħażret-i Ħaķdan irişsün ţapuña yüz biñ dürūd 
 
2 Verd-i gülzār-ı cināndır çün ruĥuñ ey ġonca-ĥū 

Esmesün bād-ı fenā hem itmesün aŝlā vürūd 
 
3 Eyledim ķaţć-ı ümīd ey ħūr vaŝlıñdan senin 

Oldı hicriñde baña dārü’l-ĥazen dārü’l-ĥulūd 
 
4 Bulmadı derd-i ġamıñla dil melālatden rehā 

Baĥtiyār olmasa ger ķurı temennādan çi sūd 
 
5 Luţf ile güldür gerek ķahr ile öldür bendeñi 

Rāżıyım senden yine ger eylesen eşkimi rūd 
 
6 Āsumān žann itme ey māh derd ile itdikçe āh 

Ķubbe-i mīnā düzildi başımıñ üstünde dūd 
 
7 Künc-i hicriñde yatur NEBŹĪ ķuluñ vaŝl istemez 

LāĈübālīdir begim birdir aña nā-būd u būd 
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159 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Eşk-i çeşmim pāyıña ŝu dökmege ey serv-ķad 

Eyledi ćažm-i ţapuñ luţf eyle cānım itme red 
 
2 Bāġ-ı ħüsnüñde açılmış her şükūfe sū-be-sū 

Zülf şeb-bū çeşm nergis gül dehān u lāle ĥad 
 
3 Tāb-ı ĥaddiñle şehā bu baġr-ı sūzānım benim 

Bezm-i ćaşķıñda yanardı irmese ĥaţţıñ meded 
 

43b 4 Ĥvāce-i sūķ-ı melāħatsın metāć-ı ħüsn ile 
Bāb-ı luţfuñ eyleme sāĈillere ey ĥvāce sed 

 
5 Būs-ı pāy-ı yār ile her demde mesrūrsın daĥı 

NEBŹİYĀ görüp raķībān ķılmasunlar mı ħased 
 

160 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Vaćd-i vaŝlıñla beni şād eylediñ ey şāh-zād 

Dil-rübālar ķavliñe yoķdur velīkin ićtimād 
 
2 Sen melek misin ćaceb terk eylemezsin mescidi 

Ādem iseñ zāhidā mey-ĥāneye bir adım ad 
 
3 Nāŝiħā kendiñ gibi güm-rāh žann itme beni 

Zülf-i dil-berveş elimde var iken ħablü’r-reşād 
 
4 Bir yüzi gül ġonca-fem cānaneye ćāşıķ mısın 

Bübülā gülzār-ı ćālemde ne bu feryād u dād 
 
5 Varma bāb-ı dil-rübāya git raķībā kim seniñ 

MebdeĈiñ ķaćr-ı saķardır var yine oldur mećād 
 

6 İddićā idüp semenderlik yaķarsın āteşe 
Perr ü bāliñ ħayf ey pervāne uş olduñ remād 

 
7 Bilmezem dīvāne misin ya nesin sen NEBŹĪ 

Sāde bir şićr ile istersin fenā mülkünde ad 
 
 
 
 

                                                 
160/1a Vaćd-i vaŝl idüp dili ger ķıldı mesrūru’l-fuĈād 
6. beyit sayfa kenarındadır. 
7b Bir çürük nazm ile istersin cihān mülkünde ad 



 309

161 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Gerden-i cāna ţaķup ol zülf-i pür-çīniñ kemend 

Ħabs idüp çāh-ı źeķanda ķıldı yirin ķayd u bend 
 
2 Şeh-süvārım dīde-i ġam-dīdeden dūr olmasun 

TūtiyāĈ-i ĥāk-i pā āyīne-i sümm-i semend 
 
3 Gösterir şimşād-ı ķaddiñ serve cilve serverā 

Ögredir laćlīn dehānıñ ġonca-ı ĥandāne ĥand 
 
4 Zülfiñe āşüfte sünbül çeşmiñe nergis ĥayāl 

Lāle ĥadd-i āliñe gül rūyuña eyler pesend 
 
5 Ķanda beñzer leźźet-i laćliñe ey dil-ber ćasel 

Ķanda şīr ü ķanda sükker ķanda şehd ü ķanda ķand 
 
6 İşigiñde kelb raķībiñ baña cā virmez begim 

Bārī şehri terk idüp ķılam mekānım ġayrı kend 
 
7 İrmese laćl-i lebiñde derdine dermān eger 

Neylesün n’itsün ţabībā söyle NEBŹĪ derdmend 
 

162 
 

Müstefćilātün Müstefćilātün 
 
1 Rūyı nigārıñ bir āl kāġıd 

Ķaşı ķalemdir gözi ćUţarid 
 
2 Fıţratda gūyā ħavrā-yı cennet 

Pistānı utrunc ćaźrāĈ-ı nāhid 
 
3 Daćvā-yı ħüsne ħüccet ĥaţţıdır 

ćAynıyla ćayneyn ŝan iki şāhid 
 
4 Şīrīn-dehendir sükker kelāmı 

Nūş-ı revānveş nūş eyle zāhid 
 

44a 5 Zerrīn ķadeħdir ol nāf-ı ŝāfı 
Laćlīndir leb sīmīn sāćid 

 
 امروز وصلش خلد برینست 6

 فردا که خواهد افکار فاسد

                                                 
162/6. beyit: Bugün viŝāli ĥuld-i berīndir 

     Yarın kim ister efkār-ı fāsid [6. beytin Türkçesi olup sayfa kenarındadır.] 
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7 Şeb rūz cānā NEBŹĪ dućāda 

İķbāl ü devlet olsun müsāćid 
 

163 
 

Fećūlün Fećūlün Fećūlün Fećūl 
 
1 Ķaţāyifle pālūde nān-ı semīź 

Degil būs-ı laćl-i lebiñden leźīź 
 
2 Kelāmıñdan özge ruĥuñdan sivā 

Ħarām oldı ćuşşāķa dīd ü şenīź 
 
3 Kesilse eger şerħa şerħa bu ten 

Kesilmez dil-i pür-elemden ümīź 
 
4 Nedir bu tesāhül beyā sāķiyā 

Getür bezme bāde bi-ćaclin menīź(?) 
 
5 Dükendiyse n’ola şarāb u ćaraķ 

Gel imden gerü iç NEBŹĪ nebīź 
 

164 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey göñül ćālemde ben ancaķ ŝanurdum cān leźīź 

Sehv imiş ol şimdi bildim vuŝlat-ı cānān leźīź 
 
2 Āteş-i hicrān ile baġrım kebāb etdiñ benim 

Çeşm-i mestānem olur bezm içre çün büryān leźīź 
 
3 Her ķaçan gelse ĥayālin çeşmime ćizzet ider 

Merdüm-i münćimdir ol aña gelür mihmān leźīź 
 
4 Öyle üns olmuş begim ķan içmek ile kim olur 

Dīde-i ĥūn-ĥvārıña şehd ü şekerden ķan leźīź 
 
5 NEBŹİYĀ terk itme kelb-i kūy-ı yāriñ ülfetin 

Didiler merd-i ġarībe ŝoħbet-i yārān leźīź 
 

165 
   

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Dil eyler źikr-i sükkerden teleźźüź 

Ĥuŝūŝā laćl-i dil-berden teleźźüź 
                                                 
7b olsun: bādā (olsun kelimesinin Farsçası) 
163/1a nān-ı semīź: nān [u] penīr 
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2 Ġıdāsı nār-ı āhıdır idinmiş 

Semendervār aĥkerden teleźźüź 
 
3 Boyandı ķana yandı oda zīrā 

Olur sūzişle ćanberden teleźźüź 
 
4 Ĥırām it gülşen-i sīnemde ey serv 

K’olur bāġ içre ćarćardan teleźźüź 
 
5 Bahār oldı yeşillendi çemenzār 

Şehā olmaz mı aĥżardan teleźźüź 
 

44b 6 Kebābı hem şarābı surĥ ister 
İder yārān aħmerden teleźźüź 

 
7 Ţolaşdı zülf-i yāre bildi NEBŹĪ 

Olurmuş misk-i ezferden teleźźüź 
 

166 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćĀlemi ķılan mücellā ol meh-i enver midir 

Yoĥsa ol burc-ı melāħat üzre saćd aĥter midir 
 
2 Bāġ-ı ćālemde hezārān var durur gül-çehreler 

Gerçi çoķdur ey göñül bu cümleden gül ter midir 
 
3 Zülfi şeb-bū çeşmi cādū bir perī-ĥū māh-rū 

Hem ŝadef fem dişi incü lebleri gevher midir 
 
4 Ruĥ semen sīmīn beden ķad nārven bū nesteren 

Gül-dehen bülbül-suĥen hem kāküli ćanber midir 
 
5 Her sözi ķand u nebāt yā ķaţre-i āb-ı ħayat 

Aġzı ol ħūrī ŝıfatlu çeşme-i Kevśer midir 
 
6 Bir nigehde sīnemi pür-yāre ķıldı gözleri 

Bilmem ol ebrū-kemānıñ ġamzesi nīşter midir 
 
7 Medħ idersin NEBŹİYĀ her rūz u şeb bildim anı 

İsm-i sāmīsi Muħammed ŝanćatı berber midir 
 
 
 
 
 

                                                 
166/7b İsm-i sāmīsi Muħammed: İsmi yād olmaz velīkin 
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167 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Yine meyl itdi dil bir nev-civāna kim ser-āmeddir 

Ŝarılmaķ ol semen-sīmāya bir kez ćömr-i sermeddir 
 
2 O ġılmān-manžarıñ ķaddi cinān içinde Ţūbāveş 

Sehī-bālā degil ammā velīkin evsaţü’l-ķaddir 
 
3 Leb-i laćli o ħūruñ çeşme-i Kevśer durur gūyā 

Seķāhum Rabbuhum* naŝŝı anıñ şānında müsveddir 
 
4 Hemīn kākül müje ebrū görinür ŝūretinde mū 

Hemānā ehl-i cennetveş ten-i pāki mücerreddir 
 
5 Açılmış gülşen-i ħüsnünde gūn-ā-gūn ezhārı 

O bir gül-rū vü sünbül-mū ķaranfil-bū semen-ĥaddir 
 
6 Hezārān sīneyi mecrūħ ider bir tīr-i ġamzeyle 

Kemān-ebrū ŝanur bu ĥūbluġuñ bāķī müĈebbeddir 
 
7 Ol aćlā dil-beriñ vaŝfın işidüp NEBŹĪ kemterden 

Ŝorarsañ nām-ı nāmīsin benim cānım Muħammeddir 
 

168 
 

Müftećilün Müftećilün Müftećilün Müftećilün 
 
1 Ey ruĥı gül būyı ķaranfil ŝaçı hem sünbül-i ter 

Bülbül-i şūrīde gibi nāle işim şām u seħer 
 

45a 2 Ŝafħa-ı rūyuñda şehā ĥaţţ-ı siyeh ķıldı raķam 
Tā-ebedī düzd-i dile çāh-ı źenaĥ ola maķar 

 
3 Ġamze-i ser-tīziñ ile sīnemi çün yārelediñ 

Bārī bu zaĥm ile ķoma başıñ içün eyle nažar 
 
4 Ĥāţır-ı pür-nūra sözüm gelmeye luţf eyle ķatı 

Ķalb-i şerīfiñ çelebī berk durur hem-çü ħacer 
 
5 [Şol] ķadar āh eyledi dil nīm-nigāh eylemediñ 

Zülfi siyāhım seni ben bilmez idim tā bu ķadar 
 
6 Bezm-i firāķıñda bugün muţrib u sāzende gibi 

Sīnemi def ķaddimi çeng nālemi ney itdi keder 
 

                                                 
* “Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.” İnsân, 76/21 
167/7a kemterden: ednādan 
168/6b keder: ķader 
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7 Ħüsn-i dil-āvīzine dil virdi ķamu ehl-i dilān 
NEBŹĪ-i bī-çāre ķodı yoluña hem cān ile ser 

 
169 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilātün 

 
1 Çarĥ-ı aţlas göge āhım dütününden boyanıķdır 

İki yirden meh ü ĥurşīd-i ćalemveş yamanıķdır 
 
2 Niçe vara dime bu ćaşķ ile başa işimiz kim 

Dil-i şeydā men-i rüsvā gibi ŝanma uŝanıķdır 
 
3 Bugün üç gün ki ġurūb itdi gözümden o güneş-rū 

Dönüp ol yana yüzüm ķaldı gözüm hem uyanıķdır 
 
4 A begim ćāşıķıñım yoķ durur inkāra mecālim 

İki çeşmimden aķan eşk ü demim iki ţanıķdır 
 
5 Def ü ney ola eger var ise ćālemde ćadīlim 

Biriniñ sīnesi büryān biriniñ baġrı yanıķdır 
 
6 Yanmada ćaşķıñla farķ idemem cānı tenimden 

O da yanıķsa eger āteşine bu da yanıķdır 
 
7 Ŝorar iseñ ŝanemā ger kim ola NEBŹĪ-i dil-rīş 

O ki bir yıldızı düşkün der-i baĥtı ķapanıķdır 
 

170 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Devr-i gül geldi irişdi nev-bahār 

Devr ider dāĈim zamān bulmaz ķarār 
 
2 Sebzeler giydi dıraĥtān cā-be-cā 

Žāhir oldı ŝunć-ı Rabb u Kirdigār 
 
3 Pertev-i mihr ile revnaķ buldı bāġ 

Māh-rūlarla bezendi her kenār 
 
4 Semt-i Firdevsden hübūt itdi nesīm 

Ķaldırup āyīne-i dilden ġubār 
 
5 Eyledi zülfün perīşān sünbülüñ 

Ţaġılup ġam ġuŝŝa oldı tār-mār 
 
6 Dil-berā el sīnede ikrām içün 

Hep ayaġa ţurdılar serv ü çenār 
 



 314

45b 7 Nūş idüp zerrīn ķadeħden bādeyi 
Mest olupdur nergis ey çeşmi ĥumār 

 
8 N’ola ben feryād idem bülbül gibi 

Gül gibi sen gül açıl ey gül-ćiźār 
 
9 Ger çemen yaĥud benefşe ćāşıķa 

Yārsız NEBŹĪ görinür mūr u mār 
 

171 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Niçe bir elf-ķadim ķāmetimi dāl ideyor 

İtmeyüp mihr ü vefā cevri be-her-ħāl ideyor 
 
2 O ķalem ķaşlu ŝaçı līķa yüzi kāġıd-ı āl 
 Baña āl itmek içün yañaġını āl ideyor 
 
3 O ŝanevber-ķadd ü ţūtī-suĥen ü ġonca-ćiźār 
 Beni bülbül gibi nālān u teni nāl ideyor 
 
4 Görüñ ol ġamzesi fettān ne ćaceb āfet olur 
 Ser-i rāhındaki ćuşşāķıñı pā-māl ideyor 
 
5 Dili ferdāya ŝalup vaćde-i vaŝlın giderek 
 Günini hefte iken meh meh iken sāl ideyor 
 
6 Bī-tekellüf varayor ĥāne-i aġyāra velī 

Bize gelmekde tećallül idüp ihmāl ideyor 
 
7 O ser-āmed çekeyor sīnede bu şerħaları 

Dil-i NEBŹĪde bu dāġı o siyeh-ĥāl ideyor 
 

172 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün  
 
1 Dil-i zārıñ neşātı ġamla mućtād oldıġındandır 

Sürūr ižhārını siz ŝanmañız şād oldıġındandır 
 
2 Düşüp āteşlere ġarķ-ı sirişk-i çeşm olup her dem 

Ġubārāsā tozar oldıġı ber-bād oldıġındandır 
 
3 Taħammül itse cevrine n’ola ol merdüm-āzārıñ 

Cefākār oldıġın bildi perī-zād oldıġındandır 
 
4 Sebebdir teźkire olmaġa ćālemde saña ćuşşāķ 

Gülüñ ey ġonca źikri bülbüli yād oldıġındandır 
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5 Ŝaçı leylā lebi şīrīn diyü şöhret bulup dilde 
Müdām olduķları Mecnūn u Ferhād oldıġındandır 

 
6 Yıķıldı ķalmadı ţaş üzre ţaşı ĥāne-i ķalbiñ 

Ĥarābāt-ı vilāyet şāhı bī-dād oldıġındandır 
 
7 Dil-i vīrāne-i NEBŹĪyi taĆmīr eyle luţfuñla 

Ħużūrı şehriyārıñ şehri ābād oldıġındandır 
 

173 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün  
 

1 Bezendi bezm-i gülşen ġonca-ı ĥandān ile yer yer 
Yaŝandı ŝaħn-ı ŝaħrā lāle-i nućmān ile yer yer 

 
46a 2 Per açdı ehl-i diller semt-i gülzāra ŝabā ile 

Pür oldı bāġ-ı ćālem zümre-i ćirfān ile yer yer 
 
3 Didim baķ beñzemez mi ćandelīb ü verd-i raćnāya 

Görüp her ćāşıķ-ı şūrīdeyi cānān ile yer yer  
 
4 Ķızıl gül ŝanma gülşende sirişk-i āl-i bülbüldür 

Miśāl-i külbe-i aĥzān boyandı ķan ile yer yer 
 
5 Gülüp açılmada bi’l-cümle ezhār-ı çemen NEBŹĪ 

Hemān aġlar gezer dil dīde-i giryān ile yer yer 
 

174 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün  
 
1 Şehā Şīrīn-kelāmıñda dile ümmīd-i merhem var 
 Leb-i laĆliñde zaĥm-ı sīneye dārū-yı pür-em var 
 
2 O rūy-ı āfitābıñ bezm-i ħüsni zīb ü fer ķılmış 
 Bir elde cām o şevķ ile bir elde sāġar-ı Cem var 
 
3 N’ola mey-ĥāneyi bir gülşen-i zībāya beñzetsem 

Kim anda bāde-i gül-fām ile sāķī-i gül-fem var 
 
4 Ne ġam yersün dilā dīdeñde nem sīneñde ġam varsa 
 Bi-ħamdi’llāh ĥayāl-i luţf ile żımnında ĥurrem var 
 
5 İşüñ yoķ varma bāb-ı dil-bere sen bir seg-i nersin 
 Raķībā ŝayd-ı ĥınzīre saña ben var dir isem var 
 
6 Dil-i āzürdeye oldı ħavāle hicr-i dildārı 

Teķāżā itme ey ġam sen de rāħat eyle bir dem var 
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7 Ĥulūŝ üzre bulursun ĥidmetiñde NEBŹĪyi cānā 
 Pes anı luţf idüp iħsānıña gel lāyıķ it hemvār 

 
175 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 

 
1 O ruĥ-ı ālıña kim ĥāliñi ol dem ķodılar 
 Dil-i pür-şūrıma dāġ-ı ġamı hem-dem ķodılar 
 
2 Alup ārāmımı ārām-ı göñülden ķamu 
 O siyeh dīde vü zülfüñ yerine ġam ķodılar 
 
3 Aķıdup lūle-i çeşme gibi ĥūn-ı cigerim 
 Ķurımış dīde-i ġam-dīdeme hem dem ķodılar 
 
4 Oķıdum yazılı Ķānūn [u] Şifāda ŝanemā 
 Ħukemā laĆliñi derd-i dile merhem ķodılar 
 
5 İderim eşkimi mül baġrımı büryān NEBŹĪ 
 Bize bu Ćādeti Cemşīd ile çün Cem ķodılar 
 

176 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Tā-ezel meylim benim sen ķaddi serv-i nāzedir 
 Ol sebebden ķumrılarla bu göñül hem-rāzedir 
 

46b 2 Derd-i hicriñle şehā uçmaķ diler cān gövdeden 
 Murġ-ı vaħşī gibi gūyā gözleri pervāzedir 
 
3 Gözleriñ ĥançer çeküp sīnemde açdı yāreler 
 Tāze ķopmuş lāleveş bi’llāhi gör tam tāzedir 
 
4 Varıcaķ üftādeler dergāhıña taĆžīm ķıl 
 Şimdi raġbet dil-berā ikrāmadır ićzāzedir 
 
5 NEBŹĪye ķaç būse iħsānıñ ola āyā didim 

Didi ālā-yı kerem kālā-yı bì-endāzedir 
 

177 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Göremez ġayrı o ĥod-bīn dimeñiz bīnādır 
 İki gözle göriñüz zāhidi nā-bīnādır 
 

                                                 
175/2a göñülden ķamu: ķamu bi’l-cümle 
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2 Oķıyup yazmaġ ile Ćālim ola mı nā-dān 
 Men Ćaref* nüktesine Ćārife di dānādır 
 
3 Her ķızıl reng begim laĆl-i Bedaĥşān olmaz 
 Her ĆAcem māĈisini ŝanmayasın mīnādır 
 
4 Terk idüp ħırŝı ţamaĆ eyleme gel ĥursend ol 
 Ki ķanāĆat saña gencīne-i lā-yefnādır 
 
5 NiĆam-ı Ćaşķı naŝīb eyledigiyçün Mevlā 
 Dü cihāndan geçüp āvāre göñül aġnādır 
 
6 Nažar itmezse n’ola ĥāk-i rehine ol şūĥ 
 Yoġ aña ħüsn ile hem-tā şeh-i istiġnādır 
 
7 Yapışup destine NEBŹĪ ķuluñ ol püşt ü penāh 
 Pāy-māl eyleme cānā anı ger ednādır 
 

178 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Kākülüñ cānā perīşān olsa ger Ćanber ķoķar 
 Açılur gūyā benefşe tāze sünbüller ķoķar 
 
2 Gülşen-i ħüsn ü melāħatde begim besdir dile 
 Verd-i laĆliñ var iken ŝanma gül-i aħmer ķoķar 
 
3 Çün yüzüñdür KaĆbe aġzıñ Zemzem ey zülfi Şām 
 Ĥāliñ idüp istilām Ćāşıķlarıñ ćabher ķoķar 
 
4 Zülf-i müşkīniñ ter olmuş derlemiş derler döker 
 Ŝanki misk üzre ŝaçılmışdır gül-āb-ı ter ķoķar 
 
5 Sīne-i NEBŹĪye urdukça şehā ĥançerle sen 
 Gül biter gül açılur ey ġonca-fem güller ķoķar 
 

179 
 

Mefāćilün Fećilātün Mefāćilün Fećilün  
 
1 Eşigi ţaşına bu dil yüzin o dem ki sürer 
 Raķīb defter-i Ćömrini reşk eliyle dürer 
 

47a 2 Ululanur çoġ olur ĥayl-i Ćāşıķāna velī 
 Bu kelb-i ţurfeyi gör kim hemīşe ţurmaz ürer 
 

                                                 
* “Nefsini bilen Rabbini bilmiş olur.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/343; Serdaroğlu, Usûl-i Hadîs ve 
Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 85. 
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3 Baŝarsa zülfüni ĥaţţı n’ola Ćaceb dañla 
 O mārdır ki görünmez bu mūrdur ki ürer 
 
4 Bu rāh-ı pür-ĥaţar içre belā mı eksik olur 
 Baŝılsa ger biri biñden ţoķuzı daĥı dürer 
 
5 Ţavāf-ı KaĆbe-i kūyunda saĆy idüp NEBŹĪ 
 Eger dil itse temettüĆ ŝafāsı Ćömre sürer 
 

180 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün  
 
1 Ġam-ı ĥāl-i siyāhıñ dilde cānā bir ķara ţaġdır 
 Leb-i laĆliñ ĥayāliyle sirişkim Ķızıl Irmaġdır 
 
2 Ŝabāveş reh-güźārıñda yilüp yopurmaķ ister dil 
 Ten-i żaĆfımda bu cān-ı żaĆīfim nitekim ŝaġdır 
 
3 Şehā luţf eyle hem-pervāz idinme nā-münāsibdir 
 Ki sen bir aġ ţūţīsin raķīb rū-siyeh zāġdır 
 
4 İrer ey ķaddi Ţūbā kim göre Rıďvāna dìdārıñ 
 Gözüñ nūrveş sözüñ Kevśer özüñ ħūr yüzüñ uçmaġdır 
 
5 Ne mümkin āsitānıñ terk ide bu NEBŹĪ-i şeydā 
 Resenveş gerdeninde kākülüñ zīrā ki bir bāġdır 
 

181 
 

Müftećilün Mefāćilün Müftećilün Mefāćilün 
 
1 Kevśer-i tende dem-be-dem leşker-i ġam gelür geçer 
 Bunca ĥadem ħaşemle hem şāh-ı elem gelür geçer 
 
2 Cevriñi ĥoş görüp begim luţfuñı itmezem ţaleb 
 Cevr ü cefā Ćale’d-devām luţf u kerem gelür geçer 
 
3 Rāh-ı Ĥudāya virmeyüp neyleyeceksin ey ĥvāce 
 Destiñe ŝad hezār dīnār u direm gelür geçer 
 
4 Faŝl-ı bahār u vaķt-i gül itme tekāsül ey göñül 
 Ķoma bugüni yarına çün ki bu dem gelür geçer 
 
5 Künc-i firāķa düşdi dil gerçi bu demde NEBŹİYĀ 
 Ħayf u teĈessüf eyleme bu daĥı hem gelür geçer 
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182 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ĆĀşıķ-ı dil-dādeler her dem ki zülfüñ yād ider 
 Ĥançer-i ġamzeñ ĥayāli dillerin ber-bād ider 
 
2 Çeşm-i ĥūn-ĥvārıñ yine ġaddārlıķdan çekmez el 
 Düşmüş ayaķda ķamu ĥalk dād ider feryād ider 
 
3 Uġradır deşt-i cünūna Ćāşıķı leylī ŝaçuñ 
 Ey lebi şīrīn ŝalup ţaġlara hem Ferhād ider 
 

47b 4 Künc-i dīdemde eśer ķalmadı eşk ü nemden 
 Cigerim pür-ķan revān idüp añā imdād ider 
 
5 Bī-merā olduķlarından NEBŹĪ-i şeydā ile 
 Dil ser-i kūyuñ kilābın āşinādan yād ider 
 

183 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün  
 
1 Ĥırām-ı nāz ile gülşende yār u hem-demiñ kimdir 
 Ħarām itdiñ dile dīdārıñı ya maħremiñ kimdir 
 
2 Hele ben küştegān-ı ġamze-i ĥūn-rīzden oldum 
 Şehen-şāhā Ćaceb ber-dār-ı zülf ü perçemiñ kimdir 
 
3 Simāt-ı bezm-i Ćaşķıñda baña hicriñ nevāl oldı 
 Efendim niĆmet-i vaŝlıñla sīr ü münĆamıñ kimdir 
 
4 İşitdim zümre-i Ćuşşāķa dāĥilmişsin ey bülbül 
 Velīkin dil-rübā-yı gül-ruĥ u ġonca-femiñ kimdir 
 
5 Ne ħāletdir ki her dem NEBŹİYĀ maħzūn u maġmūmsın 
 Perīşānlıķ nedendir bāĆiś-i ħüzn ü ġamıñ kimdir 
 

184 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün  
 
1 Ruĥuñ bir sīb-i ĥamrādır dimişler 

İren dil-dādeler her demde dişler 
 
2 Lebiñ kim ābdār emrūda beñzer 
 Umup her teşne diller istemişler 
 

                                                 
184/1b her demde: bir kerre 
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3 Zenaĥ ayva gibi ţatlu yemişmiş 
 Velī ben ţatmadım iller yemişler 
 
4 Nihāl-i tāzedir ol ķadd-i dil-cū 
 Virir her demde nev-bāve yimişler 
 
5 Nigāh-ı çeşm-i bādāmıñ ne ţurfe 
 Melīħu’ţ-ţu’m ĥurmāveş gülişler 
 
6 O ġabġab penbezār-ı sīneñ üzre 
 Turunc-ı bāġa eyler serzenişler 
 
7 Hünermend naĥl-benddir NEBŹİYĀ ol 
 Ki bir aġaçda dürlü mīve işler 
 

185 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Berķ urup çün bu dil-i pür-sūzdan āhım sürer 
 ŞuĆledir tārīk-i hicriñde baña rāhım sürer 
 
2 Dāne-i Ćömrüm felek çāş itmek içün dāĈimā 
 Ĥırmen-i ġamda dögüben bu ten-i kāhım sürer 
 
3 Dil-berā ivme görürsün ķıldıġın cevre cezā 

Semt-i ħaşre çün bizi ol gün ki Allāhım sürer 
 
4 Vechi var reşk eyleyüp ġamze perīşān olsa dil 
 Dāmenin zülf-i siyāhıñ vechiñe şāhım sürer 
 
5 İstiĆānet senden ister her dem ü her ŝubħ u şām 
 Rūyını mihr-i felek pāyıña ey māhım sürer 
 

48a 6 Keştī-i cismim ki kūyuñ Mıŝrına cānā varır 
 Baħr-i eşkim içre anı ŝarŝar-ı āhım sürer 
 
7 Yüz urur ĥāke eşigiñde bu NEBŹĪ gūyiyā 
 Āsitān-ı KaĆbeye rūyını İbrāhīm sürer 
 

186 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Felekler ŝarŝar-ı āhım deminden döndürülmüşdür 
 Seħergāh-ı ezel çün sūy-ı çarĥa göndürülmüşdür 
 
2 Ħarāret bāķīdir tā-rūz-ı restā-ĥīze dek dilde 

                                                 
5. ve 6. beyitler sayfa kenarındadır. 
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 Aķan bu cūy-ı eşkimle ŝanursın söndürülmüşdür 
 
3 Ruĥ-ı dildāra ĥaţ geldi irişdi ġuŝŝa her yüzden 
 Tamām olup sürūruñ defteri bugün dürülmüşdür 
 
4 Yine taŝlaķlıġın terk eylemez aġyār-ı bed-kārıñ 
 Birezce tīşe-i dest ile gerçi yondurulmuşdur 
 
5 Gülistān-ı ŝafāda ħaķ bu kim ŝıġmaz buña zanbaķ 
 Bu pür-mażmūn şićre NEBŹİYĀ ķuş ķondurulmuşdur 
 

187 
 

Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün  
 
1 Feryādı diliñ söyleyeyin mi neye beñzer 
 Ney-zen dedeniñ üfledigi ol neye beñzer 
 
2 Keyfiyyet-i laćliñ begim ol rütbedir kim 
 Mey-ĥānede nūş eyledigim şol meye beñzer 
 
3 Ĥınzīr dimeniñ vechi budur kelb raķībe 
 Zīrā ki ne dirsem yaraşur her şeye beñzer 
 
4 Tāb-āver iken vaŝlıña gör düşdi bürūdet 
 Gūyā dem-i nev-rūzda vāķić deye beñzer 
 
5 Yād-ı lebiñe meykedede NEBŹĪ içüp mey 
 Gördüm yine şāhāne oturmuş Keye beñzer 
 

188 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Dil-rübālar içre senden yeg şehā dil-ber mi var 
 Ħūr-dīdār [u] perī-çehre melek-peyker mi var 
 
2 Ħoķķa-ı laćlīn dehānı dişleri dürr-i śemīn 
 Ţūţī-i gūyā zebānı lebleri sükker mi var 
 
3 Nergis-i mestānedir çeşmiñ yüzüñdür yāsemen 
 Ruĥlarıñ verdi gibi bir ġonca-ı aħmer mi var 
 
4 Zülf-i çevgānıñ niçe serkeşleri ķıldı zebūn 
 Pīşgāhıñda seri ţôb olmadıķ server mi var 
 
5 Hìç ćuşşāķa şimāl-i vaŝldan esmez şimāl 
 Ŝarŝar-ı hicriñ gibi üftādeñī ŝarŝar mı var 

                                                 
186/4b dest ile: Metinde “dü dest ile” şeklindedir. Vezin gereği “dü” çıkarılmıştır. 
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6 Ārzū-yı merg ider cānım firāķıñdan seniñ 
 Yoĥsa kendü kendüzünden mevtini ister mi var 
 

48b 7 NEBŹĪ-i şeydā ķuluñ ķurbānıñ olsun sevdigim 
 Cānı çıķsun hicr ile ardınca bir aġlar mı var 
 

189 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Çıķmasun rīħ diyü ŝūfī götün ţurma ŝıkar 
 Ķarnı bir ţolu ţulumdur yine ŝıķdıķça çıķar 
 
2 Yetişür cāmiće teklīf ile bizdirme bizi 
 Kişi sükker yese zāhid hele bıķınca bıķar 
 
3 Öyle bī-ţāķat olupdur heves-i ĥāliñ ile 
 Bir segiñ depse şehā bendeñi boyunca yıķar 
 
4 Görmedim daĥı raķībiñ gibi ŝoġumsuz hìç 
 Seg-i cāyić gibi ne bulsa boġazına ţıķar 
 
5 Ne ćaceb ŝaçma bayır söylediñ ey NEBŹĪ yine 
 Ķarışıķ ışıķ aşı oldı ķavāfī vü fıķar 
 

190 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Reh-i Ćaşķ içre Ćaceb ben gibi āvāre mi var 
 Bu sīnem yāresine beñzeye bir yāre mi var 
 
2 Leb-i yārimden eger irmeye bir źerre şifā 
 Maraż-ı Ćaşķa ţabībā Ćacebā çāre mi var 
 
3 İrüp iħsānıña her dem o raķīb-i ĥar-ı dūn 
 Ŝanemā miħnet ü ġam hep bu dil-i zāra mı var 
 
4 Bize geldikçe hemān cevr ü cefā ţaĆn u sitem 
 Kerem ü luţf u mürüvvet hemīn aġyāra mı var 
 
5 Seve NEBŹĪ aña nisbet daĥı bir sīb-ruĥı 
 Bāġ-ı Ćālemde hemān o leb-i gül-nāra mı var 
 
 
 
 

                                                 
189/3a heves-i ĥāliñ ile: maraż-ı hicr ile kim 
190 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
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191 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün  
 
1 Ayaġıñ baŝdıġı ţopraķ baña tācımdan aĆlādır 
 Mey-i laĆliñ şehā keyfiyeti ŝahbādan evlādır 
 
2 Nažar ķılsañ n’olur ĥāk-i rehiñde ħāl-i Ćuşşāķa 
 Bu bāġ içre egerçi ķāmetiñ ey serv bālādır 
 
3 Dil-i bī-çāreler her demde olmaz saña üftāde 
 Geçer bu ħüsnüñ eyyāmı begim taĆžīm ħāledir 
 
4 Şikāyet itme ey dil ţāliĆiñden çarĥ-ı kej-revden  
 Seni mecnūn u şeydā eyleyen ol ŝaçı leylādır 
 
5 Ne var bülbül gibi feryād idersiñ bāġ-ı Ćālemde 
 Sīneñde dāġlar NEBŹĪ gül-i surĥī vü lālādır 
 

192 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Görmedim Ćālemde gezdim işbu dehri ser-te-ser 
 Sen gibi bir şūĥ u şengül nev-resīde şīveger 
 

49a 2 Bī-vefā vü pür-cefā Ćuşşāķa aŝlā raħm yoķ 
 Dem-be-dem aġyāradır luţf u ħisānıñ ey püser 
 
3 Bilmezem meyl eylemişsin ol raķīb-i nā-kese 
 Şehd gelmez her megesden her şecer virmez śemer 
 
4 ĆĀteş-i hicriñle sīnem yandıġına dil-berā 
 Ġam yemezdim baćdehū dil vaŝlıña irse eger 
 
5 NEBŹİYĀ bu derd ü ġam olmaz raķam biñde biri 
 Ger midād olsa biħār olsa ķalem cümle şecer 
 

193 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün  
 
1 Beni yaķdı seniñ nārıñ eyā nūr 
 Ser-ā-pā cism-i zārım oda yanur 
 
2 Seħerde āh-ı āteşnāk-i dilden 
 Felekler ey mehim göge boyanur 
 
3 Eridi tāb-ı Ćaşķıñla vücūdum 
 Bu issiye şehā ķar mı ţayanur 
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4 MüşaĆşaĆ rūyuña düş oldı çeşmim 
 Görüp anı didim ya şemĆ yanur 
 
5 Ġarīb üftādedir NEBŹĪ ķapuñda 
 Kimi kimsesi yoķ saña ţayanur 
 

194 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Eşk-i dīdem gitdügünce cūş idüp ţuġyān olur 
 Bu durur ĥavfım yeñiden yine bir ţūfān olur 
 
2 Gördügümce ol hilāl-ebrūyı giryān oldıġım 
 Kim budur aŝlı görünse māh-ı nev bārān olur 
 
3 Bezm-i dil-berde megesce baña görinmez raķīb 
 Göze Ćālem mi görinür anda kim cānān olur 
 
4 Ger günāh itdimse maĆźūr ola ey şāh-ı cihān 
 Dem-be-dem Ćālemde ķuluñ itdigi Ćiŝyān olur 
 
5 NEBŹĪ-i üftādeye cānā cefā ķılsañ n’ola 
 Bendeñe her cevr kim itseñ aña iħsān olur 
 

195 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün  
 
1 Müjeñ dirler şehā tīr-i eceldir 
 Ţutarsa sīneme ġāyet maħaldir 
 
2 Ruĥuñda ve’ď-ďuħā* naŝŝı müfesser 
 Ŝaçıñda āyet-i ve’l-leyl** ħaldir 
 
3 Lebiñ ey ţūţī-i şīrīn-zebānım 
 Nebāt u ķand u sükker yā Ćaseldir 
 
4 Naŝībim ĥvān-ı hicriñde ġam oldı 
 Ne çāre ķısmet-i rūz-ı ezeldir 
 

49b 5 Seg-i kūyuñla hem-dem oldum ey dost 
 Dimişlerdir işin bilmek güzeldir 
 
6 Ĥayāl-i zülfiñe cānā düşelden 
 İşi bu göñlümüñ ţūl-i emeldir 
 

                                                 
* “Kuşluk vaktine andolsun ki ...” Duhâ, 93/1 
** “Sükûna erdiği zaman geceye andolsun ki ...” Duhâ, 93/2 
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7 Yazan derdim yine ţūmār-ı dehre 
 Gözüm yaşıyla NEBŹĪ bu ġazeldir 
 

196 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün  
 
1 Şeb-i tārīk-i ġamda nār-ı āhıñ reh-nümāyıñdır 
 Duĥānı üstiñe sāye durur žıll-ı hümāyıñdır 
 
2 Dilā dilden dile gül gibi teşhīr olduñ uş ammā 
 Seni āşüfte vü şeydā ķılan bülbül-nevāyıñdır 
 
3 Dem-ā-dem meclis-i cānānda āheng itmege bi’llāh 
 Sīneñ gūyā def olupdur ŝadā-yı nāle-nāyıñdır 
 
4 Münevverdir cemāliñ āfitābıyla şehā Ćālem 
 MuĆaţţar iden āfāķı o zülf-i misk-sāyıñdır 
 
5 Yazıķdır NEBŹĪyi bir dem ıraġ itme cenābıñdan 
 Rehiñde tā-ezel üftādedir hem ĥāk-i pāyıñdır 
 

197 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Aġzıña ey gül-dehānım verd-i aħmer imrenür 
 O leb-i şīrīniñe hem ķand u sükker imrenür 
 
2 Dīde-i mestāneñe nergis begim taħsīn oķur 
 Kadd-i bālāña daĥı reşk ile ĆarĆar imrenür 
 
3 Sīne-i sīmīniñi çāk-i girībāndan görüp 
 Āferīn eyler ķamu ol sīm-tenler imrenür 
 
4 ĆĀrıżıñ gülden eśerdir kākülüñ miskden nişān 
 Zülf-i şeb-gūnuñ şehā būyına Ćanber imrenür 
 
5 Her ķaçan görse o rūy-ı mihr-i Ćālem-tābıñı 
 Źerre-i nā-çīzveş NEBŹĪ-i kemter imrenür 
 

198 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün  
 
1 Benefşe ţurraña dirsem degildir 
 Belī zülfüñ gibi ĥam ĥam degildir 
 
2 Seħerde gülleriñ rūyında jāle 
 Gözüm yaşı durur şeb-nem degildir 
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3 O deñlü girye ķıldım ħasretiñle 
 Aķan bu demde demdir nem degildir 
 
4 Lebiñ emdir bañā meclisde sāķī 
 Şarābıñ derd-i Ćaşķa em degildir 
 

50a 5 Ġamım ižhār ķılmam Ćandelībe 
 Niçün kim sırrıma maħrem degildir 
 
6 Çek ey zāhid n’olur cām-ı muŝaffā 
 Ŝaķın žann itme zehr ü śem degildir 
 
7 Meźāķı olmayan dadını bilmez 
 Meśeldir bu velīkin kem degildir 
 
8 Yaraşmaz loķma-ı ţūţī çü zāġa 
 Od[a] lāyıķ münāsib hem degildir  
 
9 Ħużūr itdiñ dem-i vuŝlatda NEBŹĪ 
 Yanarsañ nār-ı hicre ġam degildir 
 

199 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Bu göñül yārı ţalebkār iken aġyāra düşer 

Gül ararken niçe kimse irişüp ĥāre düşer 
 
2 Bıraķup elden efendim bu dili ķılma şikest 

Düşe bir şīşe havādan yire ŝad pāre düşer 
 
3 Ŝu gibi her ţarafa meyl idüp aķma ŝanemā 

Giderek bir gün anıñ yolını gör yāre düşer 
 
4 Seni gördükçe benimle o raķīb-i ĥar-ı dūn 

Gelüben ġayrete ilden utanup ćāre düşer 
 
5 Dile cevr itme diyü dil-bere pend itme ŝaķın 

Öyle bil NEBŹĪ anı menć olan ıŝrāra düşer 
 

200 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 ŻaĆīf olsa dil-i Ćāşıķ dime anı veremdendir 
 Faķīriñ ŝayrulıġı ķaţĆ-ı iħsān u keremdendir 
 

                                                 
199/5b Öyle bil NEBŹĪ anı menć olan: Kişi kim NEBŹĪ neden menć ola 
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2 Raķìbiñ ķaddi zaķķūm aġacıdır ķaĆr-ı dūzeĥde 
Seniñ ol ķāmet-i serviñ begim bāġ-ı İremdendir 

 
3 O ĥūki oķlamışsın tīr-i ġamzeñle velī bilmez 
 SüĈāl idenlere dir bilmezem zaħmım neremdendir 
 
4  Didim tīriñ niçün ţutmaz Ćaceb o çeşm-i şehlāña 
 Didi vaħşī degildir bu ki āhū-yı ħaremdendir 
 
5 Dil-i NEBŹĪye besdir rūy-ı zerdi dāne-i eşki 
 Cihān ġavġāsı ancaķ ħırŝ-ı dīnār u diremdendir 

 
201 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Āl idüp diller alan ol gözleri ala mıdır 
 Bülbüli nālān iden ol ġonca-ı ħamrā mıdır 
 
2 Dāġ uran sīneñde ey dil ol beñi fülfül midir 
 Bend iden Ćaşķa seni ol zülf-i Ćanber-sā mıdır 
 

50b 3 Bestedir dāĈim dehānıñ kim nühüfte dişleriñ 
 Yoĥsa dendānıñ ŝadefde lüĈlü-i lālā mıdır 
 
4 Şübhe yoķdur nā-şüküfte ġoncadır laĆl-i lebiñ 
 Çeşm-i mestāneñ velīkin nergis-i şehlā mıdır 
 
5 Bāġ-ı dehri ţoldırupdur āh u vāveylā ile 
 Gülşen-i Ćaşķıñda NEBŹĪ bülbül-i şeydā mıdır 
 

202 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Şehā ġamzeñle vīrān olmadıķ kişver mi ķalmışdır 
 Ĥarāb-ı çeşm-i fettān olmadıķ bir yer mi ķalmışdır 
 
2 Ķul itdiñ mā-sivāyı ey şehen-şāh-ı cihān-ārā 
 Ķapuñda ĥāke siyyān olmadıķ şehler mi ķalmışdır 
 
3 Zebūn itdi niçe ser-keşleri o zülf-i çevgānıñ 
 Seri ĥāk üzre ġalţān olmadıķ server mi ķalmışdır 
 
4 Ķo ţursun şöyle añma Ćāşıķ-ı bī-dilleri cānā 
 Seni cānıyla cūyān olmadıķ dil-ber mi ķalmışdır 
 

                                                 
200/2. beyit: Raķībiñ ķāmeti zaķķūm aġacıdır cehennemde 

Seniñ o ķadd-i şimşādıñ begim bāġ-ı İremdendir 
3b Ŝoranlara cevāb eyler zorum bilmem neremdendir 



 328

5 Düşen NEBŹĪ seni ŝanma o şāhıñ nār-ı şevķına 
 Vidād-ile fürūzān olmadıķ diller mi ķalmışdır 
 

203 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Lebleriñ gūyā ki Ĥıżrıñ çeşme-i ħayvānıdır 
 Ķaţre-i laĆliñ niçe dil-ĥastanıñ dermānıdır 
 
2 Bu dil-i bī-çāreyi her bir teline baġladı 
 Küfr-i zülfüñ kim hezārān müĉminiñ īmānıdır 
 
3 Sürme ķapuñdan görüp ben bende-i üftādeyi 
 Āsitānıñ melce-i Ćālem mürüvvet kānıdır 
 
4 Zaħmıma merhem ķomaz ķorķar Ćilāc itmez ţabīb 
 Derdimiñ zīrā ki Ćālem vālih ü ħayrānıdır 
 
5 NEBŹĪyi bir ķıl iderse n’ola emriñle şehā 
 Sen şeh-i iķlīm-i ħüsnüñ bende-i fermānıdır 
 

204 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Cemāliñ dil-berā bāġ-ı NaĆīmdir 
 Bu dil ol bāġda bülbülveş muķīmdir 
 
2 Niçe terk eyleyem mihriñi ey māh 
 Görür gözüm daħı ţutar elimdir 
 
3 Ferāmūş eylemek ĥāk-i deriñi 
 Şehā ben bendeñe nār-ı elīmdir 
 
4 Dilā ol ġamzesi tīġın elinden 
 Yanıķ baġrım benim dilim dilimdir 
 

51a 5 Belā küncünde āh u zār iderken 
 İşitmiş dimemiş nālem bu kimdir 
 
6 Nedir bu ķılca cān didim ţapuñda 

Ser-i zülfümde didi bir ķılımdır 
 
7 Kerem eyle ġam-ı ferdāyı görme 
 Bilürsin NEBŹİYĀ Mevlā Kerīmdir 
 
 

                                                 
202/5a şevķına: hicrine 
5b Vidād-ile: Firāķ-ile 
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205 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Göñül aħvālini Ćarż itmege şīrīn-zebān ister 
 Sirişkin dökmege pāyına bir serv-i revān ister 
 
2 Atarsın sīneye her dem müjeñ tīrin kemān-ebrū 
 Belī dil murġını ŝayd itmege tīr ü kemān ister 
 
3 Dehānıñ dökdi ķanım bezm-i Ćaşķıñda şarāb itdi 
 Lebiñden ŝordum ey āfet didi kim ķana ķan ister 
 
4 Zebūn oldı tenim ney gibi cānā derd-i hicriñle 
 Anıñçün ţurmaz āsūde bu dil her dem fiġān ister 
 
5 Nedir bu cidd ü saĆyiñ vaŝl-ı cānāna Ćaceb NEBŹĪ 
 Alınmaz menzil ivmeyle meśeldir bu zamān ister 
 

206 
 

MefĆūlü MefāĆīlü MefāĆīlü FeĆūlün 
 
1 Oldur dem-i hicriñde baña hem-dem olanlar 

Her demde gözüm yaşı gibi maħv ola anlar 
 
2 Bülbül ţuramaz vaķt-i ĥazāna dek anıñçün 
 Rāħatsız olur dil çü ķılur āh u fiġānlar 
 
3 Bir cānı iki ćāleme virmezler iken ĥalķ 
 Sen ţālib olursañ saña teslīm ola cānlar 
 
4 Dīdemden aķar eşk-i revānım baķa bilmez 
 Düş olsa saña serv-i revānım ne zamānlar 
 
5 Ţañ mı felege nām ile pervāz ide NEBŹĪ 
 Kim şīşe-i nāmūsı urup ĥāke ŝayanlar 
 

207 
 

MüstefĆilātün MüstefĆilātün 
 
1 Sulţān-ı ćādil şāhāne server 
 Maķbūl-i her dil merġūb u ĥoşter 
 
2 Maħbūb-ı cānsın ĥūb-ı zamānsın 
 Şems-i cihānsın ćālemde eşher 
 
3 Şeb-būy-būsın memdūħ-ĥūsın 
 Bir māh-rūsın ey nīk-aĥter 
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4 Sīb-i źeķansın ġonca-dehensin 
 Sīmīn-bedensin serv-i semen-ber 
 

51b 5 ćUşşāķ rāmıñ ćālem ġulāmıñ 
 Ţūţī kelāmıñ ķaddiñ ŝanevber 
 
6 Ey zülfi kāfir v’ey çeşmi sāħir 
 Ħüsniyle nādir ĥulķıyla bihter 
 
7 Ey dürr-i dendān hey verd-i ĥandān 
 Çoķ derdmendān vaŝlıñı ister 
 
8 İnćām-ı ćām it bir nīk-nām it 
 Luţfuñ devām it ey bende-perver 
 
9 NEBŹĪ gedādır bir bī-nevādır 
 Ŝan ĥāk-i pādır ez-źerre kemter 
 

208 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Benim ŝabr u ķarārım yoķ seniñ inŝāfıñ ey dil-ber 
 Yanam pes nār-ı ćaşķa tā olunca bu tenim aĥker 
 
2 Seniñ seniñdir meger baġrıñ ki teĈśīr eylemez aŝlā 
 Benim nāle fiġān u āh u girye itdigim demler 
 
3 Düşer mi pādişāhım ĥāk-i pāyıñda olup ber-bād 
 Hevā-yı zülf-i pür-tābıñla çeşmimden aķa nemler 
 
4 Gülistān-ı cihān içre açılmış bir gül-i tersin 
 Yazıķdır bülbülüñ aġlatma güldür ey lebi gül-ter 
 
5 Hemīn bu NEBŹĪyi žann itme bend-i kākülüñ olmuş 
 Saña üftāde olmuş ey perī-rū çoķdur ādemler 
 

209 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Her ķaçan āh eylesem ŝan meh-i enver budur 
 Žulmet-i ġamda begim ćāşıķa reh-ber budur 
 
2 Kirpigiñ oķlar gibi hem daĥı yadır ķaşıñ 
 Sīnemi mecrūħ iden ġamze-i neşter budur 
 

                                                 
209 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
2a Kirpigiñ oķlar gibi: Kirpügüñ oķdur gibi 
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3 Parmaġ ile gösterüp meclis-i rindānda 
 Bu ķuluña didiler ćaşķ ile eşher budur 
 
4 Her kime ćarż eyledim ħāl-i dil-i pür-ġamı 
 Lāyıķ-ı iħsān olan didiler ažhar budur 
 
5 Cevr-i firāvānı ķo NEBŹĪ-i bī-çāreye 
 Merħamet it dil-berā pīşe-i dil-ber budur 
 

210 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Çarĥ-ı ġaddārıñ cefāsı bu dil-i nā-şādadır 
 Kimse görmez mi ćaceb bilmem gözi ednādadır 
 
2 Bulmadım bir kes ki esrārım aña ižhār idem 
 Āh kim derd-i derūnum cümleten aĥfādadır 
 

52a 3 İrgürünce ol raķīb-i bed-fićāli vuŝlata 
 Bil saña ey dil irişmek rütbe-i evlādadır 
 
4 Ĥāk-i pāy oldum reh-i dil-berde diyü ġam yime 
 ćAşķ ile ser-menziliñ çün pāye-i aćlādadır 
 
5 Āh u efġānıñ ŝaķın işitmesün ol māh-rū 
 İncinür NEBŹĪ efendim sevdigim beg-zādedir 

 
211 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 

 
1 Yine irişdi yay ayı firāķ eyyāmına beñzer 
 Gözüm ķan ţoldı yāriñ tīġ-ı ĥūn-āşāmına beñzer 
 
2 Ĥayāliñ her ķaçan gitse begim bu ĥāne-i dilden 
 Ŝovulmuş ŝuyı gūyā bir degirmen ţamına beñzer 
 
3 Ne çoķ cānā idinmişsin raķīb-i dīv-ŝūretler 
 Ţurılmaz meclisiñde ķarılar ħammāmına beñzer 
 
4 Gezerken yolum uġradı raķībiñ ĥānesine çün 
 Göricek didim anı Ermenīler cāmına beñzer 
 
5 Bugün NEBŹĪ yine gördüm o kelbi zişt-ŝūretle 
 Yüzi yüz yaşına yetmiş ķadınıñ ٓامنه  beñzer 
 
 

                                                 
210/1b bilmem: her dem 
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212 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 O şūĥuñ būsesin almaķ žarāfetdir žarāfetdir 
 Miyānın çekmek āġūşa nezāketdir nezāketdir 
 
2 Didim bu bendeñe şāhım nedir inćām u iħsānıñ 
 Didi cevr ü cefā el-ħaķ saćādetdir saćādetdir 
 
3 O zülf-i müşg-bū yādıyla açdım fāl Muŝħafdan 
 Açıldı Sūretü’l-Ķadr* uş hidāyetdir hidāyetdir 
 
4 Dişi vaŝfında incüler dizüpsin rişte-i nažma 
 Pesend olsun saña ey dil belāġatdir belāġatdir 
 
5 Fedā-yı tīġ-ı ćaşķ olduġuña ħayf itme ey NEBŹĪ 
 Ġam-ı ćaşķ ile cān virmek şehādetdir şehādetdir 
 

213 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 ćĀşıķıñ sūķ-ı cihānda niçe pāzārı ķalur 
 Ŝatmadıķ gerçi ne nāmūsı ne kim ćārı ķalur 
 
2 Ŝaķın aldanmayasın rengine ey murġ-ı seħer 
 Gele gün gülşene kim ġonca gider ĥārı ķalur 
 
3 Kül olursa yanaraķ āteş-i ćaşķ-ile bu ten 
 Dil-i pür-ġamda söyünmez eśer-i nārı ķalur 
 
4 Göricek muġ-beçeyi pīr-i muġān yanında 
 Urınur şabķayı zāhid dime zünnārı ķalur 
 

52b 5 Gözime ķarşu raķībe em ider laćl-i lebi 
 Dimez ol ĥasta-diliñ ĥāţır-ı bīmārı ķalur 
 
6 Varup aġyār ile hem-ĥāne olur teklīfsiz 
 Gele ġam ĥāne-i bī-çāreye nā-çār ķalur 
 
7 Dime vāŝıl olurum NEBŹĪ rumūz-ı yāre 
 Ne diseñ yine dehende niçe esrārı ķalur 
 
 
 
 
 

                                                 
* Kur’ân’da 97. sûre. 
213/7a Dime vāŝıl olurum: Ŝanma vāŝıl olasın 
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214 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Ruĥ-ı yāri görenler ay dirler 
 Ķaşın seyr eyleyenler yay dirler 
 
2 Çün aġzı ħoķķa-ı sükkerdir anuñ 

Dilin ţūţī-i şekker-ĥāy dirler 
 
3 Cinān ārzū ider Kirdār ile rāst 
 Anıñçün zāhide kej-rāy dirler 
 
4 Teniñ tār oldı ķaddiñ çenge döndi 
 Ŝadā-yı nālen ey dil nāy dirler 
 
5 Görenler şićr-i NEBŹĪde selāset 
 Zehī źihn-i edaķ hayhāy dirler 
 

215 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Ŝorarsañ laćl-i dildārı şarāb-ı nāb u ŝahbādır 
 O bālā ķadd-i mevzūnı nihāl-i serv ü Ţūbādır 
 
2 Dişi incü ŝaçı şeb-bū gözi āhū hilāl-ebrū 
 Seniñ maħbūbuñ ey dil gör ne ĥūb-rūy u [ne] zībādır 
 
3 Ŝular her demde bostānıñ ciger ķanıyla ćayneynim 
 N’ola raħm eyleseñ ey serv-ķāmet źāt-ı ķırbādır 
 
4 Hezārān cidd ü cehd ile irilmez luţfuña sāķī 
 Mey-i laćl-i şeker-rīziñ dil-i ćuşşāķa cabadır 
 
5 Gürūh-ı şāćirāna ţañ mı olsam NEBŹİYĀ sālār 
 Bi-ħamdi’llāh degil tevfīķ-ı Ħaķ ile murabbādır 
 

216 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 ćUlüv-i āh ile dīdemde olan reş baŝılur 
 Nem-i eşk ile nite dildeki āteş baŝılur 
 
2 Bura ħüsniyle eger pençe-i mihri ne ćaceb 
 Ola mı bezm-i melāħatde o mehveş baŝılur 

                                                 
215/2b ne ĥūb-rūy u [ne] zībādır: Metinde “ne ĥūb-rūy u zībādır” şeklindedir. Vezin gereği [ne] takdir 
edilmiştir. 
216/2a ger: Metinde “eger” iken, vezin gereği “ger” okunmuştur. 
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3 Dil-i sengīniñe baŝılsa n’ola mühr-i vedād 
 Be ne maŝnūć u ne maţbūć u ne dil-keş baŝılur 
 
4 Çıķa ger ĥaţţ-ı hümāyūn şehā Rūm iline 
 Fiten-i zülf-i perīşān u müşevveş baŝılur 
 

53a 5 Aķıcaķ dīde-i NEBŹĪ ķarışıķ eşk ile dem 
 Heme-cā aţlas-ı surĥī vü münaķķaş baŝılur 
 

217 
 

FeĆilātün FeĆilātün FeĆilün 
 
1 Mey-i laćliñ ŝanemā cānımdır 
 Küfr-i zülfüñ daĥı īmānımdır 
 
2 Çeşm-i mestiñ yiyüp içdigi müdām 
 Cigerim pāresi hem ķanımdır 
 
3 Dir imişsin sitem ü rūy-ı celāl 
 ćĀşıķa luţf ile iħsānımdır 
 
4 Dil-i ġamnāke biraz fürce viren 
 Sīnede çāk-i girībānımdır 
 
5 Reh-i dil-berde benim ĥāk olmam 
 NEBŹİYĀ mertebe vü şānımdır 
 

218 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Sevemem ġayrısını ćāşıķa cānān bir olur 
 Bu ķurı ķālıb-ı tende a begim cān bir olur 
 
2 Leb-i laćliñden irer derd-i dile irse devā 
 Ħükemā çoġ velī-i Ħażret-i Loķmān bir olur 
 
3 Şeh-i ĥūbān-ı cihān olsañ efendim ţañ mı 
 Beg ü pāşā ne ķadar çoġ ola sulţān bir olur 
 
4 Dili ķurbāna ķabūl idicegiz cānı daĥı 
 Virem ammā dem-i uďħiyyede ķurbān bir olur 
 
5 Şućarā şićri kamu ćayn-ı revāndır NEBŹĪ 
 Velī Ĥıżr içdigi ser-çeşme-i ħayvān bir olur 
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219 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Yüzüñ mihrine ey meh ol siyeh kakül olupdur ebr 
 Verāsından velī ćuşşāķ olurlar müfteris çün bebr 
 
2 Heman cān virmege yoluñda ħāżır cān atarlar hep 
 Ne ħācet derdmendāna bu rütbe eylemeklik cebr 
 
3 Dilā sen de bulursun rāh-ı ćaşķ içre tesellāñı 
 Görürsün āsitān-ı yārda başıñ iderseñ ŝabr 
 
4 Yanup nār-ı ġama dil dīdem eşkin seyl ider her dem 
 Hevā-yı ćaşķ ile ölsem olur bu ĥāk-i cismim ķabr 
 
5 Ĥayāli gibi dilde cilve eyler ol ŝanem illā 
 Ķomaz NEBŹĪ n’idem öz ħāline anı raķīb-i gebr 
 

220 
 

Mefćūlü Fāćilātün Mefćūlü Fāćilātün 
 
1 Dünyāda devlet ey dil iķbāl-i lā-beķādır 
 Bī-şübhe meyl idenler maħrūm u bī-nevādır 
 

53b 2 Gözüm yaşın dem-ā-dem aķıtsa n’ola şāhım 
 Bī-çāreniñ ħużūra maćrūżı mā-cerādır 
 
3 Zülfüñde ķalsa göñlüm dendān ile bulur yol 
 Gūyā ki leyl içinde necm ile mühtedādır 
 
4 Cevr itme ćandelībe ey ġonca gülşen içre 
 Olmasa senden özge itseñ daĥı revādır 
 
5 Pīrāne bir civānı sevdiyse n’ola NEBŹĪ 
 Ha diyeler elinde ţayanmaġa ćaŝādır 
 

221 
 

Mefāćilün Fećilātün Mefāćilün Fećilün 
 
1 Olaydı ey dil-i şeydā bu fānī dār medār 
 Ne ĥoş idi gözü āhūlar ile kār şikār 
 
2 Raķībe reşk ile dildār işigin itme ferāġ 

  Bıraķma ġayreti terk itmegil a yār diyār 
 
3 Hevā-yı vaŝl ile çoķdan berü ĥayāle düşüp 
 Firāķ-ı yār ile oldı bu cism-i zār nizār 
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4 Yüzüm türāba döşenmiş başımda yeller eser 
 Gözüm ŝular aķıdup hem göñülde nār yanar 
 
5 O ŝaçı Leylīye Mecnūn iseñ eger NEBŹĪ 
 Yüri iriş ser-i kūyunda eyle var civār 
 

222 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Yil gibi sürćat idüp geçmekdedir bu rūzgār 
 Niçe şāhānıñ çürimiş cismidir tozan ġubār 
 
2 Āteş-i āhı duĥānıdır semā ćāşıķlarıñ 
 Āb-ı çeşmi ķaţresidir işbu aķan cūybār 
 
3 Gülleri pejmürde gülzārıñ perīşān sünbüli 
 Yoķ durur bāġ içre daĥı bir dıraĥt-ı sāyedār 
 
4 Tekye olmaz ey göñül bu Bī-sütūn ķaŝr-ı felek 

Dest-be-dest irdi saña çün bil ki olmaz pāydār 
 
5 Günde bir gūne žuhūr eyler bu çarĥıñ devresi 
 Sen de NEBŹĪ her gice bir gūşede eyle ķarār 
 

223 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Dilim büryān iden ol zīb-baĥş-ı bezm-i rindāndır 
 Sirişkim eyleyen laćl-i müźāb ol dürr-i dendāndır 
 
2 Çemenzār-ı dilim kim pürdür aćlā-ķad güzellerle 
 Hemānā ķuvvet-i ţabćımla beyt-i naĥl-bendāndır 
 
3 N’ola dehri ţuta āhım firāķ-ı gül-ćiźārımla 

  Çemende bülbüli nālān iden çün verd-i ĥandāndır 
 

54a 4 Dil-i zārım düşüp çāh-ı źeķanda ĥaylī demdir kim 
 O tār-ı zülf ile merbūţ esīr-i bend ü zindāndır 
 
5 Ŝorarlarsa eger NEBŹĪ-i dil-rīşi ki kimdir ol 
 Di kim bir merd-i sālār-ı gürūh-ı derdmendāndır 
 
 
 
 

                                                 
223/5b Di kim bir merd-i sālār-ı: Odur kim merd-i sālār-ı 
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224 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Selām olsun saña ey māh-ı enver 
 Hilāl-ebrū ķamer-ruĥ nīk-aĥter 
 
2 Güzeller şāhısın ber-taĥt-ı ćizzet 
 N’ola ħükmüñ ola ber-cān u ber-ser 
 
3 Başında perçemiñ tūġ-ı hümādır 
 İki zülfüñ ćalemdir māh-peyker 
 
4 Murabbā gül-be-şekkerdir dehānıñ 
 Olupdur lebleriñ ķand-ı mükerrer 
 
5 Çemenzār-ı melāħat içre źātıñ 
 Sehī-ķad sīm-ten serv-i semen-ber 
 
6 Bu ħüsn ü ĥulķ ile deyr-i cihānda 
 Mücessem nūrsın rūħ-ı muŝavver 
 
7 N’ola fetħ itse mülk-i şićr-i NEBŹĪ 
 Elinde ĥāmedir seyf-i mücevher 
 

225 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Şehā źātıñ cihān içre şeh-i ĥūbān bir şehdir 
 Saña kim ol bölükden ser-fürū itmezse esfehdir 
 
2 Edānī vü ećālī ćāşıķānıñ žıll-ı ćadliñde 
 Temāşā-yı cemaliñle ħużūr üzre müreffehdir 
 
3 O bālā ķāmetīn Ţūbā lebiñ Kevśer özüñ Rıďvān 
 Disem cennet durur vechiñ li-vechi’llāh* müveccehdir 
 
4 Ķaşıñ māhım şihāb āhım ġamıñ ebr eşkim uş bārān 
 Melek çehreñ felek ķapuñ ţapuñ şemse müşebbehdir 
 
5 Raķībānıñ zenāndır itme ümmīd-i recūliyyet 
 Reh-i ćaşķıñda gör NEBŹĪyi kim bir merd-i eşbehdir 
 
 
 
 

                                                 
225 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
2a Edānī vü ećālī: Rećāyā vü berāyā 
* “Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.” İnsân, 76/9 
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226 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Beni Mecnūna çün hem-pāy iderler 
 Seni Leylāya hem hem-tāy iderler 
 
2 Düşüp ardımca eţfāli cihānın 
 Atup ţaş el ķaķup hayhāy iderler 
 
3 Ölürsem derd-i hicriñle bu cismim 
 Üşüp kūyuñ kilābı lāy iderler 
 
4 O ĥūnī dīdeler tīr-i müjeñle 
 Egüp bu rāst ķaddim yay iderler 
 
5 Müşār-ı zühd iken bī-çāre NEBŹĪ 
 Yazıķ bir gün anı rüsvāy iderler* 
 

227 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Niçe bedr ey ķamer-ruħ niçe meh-rū bilürüz 

A güneş yüzli hilāli ŝaña ebrū bilürüz 
 
2 Gehī bu sīnede geh dilde dü cādan gitmez 
 O sebebdir ki şehā ġamzeñi cādū bilürüz 
 
3 Mey-i nābı ŝanemā ŝanma mükeyyif ancaķ 
 Dem-i ćaşķıñda niçe keyf virecek ŝu bilürüz 
 
4 Niçesin ġamze-i ĥūn-rīziñ ile yaraladıñ 
 Bizi zencīre çeken līkin o gīsū bilürüz 
 
5 Yār ile nār-ı Caħīm ise ķabūl eylemişiz 
 Yārsız cennet-i ćAdn ise de ţamu bilürüz 
 
6 Yolımız düşmedi şādī iline gerçi velī 
 Ŝoralar mülk-i melāli anı her sū bilürüz 
 
7 Ġam-ı hicri ġam-ı dünyaya bedel ţut NEBŹĪ 
 Dime kim aña mućādil daĥı ķayġu bilürüz 
 
 
 
 

                                                 
* 62 [MurabbaĆ] başlıklı şiir, 225 ile 226 numaralı gazeller (54b) arasında, sehven tekrar yazılmıştır. Söz 
konusu şiir, Metin’e dahil edilmemiştir.  
227/2a Gehī sīnemde gehì dilde dü cādan gitmez 
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228 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Luţfunı çok görmüşüz biz yoķ durur inkārımız 
 Çekmişiz bisyār cevrin var hem iķrārımız 
 
2 Rūz u şeb zülfüñ ġamıyla ey şeh-i şūĥ-ı cihān 
 Gün-be-gün efzūn olup artmaķdadır efkārımız 
 

55a 3 Eşk-i çeşmim dem-be-dem cūş eyleyüp seyl-āb olur 
 Menć olunmaz ey dirīġā keşf ider esrārımız 
 
4 Menć idersin ŝūfiyā bizi şarāb-ı ŝāfīden 
 Ola kim terk ideyüz bir gün çü yoķ ıŝrārımız 
 
5 NEBŹİYĀ üftādeyiz alçaķlarız uş sāyeveş 
 Ĥāk-i pāyız rāh-ı ćaşķda bilmişiz miķdārımız 
 

229 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey göñül ķılma naŝīħat pend aña kār eylemez 
 Dilde īmānı olan žulmı bu miķdār eylemez 
 
2 Çoķ temennā eyledim ben ol dehān-ı tengden 
 Söz geçüp aña velīkin keşf-i esrār eylemez 
 
3 Rāh-ı ćaşķında gider terk eylemez dil ħaşre dek 
 Yoluna ŝıdķ ile iķbāl itdi idbār eylemez 
 
4 Yāri dün ŝordum raķībe görmedim didi baña 
 Bir mućānid kelb imiş öldürseñ iķrār eylemez 
 
5 Görmedim NEBŹĪ gibi ćālemde rāz ehli daĥı 
 Sırr-ı ćaşķı źerrece nā-dāna ižhār eylemez 
 

230 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Ŝanemā ŝanma fenā dünyede biz cālanuruz 
 Bir bölük ćāşıķ-ı āvāreyiz oyalanuruz 
 
2 Dime kim eglenemez bunda dil-i bī-ġılımız 
 İki gün bāġ-ı cihān içre temāşālanuruz 
 
3 Görüp üftādeleriñ keśretin iġżāb olma 
 Ţaġıdır bād-ı fenā cemćimiz aralanuruz 
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4 Vaćd idüp vaŝlıñı ŝaldıñ bizi ferdāya yine 
 Bu aġız dadı ile biz daĥı çoķ yalanuruz 
 
5 Ne ćaceb irmedik ey NEBŹĪ ser-i vuŝlata biz 
 Reh-i firķatde çü çoķdan berü yuvalanuruz 
 

231 
 

Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
 
1 Beñzer leb-i mercānına laćl ü güher olmaz 
 Yaşım gibi ćālemde benim sīm ü zer olmaz 
 
2 Her dilde ćaceb žann ide var mihrini ol meh 
 Her gökde bunı bilmeye şems ü ķamer olmaz 
 
3 İrişdi yine mevsim-i gül güller açıldı 
 Ammā ki ruĥuñ verdi gibi sebz ü ter olmaz 
 
4 Düşdükde begim ćaşķıña dimişdi baña dil 
 Pervāne düşe şemća aña bāl ü per olmaz 
 

55b 5 ćĀrıżıñ uş zülfüñ çü şibh-i rūza müşābih 
 Kimdir diye ĥuld içre ki şām u seħer olmaz 
 
6 Her dem dem ü nem aķmadadır çeşm-i terimden 
 Dem var mı ćaceb dilde ki gerd ü keder olmaz 
 
7 NEBŹĪ güźer eylerseñ eger ćaşķ ile yola 
 Žann itme ŝaķın kim saña ĥavf u ĥaţar olmaz 
 

232 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Biz ki mecnūnuz o zülf-i leylīdir zencīrimiz 
 Biz gedāyānız o sengīn-dil güzeldir mīrimiz 
 
2 Muġ-peçe sāķiyle maćnīde iki ġam-zādeyiz 
 Pīr-i mey-hāneyle ķardaş oldı çün kim pīrimiz 
 
3 Olmadı bunca ćazāyimlerle rabţ-ı ķalb-i dost 
 Ol perīye ħayf teĈśīr itmedi tesĥīrimiz 
 
4 Ĥvāb u rāħat virmez ehl-i ćāleme leyl ü nehār 
 Rūz dil-sūz āhımız şeb nāle-i şeb-gīrimiz 
 

                                                 
233/2a Biz ki Mecnūnuz o zülf-i Leylìdir zencìrimiz 



 341

5 Bu imiş NEBŹĪ muķarrer oldı taķdīr-i ezel 
 ćAşķa mućtād olduķ uş taġyīr olup tedbīrimiz 
 

233 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Baña ŝanma ki ġayri yār bulunmaz 
 Enīs ü hem-dem ü dildār bulunmaz 
 
2 Ġamıñdır ġam-güsārım ćālem içre 
 Hìç anuñ gibi bir ġam-ĥvār bulunmaz 
 
3 Kerem it dil-berā terk-i cefā kıl 
 Saña üftādeler her-bār bulunmaz 
 
4 Ser-ā-ser ćālemi geşt eyler iseñ 
 Dilā bir sen gibi nā-çār bulunmaz 
 
5 Firāş-ı ġamda bālīn-i belāda 
 Żaćīf ü nā-devā bīmār bulunmaz 
 
6 Raķīb içün ŝaķın ţaćn itme yāre 
 Meśeldir bu gül-i bī-ĥār bulunmaz 
 
7 İşit NEBŹĪ bugün dārü’ş-şifāda 
 Seniñ bu derdiñe tīmār bulunmaz 
 

234 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Künc-i çeşmimde sirişkim dīde-i pür-nem ķomaz 
 Ŝu yerine ĥarc ider dīnār u hem dirhem ķomaz 
 
2 Her ķaçan gelse ĥayāliñ yādıma şāhım benim 
 Ġuŝŝamı refć eyleyüp bu dilde aŝlā ġam ķomaz 
 

56a 3 Nāz ider nāzendedir ġāyet dilā ol nāzenīn 
 İtleriñle hem-nefes olsam disem bir dem ķomaz 
 
4 Gördi laćli zaĥm-ı tīrin sīne-i pür-yarede 
 Ol ţabīb-i bī-raħim raħm eyleyüp merhem ķomaz 
 
5 Nūş ider her kim şarāb-ı ćaşķı cām-ı şevķ ile 
 NEBŹİYĀ huşyār idüp bir ķaţresi sersem ķomaz 
 
 

                                                 
234/3b İtleriñle bir nefes hem-dem olam dirsem ķomaz 
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235 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Vaćde-i vaŝl eyleyüp gitdi yine cānānımız 
 Ey ecel gel bārī ķatlan tā gelince cānımız 
 
2 Her gice ĥālī degildir ĥāne-i dilden ġamı 
 Ħamdü l’illāh eksik olmaz tekyede mihmānımız 
 
3 Gözleriñ açdı şehā bu sīne üstünde şeriħ 
 Aġzıña ķıldı ħavāle tā ide dermānımız 
 
4 Źevķ u şādīniñ revācı yoķ sūķ-ı ćaşķda 
 Açmışız beyć u şirāĈ-ı ġam içün dükkānımız 
 
5 Rāh-ı ćaşķa kim giderse resm-i ćaşķı bilsün ol 
 Cān virüp baş oynamaķdır yolımız erkānımız 
 
 
6 Fülk-i dil gird-āb-ı ħayretde ćaceb ġarķ ola mı 
 Yoĥsa bir dermān ider mi aña keştībānımız 
 
7 Dīdemiz Ceyĥūnveş eşk-i revān itse ne var 
 NEBŹİYĀ baħr-i cefādır o lebi mercānımız 
 

236 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sen baña vü ben saña nāz ü niyāz 
 Düşdi fi’l-vāķić münāsib söz ü sāz 
 
2 Gül-ćiźārım ġonca-ı cennet gibi 
 Verd-i ruĥsārıñ güşāde ķış u yaz 
 
3 Kākülüñ zencīrine bend oldıġım 
 Bir mufaŝŝal ķıŝŝadır dūr u dırāz 
 
4 Āb-ı vaŝlıñla söyündür āteşim 
 Artdı tāb-ı hicr ile sūz u güdāz 
 
5 Ĥāk-i rāhıñ tuħfesin bād-ı ŝabā 
 Bārī NEBŹĪye getürsün çoġ u az 
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237 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Kākülüñden ķaţć olur ŝanma şehā sen dīdemiz 
 İstemez zülfüñden āzād olmaġı bendīdemiz 
 
2 Kīmyā-yı āsitānıñ devleti besdir bize 
 Tūtiyā-yı ĥāk-i pāyıñ rūşen eyler dīdemiz 
 

56b 3 Ser-te-ser pā-māldir ĥāk-i rehiñde ćāşıķān 
 Farķ olunmaz pādişāhım ćāķil ü şūrīdemiz 
 
4 Ħasret-i ĥūn-ĥvār-ı çeşm ü laćl-i ĥūn-rīziñle yā 
 Dem mi vardır dem aķıtmaz dīde-i ġam-dīdemiz 
 
5 Nāl olupdur nāle itmekden nihāl-i ķaddimiz 
 Teng olupdur dūd-ı āh-ile dil-i nālīdemiz 
 
6 Aġladır ćuşşāķı cevriñ luţfuñ ammā güldürür 
 Źātıña taćlīķdir mūyīde vü ĥandīdemiz 
 
7 İşidildi NEBŹİYĀ aĥbār-ı vaŝl efvāhdan 

Rū-be-rū olup ćaceb ol şāhdan işidemiz 
 

238 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Ġam-ı ćaşķ-ı dil-ārā bu dil ü cāna kesel virmez 
 Vücūdum bār-ı yāri ħaml idüp aŝlāca bel virmez 
 
2 Raķībiñ acı acı sözleri ţôb u tüfeng-āsā 
 Ţutar dil burcın ammā raĥnedār itmez ĥalel virmez 
 
3 Revān it dirhem-i eşkiñ ķudūm-i yāre ey ćāşıķ 
 Vegerne vaŝlıñı ħāżırca ħelvā mā-ħaŝal virmez 
 
4 Alur laćl-i lebi cān naķdini şīrīn kelāmıyla 
 Teraħħum eyleyüp bir būse yā niçün bedel virmez 
 
5 Ayaġıñ öpmek ister sāķıyā bu NEBŹĪ-i aħķar 
 Anı ol devlet-i ćužmāya irgür dime el virmez 
 

239 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Meded düşdüm ayaġa ol ķadi şimşād el virmez 
 Çıķarsam yeryüzünden göklere feryād el virmez 
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2 Ķadīmī resmdir ćıyd irse yāri der-kenār itmek 
 Gör o fettānı kim bunca geçer aćyād el virmez 
 
3 Ser-i zülfüñ hevāsıyla ķoma ben ĥāki laćliñ vir 
 Bilürsin āteşiñ teskīni mādır bād el virmez 
 
4 Raķībiñ der-peyimden dūr olur mı dār-ı ġurbetde 
 Gerek bir mūnis ammā biliş olsa yād el virmez 
 
5 Ħabāb-āsā özüñ maħv eyle deryā-yı fenā içre 
 Cihānda NEBŹİYĀ güm-nām olagör ad el virmez 
 

240 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sırr-ı mektūmum benim dīdem didim fāş eylemez 

Dil gülüp didi meger aġlamayup yaş eylemez 
 
2 Çeşm-i mestiñ ķan içüp maĥmūr olurmuş dil-berā 
 Görmedim bu ţavrı hìç bir rind-i ćayyāş eylemez 
 

57a 3 Her biri demrenlü oķdur ţaćn u teşnīć-i raķīb 
 Ŝanma ţoķunduķça ķanlu baġrımı baş eylemez 
 
4 Pādişāhından cüdā ķıldı görüñ ben bendeyi 
 İtdigin dehriñ baña ķardaşa ķardaş eylemez 
 
5 Beste-leb merd-i müĉeddebdir dil-i NEBŹĪ bu dem 
 Rāz-ı ćaşķ-ı yāri ŝaķlar kimseye fāş eylemez 
 

241 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ben didim ŝaķlar dilim sırrım der-efvāh eylemez 

Çeşm-i giryānım gülüp didi meger āh eylemez 
 
2 Zülfi bir ħabl-i metīndir ol nigārıñ ŝūfiyā 
 Ŝıdķ ile ţutanları Allāh güm-rāh eylemez 
 
3 Ārzū-yı Yūsuf-ı dildir yine çāh-ı źeķan 
 Mıŝr-ı dehr içinde meyl-i manŝıb u cāh eylemez 
 
4 ćĀşıķa cevr ü cefāsı muķteżādır ber-devām 
 Luţf u iħsānın o fettān gāh ider gāh eylemez 
 

                                                 
241/1a dilim sırrım: sırrım beyān 
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5 Gerçi aħyānā felek maķbūl ider ħācātımız 
 Ħāŝılı anı daĥı ber-vefķ-ı dil-ĥvāh eylemez 
 
6 Varayım dergāhına rāzım açup zār ideyim 

Yoĥsa ħālimden o şāhı āhım āgāh eylemez 
 
7 Ĥvāb-ı ĥar-gūşı virirsin ćāşıķāna ey raķīb 
 İtdigiñ mekr ü füsūnı daĥı rūbāh eylemez 
 
8 Zāhid-i sālūsı gördüm ćarż ider yāre ĥulūŝ 
 Cānın īśār eylese b’illāhi li’llāh eylemez 
 
9 And içüp dil-ber didi şimden-gerü luţf ideyim 
 İşidüp dil ţıflı NEBŹĪ didi v’allāh eylemez 
 

242 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Teraħħum eylemez zülfi ķaramız 

Yine müncer olur bu mā-cerāmız 
 
2 Gözüm deryā gibi cūş eylemekde 
 ćAceb yunmaz daĥı bu yüz ķaramız 
 
3 Ŝu sızmazken dilā mā-beynimizden 
 Bozuşdı yār ile şimdi aramız 
 
4 Dem-ā-dem ġam alup ŝatmaķdır işim 
 Begim ġamdır mebīć u müşterāmız 
 
5 Ķadem-rencīde ķılsañ işbu bezme 
 Müşerref eyleseñ mātem-serāmız 
 
6 Virem bir āh ile aġyārı bāda 
 Buyur bi’llāh seniñ emriñe rāmız 
 
7 N’ola NEBŹĪye bir şeft-ālī virseñ 

57b  ćAceb degmez mi ya müzd ü kirāmız 
 

243 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Geşt idersin ey göñül deşt-i cihānda kārsız 

Bārī bir ĥūba ķul ol olma meded dildārsız 
 

                                                 
243/1b ĥūba: mìre 
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2 Ĥāk-i pāy ol yil gibi yil rāh-ı ćaşķında ķoma 
 Çeşme-i çeşmiñ ŝusuz tennūr-ı sīneñ nārsız 
 
3 Yāre var aġyār içün ĥāţır-perīşān olma hem 
 Yoġ imiş çün kim fenā bāġında bir gül ĥārsız 
 
4 ćĀrıż-ı sīmīni üzre zülfi pūş olsa ne ţañ 
 Var mıdır bir genc-i bī-renc kim ola ol mārsız 
 
5 Sāķī-i devrān elinden bir ayaġ almaġ içün 
 Terk-i ćırż it bī-ħayā ol NEBŹİYĀ hem ćārsız 
 

244 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ŝādıķız ćaşķında dildārıñ özi özlerdeniz 

İşiginde rūy-māl iden yüzi tozlardanız 
 
2 Olmuşuz ehl-i baŝīret ĥāk-i pāyıñ kuħl idüp 
 Ŝanma kendiñ gibi ey zāhid gözi bozlardanız 
 
3 Āteşiz bir demde yaķmaķda cihānı āh ile 
 Bāridiz žāhirde gerçi kim sözi buzlardanız 
 
4 Ütmişiz ütülmüşüz aġyāra bī-bākiz yine 
 İşbu dār-ı lućbda bāyız ķozı yüzlerdeniz 
 
5 İddićāmız NEBŹİYĀ bu itmişiz vird-i zebān 
 Ŝādıķız ćaşķında dildārıñ özi özlerdeniz 
 

245 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Dil ü cānım delisiz yā meger siz 

Naŝīħat ţutmayup ţurup gidersiz 
 
2 Oluñ bir tāzeniñ ćaşķında bārī 
 Olur mı ĥāne-i dil zīb ü fersiz 
 
3 Görüp bir māh-rū dil-keş civānı 
 Ne ġam yolunda ger ser terk idersiz 
 
4 Nigār-ı Çīn olursa daĥı ćavret 
 Maħabbet itmeyüp oluñ kedersiz 
 

                                                 
245 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
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5 Ķamer-ruĥ kāküli leylā da olsa 
 Şeb-i hicrinde seyr idüñ ķamersiz 
 
6 Maħabbet bir belādır merde ammā 
 Zene meyl itseñiz ŝanmañ ki nersiz 
 
7 Eger ţutmazsañuz NEBŹĪ kelāmın 

58a  Biriñiz puşt biriñiz daĥı ġarsız 
 

246 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Dil ü cān kūy-ı cānāna giderler bir eśer gelmez 

ćAdem iķlīmine yaćnī gidenlerden ĥaber gelmez 
 
2 Hemān ŝaġ ol begim ćālemde ħāżır ol beliyyāta 
 Cihānda bu ser ü çeşme ne görünmez neler gelmez 
 
3 Gözüm nergis gibi ķaldı açıķda gelmedi dil-ber 
 Bu teĈĥīrinden ey dil tā bilindi yā meger gelmez 
 
4 Muĥanneśdir raķībiñ eyleme ĥavf u recā andan 
 Elinden ĥayr u yā şer gelmeyenden nefć ü żar gelmez 
 
5 Fedā-yı cānda cānāna tekāsül itme ey NEBŹĪ 
 Bu ħālet ehl-i ćirfāñ arasında mućteber gelmez 

247 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Ţarīķ-ı ćaşķ žann itme ĥaţarsız 

Ŝaķın gitme çü rāha rāh-bersiz 
 
2 Ķanad aç tīr-i dildār ile ey dil 
 Uçar mı murġ dime bāl ü persiz 
 
3 Ruĥunsuz leyle-i hicre żiyā yoķ 
 Olur mı rūşenā-yı şeb ķamersiz 
 
4 Görür rüĈyāda aġyār ile yāri 
 Uyursa ŝanma ćāşıķdır kedersiz 
 
5 Yüri zād-ı sefer ħāżırla NEBŹĪ 
 Gelür peyk-i ecel bir gün ĥabersiz 
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248 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Bu göñlüm kūy-ı yāre ćazm ider ammā gerü gelmez 

Beķā iķlīmine öte giden ġayrı berü gelmez 
 
2 Ne deñlü diķķat itse bī-baŝardır zāhid-i ĥod-bīn 
 Meśeldir çeşm-i aćmā aġlasa bir ķaţre ŝu gelmez 
 
3 Elim boş olmasun diyü getürdüm cānımı tuħfe 
 Yed-i luţfuñdan ey sāķī niçün baña ţolu gelmez 
 
4 Niçe mehdir ki künc-i ġamda ħasretle hilāl oldum 
 Yazıķlar ĥasta ħālim ŝormaġa ol māh-rū gelmez 
 
5 Pür oldı dūd-ı āhımla cihān-ı tīre-dem NEBŹĪ 

Anıñçün zülf-i dil-berden meşām-ı cāna bū gelmez 
 

249 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

58b 1 Vaķt-i rıħletdir hemān çün kim çalındı ţabl u kūs 
Nīm-şeb irdi ŝadāyile nidā ider ĥorūs 

 
2 Çün bu meclisden muķarrer oldı götürmek ayaġ 
 Devlet el virsün şehā ŝun idelim yek-dest-būs 
 
3 Zehr ola şimdi hele içsün ħużūruñda müdām 
 Kāfir-i bi-dīn ü millet ol raķīb-i martalus 
 
4 Bezm-i ħāŝu’l-ĥāŝŝıña varmış ćabūsü’l-vech ile 
 Nā-mübārek çehresin ķılmış o menħūs ķara pus 
 
5 Ŝūretā eyle tabaŝbuŝ NEBŹİYĀ ol kāfire 
 Olmayınca kişide ķuvvet gerekdir cāblūs 
 

250 
  

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Bu dil-i zārıma ol cān ile cānā dest-res 

Sen semen-tenle ola hem-pā vü hem-ser bir nefes 
 
2 Niçe gül gibi girībānımı ŝad çāk itmeyem 
 Dāmeniñ ey ġonca ţutar irişen her ĥār u ĥas 
 
3 Ħıfž içün düşmenden ey yār-i vefādārım seni 
 Ŝubha dek āhım ţolanur kūyuñı hem-çü ćases 
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4 Dāne-i ĥāliñ görüp pervāz iderken murġ-ı dil 
 Ķara zülfüñ aġ ile ţutdı yerin ķıldı ķafes 
 
5 Çeşm-i mestiñden şehā ķıldım temennā-yı viŝāl 
 Ħışm ile virdi cevābım NEBŹİYĀ ümmīdi kes 
 

251 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Dil-i zārım ġamıñla eylemişken her dem istīnās 

Niçün sen de benimle eylemezsin bir dem istīnās 
 
2 O ĥūnī ġamzeler açduġı işbu zaĥm-ı sīnemle 
 Begim itmez leb-i laćliñden özge merhem istīnās 
 
3 Ķaçınma ĥār u ĥāşāk olduġumdan reh-güźārıñda 
 İder gülşende ġonca ĥār ile ey gül-fem istīnās 
 
4 Murādım eyledim bi’l-cümle ħāŝıl istilāmından 
 O deñlü cām ile bezm içre itdim çün Cem istīnās 
 
5 Anıñçün āsitānıñ rūz u şeb terk idemez NEBŹĪ 
 Dil-i zārı idüpdür kākülüñle muħkem istīnās 
 

252 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Bir ejderdir ŝaçıñ kim genc-i ħüsnüñde ţılısm olmuş 

Yüzüñ ţā sīndir ol ebrūlar anda iki bism olmuş 
 
2 Ġazālān-ı sevād-ı Çìniñ oldı ćaynı ol dīde 
 Beyāż-ı Rūm içinde aña ammā çeşm ism olmuş 
 

59a 3 Dehānıñ maķsim-i ćayn-ı cināndır ħūr-manžarsın 
 Aña Kevśer sözüñ Tesnīm lebiñ her biri ķısm olmuş 
 
4 Vücūd-ı pākiñi seyreyleyen dir rūħdur illā 
 Kemāl-i luţf-ı ţabćından velīkin rūħ cism olmuş 
 
5 Yatur dārü’ş-şifā-yı firķatiñde NEBŹĪ-i nā-çār 
 Ana ġam laħm u ćažm ālām ķasāvet şaħm ü desm olmuş 
 
 
 
 

                                                 
252/3b sözüñ: suħan 
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253 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Deyr-i ćālemde bu çarĥ-ı köhne bed-nām eylemiş 

Bir büt-i ġonca-dehānı ĥāre ĥuddām eylemiş 
 
2 Dün raķīb ile gülistāna güźer ķılmış o ĥūb 
 Ġuŝŝadan ćāşıķları hep mest ü sersām eylemiş 
 
3 Ġamzeler urmuş hezārān sīne-i pür-yāreye 
 Her ne itdiyse aña ol çeşm-i bādām eylemiş 
 
4 Dil ţavāf-ı Kaćbe-i kūyuñda saćy eyler şehā 
 Āteş-i āhın delīl ü dūdın iħrām eylemiş 
 
5 Vuŝlatıñ ĥaţţ-ı ezel yazmış raķībe dostum 
 NEBŹĪ-i bī-çāreyi peyveste nā-kām eylemiş 
 

254 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Rāh-ı ćaşķ içinde birdir ey göñül yoķış iniş 

Tek ţarīķ-ı ćaşķa gir olsun hemāñ varış geliş 
 
2 Ħamdü li’llāh çār-sūy-ı ćaşķda yoķdur kesād 
 Ġam alur ġam ŝatarız eksik degil alış viriş 
 
3 Sīnede dil nār-ı ćaşķa dāĈimā yanmaķdadır 
 Ey semender ŝanma ancaķ sendedir yaķış yanış 
 
4 Bülbülā gülşende gel bīhūde efġān eyleme 
 Baķ baña meydān-ı ćaşķda niçedir ţutış urış 
 
5 Bezm-i ćaşķda ţurmayup git ey raķīb-i rū-siyeh 
 Yüziñe baķmaz kimesne yoķ saña baķış göriş 
 
6 Ţarz-ı ćaşķı zülf ü rūyuñ añlamışdır dil-berā 
 Birbiriyle bezm-i ħüsnüñde hemān öpiş ķoçış 
 
7 Ħālet-i ćaşķ ile ser-gerdān u ħayrānsın yine 
 NEBŹİYĀ sende bayaġıveş degil gidiş ţurış 
 

255 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Yüzüñ cennetdir ey ħūrī özüñ Rıďvān-ı cennetveş 
 Ķuŝūruñ yoķ melāħatde bulunmaz saña bir beñdeş 
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2 Güzellik ĥilćatiñdir ĥilķatiñde pāk-ćunŝursın 
 İşiñ gelmedi ĥalķ olalı ĥāk ü bād ü āb āteş 
 

59b 3 Sürūş-ı raħmet envār ile ķılmış perveriş źātıñ 
 Sirişt olmuş şehā ţabćıñda luţf u merħamet bī-ġaş 
 
4 Bu bāġıñ servi yā bir gül degilseñ sen bu gülşende 
 Nedir ol dil-rübā ķāmet nedir yā ol ruĥ-ı dil-keş 
 
5 Nažīriñ bulmadı NEBŹĪ ţolandı heft iķlīmi 
 Gezüp bi’l-cümle yek dü se cihānı çār u penc ü şeş 
 

256 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Dūr olup yāra yine aġyāra hem-dem oldum uş 
 Ayrılup gülden çü bülbül ĥāra hem-dem oldum uş 
 
2 Perr açup zülfi hevāsında anuñ pervānevār 
 Şemć-i ruĥsārıñda eyvāh nāra hem-dem oldum uş 
 
3 Çün düşüp gözden ıraġ ey ġamze-i dil-ber velī 
 Sen gibi pür-fitne bir mekkāra hem-dem oldum uş 
 
4 Dem-be-dem pend ü naŝīħat eylerim gūş eylemez 
 Kim göñüldür adı bir bī-ćāra hem-dem oldum uş 
 
5 Deşt-i hicrinde o zülfi leylīniñ sevdāsına 
 NEBŹİYĀ Mecnūn gibi ţaġlara hem-dem oldum uş 
 

257 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ġālibā bāġ-ı cinānda buldı ķaddiñ perveriş 
 Mīvesi Ţūbā gibi eksik degildir yay u ķış 
 
2 Ġoncayı dem-beste ķıldı lebleriñ güftār ile 
 Servi bī-fer ķılsa ţañ mı işbu reftār u reviş 
 
3 Gelmemiş bu ćālem-i timśāle miśliñ ey perī 
 Nitekim ben ćāşıķ-ı şeydāya hem-tā gelmemiş 
 
4 Yandırır bir gün seni āhım şihābı ey raķīb 
 Ol melek yanında gel İblīsveş ţurma siviş 
 

                                                 
255/4a Bu bāġıñ servisin yaĥud gülistān içre bir gülsin 
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5 Emdirirmiş her belīde laćlini idüp devā 
 NEBŹĪ-i bī-dilden özge ķalmamış bir emmemiş 
 

258 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćĀleme ķay-ı belāyı yaġduran gerdūn imiş 
 Ol belā ķayıyla āġeşte dil-i maħzūn imiş 
 
2 Dūd-ı āhım ey görüp anı taćaccüb eyleyen 
 ćAşķ bir āteş imiş sīnem aña kānūn imiş 
 
3 Dūn-perverdir kemāl ehline olmuşdur mehīn 
 Nezd-i ćārif ol sebeb çarĥ-ı berīn ber-dūn imiş 
 
4 Hem sipihr-āsā imiş bī-mihr olup meh-pāreler 
 Ţavr u vażćından bularıñ söyle kim memnūn imiş 
 

60a 5 Sāye ŝalmış ćārıż-ı beyżāya zülf-i kāfiri 
 Bu degil illā Hüdā-yı Ĥālıķ-ı bī-çūn imiş 
 
6 Çeng iderler ķaddini ney nālesin ćāşıķlarıñ 
 Ĥūblara cevr ü eźiyyet ġālibā ķānūn imiş 
 
7 Gül yañaķlı ġonca-fem bir sebz-pūş maħbūb içün 
 Bülbül-i şeydā-diliñ çeşmi yaşı gül-gūn imiş 
 
8 Sünbüli gördüm müselselmiş benefşe ser-nigūn 
 Bāġda lāle piyāleveş derūnı ĥūn imiş 
 
9 NEBŹĪyi mecnūn iden ol ŝaçı leylānın daĥı 
 Aġzı mīm ü zülfi cīm ü ķaşı iki nūn imiş 
 

259 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ĥaylī demdir miħnet-i hicr ile oldum cān-ĥırāş 

Olmadı vuŝlat müyesser gitmedi dilden telāş 
 
2 Ħīn-i vuŝlatda ŝovuķ ŝu ķodı pişmiş aşıma 

Ben faķīri telĥ-ćayş itdi raķīb-i bed-maćāş 
 
3 Meskenim peyġūle-i ġam āb u dānem āh vāh 

Pisterim ĥāk-i meźellet yaŝdıġım bir ķatı ţaş 
 
4 İtler ile hem-sifāl ü hem ayaķdaş olmaġa 

Ķanı bir baĥt-ı güşāde ķanı bir devletlü baş 
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5 Ĥāk-i pāyı ķanda ķaldı semt-i kūya varamaz 
Künc-i miħnetde yatur NEBŹĪ olup ŝāħib-ferāş 

 
260 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Bülbüli zār eyleyen gülzār içinde ĥār imiş 
 ćĀşıķa ķan aġladan aġyār-ı bed-kirdār imiş 
 
2 Dün ŝabādan nev-ĥaber aldım dil-i şeydā içün 
 Yār eşiginde yetīm oġlan gibi aġlar imiş 
 
3 Ġamzeler ĥançer imiş müjgān tīr ebrū kemān 
 Dil-beriñ gencīne-i ħüsnünde zülfi mār imiş 
 
4 Yā gül-i beyżā-yı ŝad-bergdir yüzi yā yāsemen 

Bāġ-ı ćālemde ćiźārı nev-şüküft gül-nār imiş 
 
5 Laćli Kevśer ķāmeti ţūbā lehu ħüsnü meĈāb* 
 Vechi cennetdir ki tecrì taħteha’l-enhār** imiş 
 
6 Oķıdum İncīl-i ćaşķı kim ŝanem-ŝūretlere 
 Yoġ imiş mihr ü vefā cevr ü cefā hemvār imiş 
 
7 Bir yaña āzār-ı maħbūb bir yaña ţaćn-ı raķīb 
 Bir yañadan daĥı ķahr-ı çarĥ-ı kej-reftār imiş 
 
8 Şemć-i cemćiñ ćaşķına meşk ider imiş şübhesiz 
 Ol sebeb pervāne bī-pervā düşüp yanar imiş 
 
9 DāĈ-i ćaşķa yoġ imiş dermān ţabīb-i dehrde 
 Bu keş-ā-keş ćāşıķ-ı bī-çāreye nā-çār imiş 
 
10 Bilmeyenler bilmese ħālāt-ı ćaşķı ţañ degil 
 ćAşķ başķa ħāl imiş ćāşıķlıġ özge kār imiş 
 
11 Rāst-gūdur NEBŹİYĀ bu mıŝraćı güftār iden 
 Allāh Allāh ćaşķ yolunda ne belālar var imiş 
 
 
 
 

                                                 
260 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
4., 5., 6., 7., 9. ve 10. beyitler sayfa kenarındadır. 
* “İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” Ra’d, 13/29 (Ayetin 
metninde “ţūbā lehum ħüsnü meĈāb” şeklinde geçmektedir.) 
** Bu ifade, Kur’ân-ı Kerîm’in (Bakara, 2/25 gibi) birçok yerinde geçmektedir. “İman edip iyi davranışlarda 
bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.” (Kur’ân’daki ifadesi “tecrī min-taĥtihe’l-
enhār” şeklindedir.) 



 354

 
261 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Künc-i ćuzlet gibi şaĥŝa cāy-ı ćizzet yoġ imiş 
 ćĀrife künc-i ķanāćat gibi devlet yoġ imiş 
 
2 Rezm-i ćālemde tecerrüdle teferrüd eylemek 
 Bir ġanīmet māl imiş kesbinde ćusret yoġ imiş 
 

60b 3 Derd-i dürdīden muŝaffā olduġıyçün ŝūfiyā 
 Bāde-i ŝāfī ķadar ġayrıda ħürmet yoġ imiş 
 
4 Vaŝldan fāriġ temettüć eylerim hicrān ile 
 Ey şeh-i ĥūbān çü bildim sende himmet yoġ imiş 
 
5 Kākülüñ pā-māl-i ħüsn olup yatur anuñ daĥı 
 NEBŹĪ-i bī-çāreveş başında devlet yoġ imiş 
 

262 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Rīķ-ı dil-ber kim müĈeśśirdir dilā tīz-ābveş 
 Nūş iden olur olursa şeyĥ-i fānī şābveş 
 
2 Cāmićü’l-ħüsn olsa vechi var cemāćat uş müje 

  Bīnī vü ebrūlarıdır minber ü miħrābveş 
 
3 Sūre-i İĥlāŝ* yazdı ĥaţţ-ı sebz-i laćl-i yār 
 Oldı pes ĥāl-i siyeh zīr ü zeber ićrābveş 
 
4 Uyusa rüĈyāda dīdārın görür dildārınıñ 
 Nićmet-i ćužmā olur mı ćāşıķa hìç ĥvābveş 
 
5 Bezm-i ćaşķa cigerim nuķl eyledim baġrım kebāb 
 Sāķıyā ŝun lebleriñ sen de şarāb-ı nābveş 
 
6 Cān u dil vehm ü ĥayāl ü ħiss ü ķalb u ćaķl u nefs 
 Kehf-i cismimde bugün cemć oldılar aŝħābveş 
 
7 Baħr olup eşkim iħāţa eyledi pīrāmenim 
 Iżţırābım NEBŹİYĀ budur benim ġarķ-ābveş 
 
 
 
 

                                                 
* Kur’an’da 112. sûrenin adı. 
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263 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Ħüccet-i ķāţıćdır ol ebrū-yı ġarrā hem-çü naŝ 
 Ħüsnüñ inkār idemez pes ćām u ĥāŝ u ger eĥaŝ 
 
2 Ĥātem-i mihr-i melāħat ĥalķasıdır lebleriñ 
 Dürr-i yek-tā gibi dendānıñ aña elmās-ı faŝ 
 
3 Zinde-i cāvīd buldı laćliñi būs eyleyen 
 Āb-ı ħayvān içdi kim ruĥsārıñı eylerse maŝ 
 
4 Ġam yimem cānā ġam-ı ćaşķa çü ħiŝŝe bu imiş 
 Baña da rūz-ı ezel taķsīm olunduķda ħıŝaŝ 
 
5 NEBŹĪ-i şeydā ķuluñ ŝoldı ŝarardı hicr ile 
 Sebzezār it sīne-i bī-kīnesin çeşmine baŝ 
 

264 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 Budur rūz-ı ezel rūzīsi bi’n-naŝ 
 Saña ćizzet meźellet baña muĥtaŝ 
 
2 Müsellem ħabbeźā źāt u ŝıfātıñ 
 Ŝıfātıñ münteĥab źātıñ mulaĥĥaŝ 
 
3 Güzellik mühri olmayaydı aġzıñ 
 Olur mıydı ţudaġıñ laćlden faŝ 
 
4 Çün el virdi melāħat tācı başa 
 Serīr-i ħüsne pes buyur ayaķ baŝ 
 

61a 5 Şehā taħdīd içün dil kişverini 
 O ĥūnī ġamzeler olmuş muraĥĥaŝ 
 
6 Taħammül ide mi bu ħāle ādem 
 Nedir ol ĥāl-i yek-tā ķadr-i ħımmaŝ 
 
7 Raķībiñ ħaml-i cevre itmesün lāf 
 Berāber mi binā-yı ţīn ile caŝ 
 
8 N’ola Manŝūr-ı dil dirse Ene’l-Ħaķ* 
 Boyuñca baŝ berāber zülfüñe aŝ 
 

                                                 
* “Ben tanrıyım.” Meşhur sufî Hallâc-ı Mansûrûn söylediği ve asılmasına sebep olan sözdür. 



 356

9 Hemān bir nebźeyim deryā-yı ćaşķa 
 Anıñçün oldı NEBŹĪ baña maĥlaŝ 
 

265 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Eridim āteş-i hicrān ile sızdım çü raŝāŝ 
 Beni bu tāb-ı belādan n’ola gel eyle ĥalāŝ 
 
2 Niçe bir ħabs idesin sicn-i źeķanda bu dili 
 Çıķarup bārī siyāsetle anı zülfüñe aŝ 
 
3 Beni bu ħāl-i perīşān ile görse ŝanemā 
 Acıyup merħamet eyler baña her ćām ile ĥāŝ 
 
4 İşigin yaŝdanup ey dil o şehiñ eyle mekān 
 Ŝıġınur anda ķamu ćālem odur cāy-ı menāŝ 
 
5 Yine mirĈāt-ı diliñ NEBŹĪ mücellā idegör 
 Mey-i nāb ile ki çün jeng-i elem eyledi paŝ 
 

266 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Bulurdı ĥasta-dil luţfuñla cānā ġamdan istiĥlāŝ 
 Girībānım velī bulmadı baĥt-ı kemden istiĥlāŝ 
 
2 Bükādan ķurıdı ey nūr-ı dīdem çeşme-i çeşmim 

Bi-ħamdi’llāh buldı nemden ü hem demden istiĥlāŝ 
 

3 Dem-ā-dem ķadħ iderler ćāşıķānı bir alay maćkūs 
 Olur mı hey ćaceb ĥalķıñ dilinde źemden istiĥlāŝ 
 
4 Taħammül eyleyüp āzārına aġyār-ı ĥārıñ dil 
 Çü bülbül istemez ol ġonca-leb gül-femden istiĥlāŝ 
 
5 Varup kendü ayaġıñla ţutulduñ dām-ı tezvīre 
 Ne mümkin NEBŹİYĀ ol perçem-i pür-ĥamdan istiĥlāŝ 
 
 

267 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Key ŝaķın esrārıñı itme varup nā-dāna ćarż 
 Sırrıña maħrem degil çün eyleme yabana ćarż 
 
 



 357

2 Dilde pinhān eylegil rāz-ı dil-ārāyı dilā 
 Dost ŝanup her nā-sezāya itme ey dīvāne ćarż 
 

61b 3 Çün düşer çāh-ı melālet içre gör Yūsuf gibi 
 Rāz-ı pinhānın kim eyler ey göñül iĥvāna ćarż 
 
4 Gülşen-i dehri fiġānıñ ţutdı bülbülveş seniñ 
 Bārī ħāliñ eylegil ol ġonca-ı ĥandāna ćarż 
 
5 Her ţarafdan ćasker-i ġuŝŝa hücūm itdi saña 
 Eyle pes keyfiyyetiñ varup yine sulţāna ćarż 
 
6 Fi’l-meśel deryā gibi aķdı o serviñ pāyına 
 Eşk-i dīdem tā ide ħālin leb-i mercāna ćarż 
 
7 Bāde-i laćli ĥayāli çün seni mest eyledi 
 NEBŹİYĀ derd-i derūnuñ eyle var mestāna ćarż 
 

268 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćĀşıķāna dime kim Dārü’s-selām imiş ġaraż 
 Bil cemāl-i bā-kemāl[i] nā-kelām imiş ġaraż 
 
2 İder imiş ĥavf-ı nār u ħubb-ı cennetle ćamel 
 Zāhid-i efsürde-dilde özge kām imiş ġaraż 
 
3 Dāne imiş ĥālden maķŝūd olan murġ-ı dile 
 Kākül-i ĥoş-būydan el-ķıŝŝa dām imiş ġaraż 
 
4 Bezme gelmekden murādı görmek imiş rūyuñı 
 Ŝanma ey sāķī dil-i ćuşşāķa cām imiş ġaraż 
 
5 Yādigār olmaġ içün yārāna besdir bu ġazel 
 ćĀlem-i fānīde NEBŹĪ çün ki nām imiş ġaraż 
 

269 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 N’ola ĥasta göñül laćliñden eylerse em istiķrāż 
 Budur ćādet eţibbādan iderler merhem istiķrāż 
 
2 Görüp zülf-i dil-āvīziñi mesrūrü’l-fuĈād oldum 
 Ŝanasın kākülüñden eyledim isperġam istiķrāż 
 
3 Ķomadı dìdegānım nem niśār-ı ĥāk-i pāyıñçün 
 Velīkin ķanlu baġrımdan ider bu dem dem istiķrāż 
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4 Taćallüm eylemiş ġamzeñden ol ķara ŝaçıñ siħri 
 Meśeldir mār kejdümden ider dirler sem istiķrāż 
 
5 Varup mey-ĥāneye pīr-i muġānıñ baĥşişin nūş it 
 Olur mı NEBŹİYĀ ćālemde hìç cām-ı Cem istiķrāż  
 

270 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Rūy-ı zībāsına cānānıñ ķaçan geldikde ĥaţ 
 Dil görüp didi çemenzār oldı uş eţrāf-ı Şaţ 
 
2 Oldı yaĥud ĥaţt-ı Yāķūt ile bir Muŝħaf ruĥı 
 Ŝan döküldi anda hem ićrāb u hem yer yer nuķaţ 
 

62a 3 Ķoçdırup ince miyānın leblerin emdirmedi 
 Pes bilindi maćnī-i lā-ĥayra illā fi’l-vasaţ* 
 
4 Cilve ķıldıķça o gül-fem gülsitānda ŝanuram 
 Ŝalınur çıķmış ŝudan gūyā ki murg-ābī vü baţ 
 
5 NEBŹİYĀ ol māh ger ĥaţţ-āver olduysa daĥı 
 Maćnīde ţāvūs-ı cennet bil yine itme ġalaţ 
 

271 
 

Fećūlün Fećūlün Fećūlün Fećūl 
 
1 Gelürseñ şehā ferş-i sīnem bisāţ 
 Daĥı pāre-i baġrım idem simāţ 
 
2 Ruĥunsuz müyesser degil ey perī 
 İrişmez bu ķalbe sürūr u neşāţ 
 
3 Atar tīr-i ġamze o ķaşı kemān 
 İşit ey göñül eylegil iħtiyāţ 
 
4 Reh-i ćaşķa girdiñ ŝaķın azmaġıl 
 Hemān ţoġrıdır ger giderseñ ŝırāţ 
 
5 Gelür nevbetiñ ħāżır ol NEBŹİYĀ 
 Ţolup boşalur gör bu köhne ribāţ 
 
 
 
 

                                                 
* “Hayır, ancak ortadadır.” Hadis. “Hayru’l-umûr evsâtühâ: İşlerin hayırlısı ortalama olanlardır” şeklinde de 
bir hadis vardır. Kemâluddîn Huseyn b. Hasan Harizmî, Cevâhiru’l-Esrâr ve Zevâhiru’l-Envâr, III/1165; 
Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, s. 429. 
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272 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Düşüp meydān-ı ćaşķıñda şehā şeb rūz çün miķrāż 
 Raķībiñle keş-ā-keşdeyiz eylersin görüp iġmāż 
 
2 O ĥāl-i bī-miśāli bāġ-ı rūyuñda görenler dir 
 Oturmuş seyre bir Hindū ŝanasın ravżada reyyāż 
 
3 Reh-i ćaşķ içre ćāşıķlar çeker derd ü meşaķķatler 
 Hebā olur ķamu ŝoñra Ĥudā vire meger aćvāż 
 
4 İşāret eyler elbet der-kenāre bir neşāţında 
 Dilā sen ćarż-ı ħāl it ķo o ĥūnī eylesün ićrāż 
 
5 Belā vü miħnet ol deñlü sirişt oldı vücūdumda 
 Bilinmez ħāliyā NEBŹĪ cevāhir mi yaĥud aćrāż 
 

273 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 N’ola ćuşşāķıñ eylerse şehā derd ü elemden ħaž 

Olan dīvāne-i ćaşķıñ ķılur elbette ġamdan ħaž 
 
2 Ĥayāl-i laćl-i nābıñ ħasretiyle ķan içer her dem 

Be sāķī bezm-i hicriñde dil eyler cām-ı Cemden ħaž 
 
3 Nedendir çeşm-i ĥūn-ĥvārıñ girer ķanına ćuşşāķıñ 
 Ezel merdümlük eylerken ider mi şimdi demden ħaž 
 
4 Yine bir kāküli mārıñ düşüp ćaşķına şevķ ile 
 Yudarsın aġusın ey dil idersin zehr ü semden ħaž 
 

62b 5 Niçe ülfet idem bilmem raķīb-i rū-siyāh ile 
 Olur mı meclis içre NEBŹİYĀ hìç yār kemden ħaž 
 

274 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ķalb-i saĥtı ol raķībiñ seng-i mermerden ġalīž 
 ćĀşıķa bī-raħm u şefķat şāĥ-ı bī-berden ġalīž 
 
2 N’ola tercīħ eylesem anı behāyimden dilā 
 Yāl u bāl işi durur ser-ţavla-ı ĥardan ġalīž 
 

                                                 
272/4b o ĥūnī: o ĥünkār; o şāhım 
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3 Ţabć-ı murdārı ţabīćatde gil-i nā-pākdir 
 Ţīneti ol bed-siriştiñ necs-i aŝfardan ġalīž 
 
4 Ķalb-i yārānı dem-ā-dem oynadır çün gird-bād 
 Ĥāţır-ı ćuşşāķa ţokunmaķda ŝarŝardan ġalīž 
 
5 Çūb-ı āha ţayanur göñli ćaceb sengīndir 
 Postı ŝırtında daĥı post-ı seg-i nerden ġalīž 
 
6 Dābbe-i bī-rabbedir kimse aña ħükm eylemez 
 İtmiş efsārın güsiste dübb-i ekberden ġalīž 
 
7 Yüzi ķararmaz eger gül-ĥāna girse NEBŹİYĀ 
 Kim ħayāsız olmada pīr-i zen-i ġardan ġalīž 
 

275 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey göñül ķaţć itme hergiz laćl-i dil-berden ţamać 
 Ţūtī-i gūyā keser mi ķand u sükkerden ţamać 
 
2 Ķāmetiñ servin temāşā ideli dil serverā 
 Eyledi ķaţć-ı ćalāķa kesdi ćarćardan ţamać 
 
3 Dirhem-i eşkin niśār itdi yoluñda gözlerim 
 Ķalmadı yādında aŝlā sīm ile zerden ţamać 
 
4 Bir lebi şīrīne meyl idüp şarāb-ı laćlin iç 
 Gör ķalur mı zāhidā ķalbiñde Kevśerden ţamać 
 
5 Luţf it ey pervāne düşme şemć-i sūzān içre gel 
 Göz göre ķaţć itme bi’llāh bāl ile perden ţamać 
 
6 Gülşen-i ćaşķ içre ĥavf idüp raķīb-i ĥardan 
 Kesme ey bülbül ŝaķın ol ġonca-ı terden ţamać 
 
7 Zülfi çevgānıñ rehinde başıñı ţôb eylediñ 
 NEBŹİYĀ cāndan ümīdin kes daĥı serden ţamać 
 

276 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Nuŝħ idüp zāhid sözüñ ķılma żiyāć 
 Eylemez dīvāne dil pend istimāć 
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2 Çeşm-i ĥūn-pāşım ġamım fāş eyledi 
 کل سر جاوز الاثنین شاع* 
 
3 Ġayra düşnāmıñ gelür acı velī 
 Zehr ise daħı ben itdim ibtilāć 
 
4 Pādişāhımsın buyur fermān seniñ 
 Ben muţīć-i emriñim emriñ muţāć 
 

63a 5 Ŝafħa-ı ķalbimde yazdım ħubbuñı 
 کل علم لیس فی القرطاس ضاع** 
 
6 Ĥvāce-i ħüsne ne yüzle ey güneş 
 ćArż idersin böyle bir kāsid meţāć 
 
7 Cānım al cānānım alma ey felek 
 Geçmem andan mürtefić olsun nizāć 
 
8 Ĥaţţ u ĥaddinden süĈāl itdikde dil 

Didi Rūħü’l-ķuds bu mihr ol şućāć 
 
9 Derd-i köhnem NEBŹİYĀ işćār içün 
 Eyledim bir gūne nev-şićr iĥtirāć 
 

277 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ol ķadar oldı ciger ķanı yine dīdemde cemć 
 Keśret-i demden döküldi ķalmadı bir ķaţre demć 
 
2 Żaćf-ı dil oldı mużāćaf gitdi aćżādan ķuvā 
 Ķalmadı ħiss-i baŝar hem lems ü şetm ü źevķ u semć 
 
3 Baña rām olmaz göñül ārām u rāħat idemem 
 Cism-i zārımdan olup ŝabr u ķarārım ķalć u ķamć 
 
4 Ĥāk olup rāhıñda cānā eyledim maħv-ı vücūd 
 Āteş-i ćaşķıñdır ancaķ eyleyen bu dilde lemć 
 
5 Rūz-ı vaŝlıñ ārzū idüp yine pervānevār 
 NEBŹĪ-i şeydā yanar hicriñ şebinde hem-çü şemć 
 
 

                                                 
* “İki dudaktan çıkan her sır, yayılır” Arapça atasözü (Emsâl u Hikem, III/1226). 
** “Kağıt üzerinde (yazılı) olmayan her bilgi yok olur.” Hz. Ali (a.s)’ın sözüdür (Emsâl u Hikem, III/1228).  
8b Didi: Goft; bu: īn; ol: ān 
9b bir: bu 
277 Bu gazelden sonra bir manzûmelik boşluk vardır. 
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278 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ħasret-i ĥāl-i ruĥuñla sīneme baŝıldı dāġ 
 Tāb-ı ħüsnüñ yaķdı hem göñlümde bir rūşen çerāġ 
 
2 Sen yüzi gül ķaddi serv ü leb ćineb olmaz ise 
 İtmeyem meyl-i gülistāna geşt-i ŝaħrā seyr-i bāġ 
 

63b 3 Ţutdı şeh-bāz-ı dilim bir ħīle-bāzı ćālemiñ 
 Ĥālini biñ āl ile zülf-i siyāhın idüp aġ 
 
4 Gerçi cemć olup ćadū hem-çü nücūm itdi hücūm 
 Ķoymadım āhım şihābıyla velī birini ŝaġ 
 
5 Meyl idüp her bī-vefāya bunca zaħmetler nedir 
 Terk idüp gel iĥtiyār it NEBŹİYĀ künc-i ferāġ 
 

279 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ġamze-i ĥūn-rīzi gördüm eylemiş der-kār tīġ 
 Āh kim düşmez elinden ey göñül her-bār tīġ 
 
2 Şerħa-i sīnem durur çāk-i girībān ŝanmañız 
 Ġamze-i pür-kīnesinden ķaldı bu āśār-ı tīġ 
 
3 Var iken tīr-i müje çeşmiñde yā ġamzeñ nedir 
 Var mı görmüş ey kemān-ebrū ţuta Tātār tīġ 
 
4 Genc-i ħüsnüñde o ĥūnī ġamzeler olup ţılısm 
 Şīrdir kim mār-ı zülfüñden elinde var tīġ 
 
5 Yuf saña ey ġam-zede NEBŹĪ ŝanursın ġam-zidā 
 Ġamze-i ġammāzı kim oldur çü cevherdār tīġ 
 

280 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ger baña ser-māye-i ćaşķ ise bu sīnemde dāġ 
 İşlesün ķo ey ţabībim istemez merhem ķomaġ 
 
 

                                                 
279/5a ġam-zidā: Metinde “ġam-züdā” şeklinde harekelenmiştir. Farsça lügatlarda “zidā’īden” (def’ etmek) 
masdarının “züdā’iden” şeklinde okunuşuna rastlanmamıştır. 
5b Ġamze-i ġammāzını kim oldı cevherdār tīġ 
280/1a Ger: Çün; ise: oldı 
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2 Gerçi Ferhādım bugün bir kūh-ı ġamda ĥüsrevā 
 Sen lebi şīrīn ćaşķıyla velī ţaġ üsti bāġ 
 
3 Ĥaylī demdir pister-i miħnetde yatur ĥastayım 
 Şerbet-i laćl-i lebiñle ķılmadıñ ŝayruñı ŝaġ 
 
4 Yaŝdanup ķaldı şehā dil āsitānıñ ĥākini 
 Gerdeninde kākülüñ zencīri oldı çün ki baġ 
 
5 İşigiñde gūyiyā kelb-i ćaķūr olmuş raķīb 
 Menć ider ćuşşāķıñı kim olalar senden uzaġ 
 
6 Çün baña ķāŝd itdi līkin eyledim işin tamām 
 Küşte-i şimşīr ķıldım başına urdum çomaġ 
 
7 Bende-i dīrīnedir NEBŹĪ ķuluñ redd eyleme 
 Āsitān-ı ħażretiñden olmaya yek-dem ıraġ 
 

281 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Taħammül eylemezken bār-ı ćaşķ-ı yāri ey dil Ķāf 
 Çekersin baş u cān ile boyun virüp hezār inŝāf 
 
2 Seg-i kūyıña ćizzet eylerim cānā raķībe hem 
 Ne deñlü rah-ı ćaşķda źillet olsa itmem istinkāf 
 

64a 3 Ġubār-ı ćār u nāmūsı süpürdüm ĥāne-i dilden 
 Gerekdir taĥtgāh-ı şāh-ı ćaşķ olmaġa sīne ŝāf 
 
4 Ţarīķ-ı ćaşķa ķānūn eyleyüp cān terkini evvel 
 Telef oldı selef cümle ĥilāf itmeye pes aĥlāf 
 
5 Hezārān cidd ü saćy ile ŝafā bulmazsın ey ħācī 
 Giyüp iħrām-ı ćaşķı ķıl ħaķīķat Kaćbesin taţvāf 
 
6 Yüri zāhid çıķar naķş-ı sivāyı ķalb ķalbiñden 
 Ĥayāl-i ĥaţţ-ı dildār ile meşķ it ćayn u şīn u ķāf 
 
7 Şehā NEBŹĪye ķalmışdır reh-i ćaşķıñda cān virmek 
 Hele aġyār-ı bī-ġayret bu yolda itmesünler lāf 
 

282 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Tīr-i müjgānıña kim bu sīnemi ţutdum hedef 
 N’ola bir cānım yoluñda ķaşı ya olsun telef 
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2 Bu dili ķıldım emānet saña ţursun sevdigim 
 Ben ćadem kūyına gitdikde ola ĥayr-ı ĥalef 
 
3 Meclis-i ćuşşāķda bir muţrib-i mestāneyim 
 Ney durur āh u fiġānım sīne-i pür-yāre def 
 
4 Ey göñül baħr-i melāħatdir o şāh-ı berr ü yem 
 Laćldir leb dürr-i yek-tā dişleri aġzı ŝadef 
 
5 Kimdir anı mihr-i ćālem-tāba teşbīh itmeyen 
 Beñzer engüşti hilāle NEBŹİYĀ hem aya kef 
 

283 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Urmadım mihr ü maħabbetden idüp lāf u güźāf 
 Bulmadım kūy-ı cihānda bir maħabbet sīne-ŝāf 
 
2 Māh bī-mihr olmaġ ile ayda bir olur hilāl 
 Bil bu ķavl-i mülzemi müśbet muķarrer bī-ĥilāf 
 
3 İstiķāmet ķalmamışdır ehl-i ćālemde belī 
 Ķıldılar cümle ţarīķ-ı müstaķīmden inħirāf 
 
4 Mescidi memlū idenler bir alay ehl-i riyā 
 Kaćbeyi gör kim niçe ķılur ħarāmīler ţavāf 
 
5 Ķalmadı devletde bir ehl-i kerem daĥı ćavām 
 Cerr içün her biri ţaķmış boynuna ţopra ġılāf 
 
6 Pes niçe ġayretle ŝad çāk u perīşān olmayam 
 Nāfe dek ya niçesi ben ķılmayam sīnem şikāf 
 
7 Göz göre gel kendiñi NEBŹĪ bıraķma āteşe 
 Zīre nār-ı ġayrete ţāķat getürmez kūh-ı Ķāf 
 

284 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ŝanma kim mihr ü maħabbetde şehā cānım da yoķ 
 Ĥāne-i ķalbimde andan ġayrı mihmānım da yoķ 
 

64b 2 Gitdi ćaķl u ŝabr u dil ćaşķıñla bī-kes ķaldım uş 
 Ħālimi ćarż itmege yanımda yārānım da yoķ 
 
3 Ĥoş muŝāħibdi baña hicriñ deminde dūd-ı āh 
 Āh kim ol daĥı ţurmaz bir nefes yanımda yoķ 
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4 ćAşķıña dil virdigim meşkūk yā mevhūm degil 
 Ħamdü li’llāh žann u şübhem dīn ü īmānımda yoķ 
 
5 Ķurŝ-ı dāġım bu durur cānā kilāb-ı kūyuña 
 Andan özge sofra-i sīnemde hem nānım da yoķ 
 
6 Ĥuşk bir ābı ŝoġulmuş çāha döndi gözlerim 
 Eşk ü yā demden eśer bu çeşm-i giryānımda yoķ 
 
7 Cān dilermiş NEBŹİYĀ ol rūħ-ı śānī vaŝlına 
 Derd-i hicriyle helāk oldum benim cānım da yoķ 
 

285 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Māh-ı nevle ķaşlarıñ cānā görinür yek-nesaķ 
 Ķāmetiñ serv-i dil-ārā ile olmuş müttefaķ 
 
2 Seyr idelden ķaddiñi dil bī-ķarār oldı yine 
 Zülfüñe dil baġlayalı artdı sevdā-yı meraķ 
 
3 Ķaldı ol ve’l-leyl*de ben ĥatm-i ĶurĈān eyledim 
 Gerçi Mecnūn ile olmuşduķ ezelden hem-sebaķ 
 
4 Yād ile yeksān ţutarsın bende-i dīrīneñi 
 Ħażretiñde ĥüsrevā žāhir degil buţlān u ħaķ 
 
5 Deşt-i hicrān içre ser-gerdān u ħayrān olmuşum 
 Çıķmaġa cān-ı żaĆìfim ķaldı ancaķ bir ramaķ 
 
6 Senden ayru düşmüşüm bir bed-liķā mekrūha kim 
 Yüzi ķara müfsid ü mekkār u bir ćāķ u ćalaķ 
 
7 Ţurmayup her dem raķīb ile idersin ćarbede 
 NEBŹİYĀ uŝanmadıñ mı gel bu ġavġāyı bıraķ 
 

286 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Gel reh-i ćaşķa idüp teşmīr-i sāķ 
 Gir yola başı açuķ yalın ayaķ 
 
2 Āteşīn olma hevā-yı kibr ile 
 Ābveş ten-pest olup ĥāk üzre aķ 
 

                                                 
284/5b sofra: ĥvānçe 
* Kur’ân’da 93. sure. 
285/5b żaćīfim: ćazīzim 
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3 ćAşķ u şevķıñ var iken dil mülküni 
 Žabţ u tesĥīre yüri eyle yaraķ 
 
4 Tīr-i āh-ı ćāşıķa olmaz siper 
 İşbu mīnā-reng ķıbāb-ı nüh ţıbāķ 
 
5 Ķanķı źāt içre ki cüzĉī ćaşķ ola 
 ćAķl-ı küll dir aña yā Hū el-firāķ 
 
6 Cān u dil iki ġulāmıñ olmaġa 
 Ķıldılar ćazm-i ţapuñ bi’l-ittifāķ 
 
7 Bezmden ĥışm ile ĥoş gitdi raķīb 
 Ķoy varsun esfel-i siccīne çaķ 
 

65a 8 Ķaşlarıñ resmin görüp yapmış şehā 
 Ol mühendis yapdı çün Kisrāya ţāķ 
 
9 Kesdi Şīrīn ćaşķına Ferhād ţaġ 
 Sen de NEBŹĪ sīneñ üzre dāġ yaķ 
 

287 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Niçe mesrūr olayım ġamsız olur ānım yoķ 
 Ne neşāţ ire dil ü cāna ki cānānım yoķ 
 
2 Niçe demdir ġam-ı hicrān ile bī-fer ķaldım 
 Ţapuña pādişehim varmaġa dermānım yoķ 
 
3 Yine pā-māl-i firāķ olalı ser-gerdānam 
 Ġuŝŝadan özge daĥı destimi alanım yoķ 
 
4 Bu ġarīb ilde ölürsem kim ola ādem aña 
 Oķuyup Fātiħa* üstüme dućā-ĥvānım yoķ 
 
5 Yetişür dāġ-ı ġamıñ ġonca dilā dime yüri 
 Bu gülistān-ı cihānda gül-i ĥandānım yoķ 
 
6 İftiĥār eyleme ey ĥvāce baña ŝanma beni 
 Dişi dürr aġzı ŝadef ţudaġı mercānım yoķ 
 
7 Nićam-ı cevrine müstaġraķ iken yine o şāh 
 Dir imiş NEBŹĪ-i bī-çāreye iħsānım yoķ 
 
 
 

                                                 
* Kur’an’da 1. sûre. 
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288 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Açılup ġonca-femim gül gibi ĥandān olacaķ 
 Dil-i şeydā aña bir bülbül-i nālān olacaķ 
 
2 Leb-i cān-baĥşını ćuşşāk-ı şeker-rīz görüp 
 Bir aġızdan didiler çeşme-i ħayvān olacaķ 
 
3 Meh-i nev gibi ţulūć eyledi şimdi ammā 
 Giderek māhı geçüp mihr-i dıraĥşān olacaķ 
 
4 Daĥı nev-reste iken ćāleme āşūb oldı 
 Göriñüz ol gözi cādūyı ne fettān olacaķ 
 
5 Göricek ol ŝanemi ser-be-ķadem kim cāndır 
 Ten-i bī-cānıma NEBŹĪ didim ol cān olacaķ 
 

289 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ţoġradı baġrım ser-ā-ser tīġ-ı cevherdār-ı ćaşķ 
 Hey ćaceb müşkil imiş bilmezdim evvel kār-ı ćaşķ 
  
2 Cān virüp cān almaķ oldı ĥvāce-i ćaşķıñ işi 
 Yoķ kesādı dāĈimā beyć ü şirā pāzār-ı ćaşķ 
  
3 Ĥvāb-ı ġafletden müberrādır zamān-ı ħaşre dek 
 Çeşm-i pür-ĥūnun kim eyler ey göñül bīdār-ı ćaşķ 
 
4 Ţālib-i źevķ u ŝafā nā-şād u maġmūmdur heme 
 Her demi mesrūr u ĥandāndır hele ġam-ĥvār-ı ćaşķ 
 

65b 5 Nār-ı ćaşķa kim düşer ħayf itmesün zīrā anı 
 Zer gibi ĥāliŝ ćıyār eyler belī zer-kār-ı ćaşķ 
 
6 Ādemi pīr-i muġāna mest ü ser-gerdān ider 
 Mest-i cān u dil ider ćāşıķları ĥammār-ı ćaşķ 
 
7 Çār u nā-çār oldı ćuşşāķa bu dāĈ-i ćaşķ u şevķ 
 Çāreyi bī-çārelikde buldı pes nā-çār-ı ćaşķ 
 
8 ćAşķ ile bend eylediñse rāhibā zünnār ipin 
 Zülf-i maćşūķum olupdur baña da zünnār-ı ćaşķ 
 
 

                                                 
288/1b bir bülbül-i nālān olacaķ: bir bülbül-i giryān olacaķ 
289/7. ve 8. beyitler sayfa kenarındadır. 
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9 Ġam yeme NEBŹĪ budur çün işbu rāhıñ ćādeti 
 ćĀleme rüsvāy olur her kim ider ižhār-ı ćaşķ 
 

290 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
   
1 Rāh-ı ćaşķ içre dilā ġamdır saña yār u refīķ 
 Gir yola didi Nebī çün er-refìķ śümme’ţ-ţarìķ* 
 
2 Āsiyāb-ı çarĥıñ ey cān sürćat ü germiyyeti 
 Ol ķadardır göz açurmaz daĥı fevt itmez daķīķ 
 
3 Ey kemāñ-ebrū dem-ā-dem sīneden eksik degil 
 Görmedim tīriñ gibi bir merdüm-i merd-i şefīķ 
 
4 Eşk-i dīdem cūş idüp aķdı ser-ā-pā ćāleme 
 Didiler anı görenler hāźihì baħrun Ćamìķ** 
 
5 NEBŹİYĀ çeşmiñ yaşı dil āteşi āĥir seni 
 Şübhesiz bir gün ķılurlar hem ġarīķ u hem ħarīķ 
 

291 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Ŝadefiñ beñzeye dendānıña dür-dānesi yoķ 

Gerçi çoķ līk ele alına bir dānesi yoķ 
 
2 Nažarın kesmez iken zülfüñe kirpikli gözüm 
 Kim dir ol ţurra-ı müşgīniñe kim şānesi yoķ 
 
3 ćAcabā ħāl-i dili ŝormaġa bāćiś ne ola 
 Bilür iken o faķīriñ nesi var yā nesi yoķ 
 
4 Yine ķapıñdan ıraġ olalı üftāde gezer 
 Beñzer ol merd-i ġarībe ţuracaķ ĥānesi yoķ 
 
5 Didiler meclis-i ĥāŝŝıñda görüp NEBŹĪ gibi 
 O şehiñ şemćine lāyıķ daĥı pervānesi yoķ 
 

292 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Gerçi biz ćālem içinde fülān oġlı fülānıķ 
 O şehe bende-i kemterlik ile ad bulanıķ 

                                                 
* “Yoldan önce yoldaş” “Evden önce komşu; yoldan önce yoldaşa tutunun.” şeklindeki hadis. Aclûnî, 
Keşfu’l-hafâ, I, 204; Emsâl u Hikem, I/249. 
** “Bu, derin bir denizdir.” 
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2 O ki ćālemde bahār irdigini bilmez ise 
 Gözimiz yaşına baķsun aķıyor boz bulanıķ 
 
3 Bürimiş murġ-ı ruĥın kākül-i dil-ber çü seħāb 
 Deşt-i ħayretde baķuñ biz ţumana ķuş ŝalanıķ 
 
4 Bize ŝarŝar gibi her kim ţoķuna münķabıżız 
 Ese ger hem-çü ŝabā ġonca gibi açılanıķ 
 
5 Yem-i ćaşķ içre bizi ŝanma şināver ancaķ 
 Belki ġavvāŝ oluban ķaćrına daĥı ţalanıķ 
 

66a 6 Virir ol āfet-i devrān yile ćāşıķlarını 
 Sözimiz gerçege çıķmaz ise ger biz yalanıķ 
 
7 Göre NEBŹĪ gireriz bu yola yorġun u yayan 
 Geçüben ćasker-i ćaşķ biz ki girüde ķalanıķ 
 

293 
 

Fećūlün Fećūlün Fećūlün Fećūl 
 
1 Midād olsa deryā felek olsa raķ 
 Yazılmaz kitāb-ı ġamıñdan varaķ 
 
2 Şeb-i hicre düşdüñse feryādı ķo 
 Dilā Ķul eĆūźü bi-Rabbi’l-felaķ* 
 
3 N’ola rūyuña zülf olursa niķāb 
 İder anı bād-ı seħer iki şaķ 
 
4 Žalām-ı ġamıñ çevremi ķapladı 
 Ufuķda ne gün görinür ne şafaķ 
 
5 Zekātın virirseñ eger ħüsnüñüñ 
 Bu NEBŹĪ ķuluñdur maħal müsteħaķ 
 

294 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 İderler cān u dil teslīm reh-i ćaşķıñda bil muţlaķ 
 Saña ćuşşāķ-ı pür-şevķıñ ħabībim anadan eşfaķ 
 
2 Zebānımda anıñçün źikr-i laćliñ dökmez ey ĥūnī 
 Sürāĥī ser ķoyup pāyımda ķulķul dir gehī enţaķ 
 

                                                 
* “De ki: Yarattığı şeylerin (...) şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.” Felak, 113/1 
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3 Niçe meyl itmesün ţabć-ı dil-i bī-çāreler her dem 
 Ruĥuñ pālūde-i ter gibi ditrer gūyiyā ŝaķŝaķ 
 
4 Temāşā eyleyen ħüsnüñ didi bezm-i viŝāliñde 
 Olunca böyle olsun ćāşıķāna dil-rübā el-ħaķ 
 
5 Görüp ehl-i dil ey NEBŹĪ bu beş ebyāt-ı merġūbı 
 Heme beñzetdiler ol ġoncaya kim ola beş yapraķ 
 

295 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey hilāl-ebrū bugün rūyuñ gibi bedr ay yoķ 
 Meh gibi her-cāyīsin varmadıġıñ bir cāy yoķ 
 
2 Furŝat el virdi şehā aġyāra yār olduñ yine 
 Ĥāk-i rāhıñdan velī üftādegāna pay yoķ 
 
3 Ķāfda ćAnķā olursa sīnesin eyler şikāf 
 Kirpigiñ gibi bir oķ ķaşıñ gibi bir yay yoķ 
 
4 Dāl-ı zülfüñle nihān olmuş begim cīm-i cemāl 
 Ŝād-ı ćaynıñ ŝad hezārān şīve eyler ŝay yoķ 
 
5 Bū ćAlīye oķıdır żažıġlen* ebced-ĥvān ider 
 Ħaķ budur kim ġamze-i seħħārıña hem-tāy yoķ 
 

66b 6 Sīn ü vāv u fā ile ćāşıķları ćavķ eyleme 
 Bir śevāb eyle n’ola yā źe’l-himem kim ħay yoķ 
 
7 Şeyn gelmez şānıña luţf eyleyüp virseñ selām 
 Mīmveş beste-lebiñ güft-i feraħ-efzāy yoķ 
 
8 Yoluña başım fedā ķurbānıñam biñ cān ile 
 Dimesünler ŝaķınup ćālemde Ħātem Ţāy yoķ 
 
9 Elf-ķaddiñ nūn ide tā sen şeker-ĥā ćaşķına 
 Ha dil-i NEBŹĪde bundan özge aŝlā rāy yoķ 
 
 
 
 
 

                                                 
294/5b Heme : Ne ĥoş 
* “Ebced hevvez ĥuţţî kelemen ŝa’fas ķaraşet sehaz żažıġ” şeklinde ebced harflerini oluşturan terkibin son 
halkasıdır. 
295/6b ħay: Bu kelimenin üst kısmına “‘aćnī el-ħayf” [Yani ħayf= ħayf demek istiyorum] notu ilave 
edilmiştir. 
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296 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 
1 LeĈīm olmuş cihān ĥalķı kerem yoķ 
 Kerīmü’ţ-ţabć olanlarda direm yoķ 
 
2 Dü leb beynindedir devlet žuhūrı 
 Velī ćālemde erbāb-ı himem yoķ 
 
3 Dilā bī-ġam olan ādem degildir 
 Anıñçün cānverciklerde ġam yoķ 
 
4 Lebiñ öpdümse ger şeydālıġımda 
 Deliye bu şerīćatde ķalem yoķ 
 
5 Ciger mecrūħdur ġamzeñle yārā 
 Dil-i pür-yārede ŝanma verem yoķ 
 
6 Raķībiñdir seni teşhīr iden hep 
 Yine yanıñda andan muħterem yoķ 
 
7 Unutdurdı ġam-ı dünyayı ćaşķıñ 
 Sürūrum serverā hem var u hem yoķ 
 
8 İder dil bülbüli şeb rūz feryād 
 Benim bunda ŝuçum ey ġonca-fem yoķ 
 
9 Mey-i laćliñledir mestāne NEBŹĪ 
 Dime sāķī elinde cām-ı Cem yoķ 
 

297 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Dime rāzıñ ŝaķın aġyāra dilā zār olsañ 
 Der-i dil-berde dile çāreyi nā-çār olsañ 
 
2 Yine bed yüzden irişür ĥalel ü raĥne aña 
 Uydurup dāĈire-i ćayşıñı pergār olsañ 
 
3 Olasın bī-ber eger sāyeñe kimse gelmez 
 Üşüben ţaşa ţutarlar ţolu eśmār olsañ 
 
4 Gül-i ŝad-bergsin ammā ki hezār oldı raķīb 
 N’ola ey verd-i dehen ġonca-ı bī-ĥār olsañ 
 
5 Dileriz ćāşıķa ķıl ćayn-ı ćināyetle nažar 
 Dimezüz eyleme aġyāra cefākār olsañ 
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6 Çelebī-zāde-i merdüm bilürüz źātıñı biz 
 Ne ķadar dīde-i ćayyār ile ĥūn-ĥvār olsañ 
 
7 Yıķılur ĥāne-i ķalbiñ ider āzār-ı Ĥudā 
 Bu fenā içre eger NEBZĪ dil-āzār olsañ 
 

298 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

67a 1 Benem yoluñda şāhā cānı ķurbān eyleyenden ilk 
 Visāliñ ćıydgāhında fedā cān eyleyenden ilk 
 
2 Yanup nār-ı hevāñ ile idüp ĥūn-āb-ı eşkin seyl 
 Ser-i bā-devletin ĥākiñde ġalţān eyleyenden ilk 
 
3 Ķoparan fitneler ol ġamze-i dil-dūzdur evvel 
 O ĥūnī çeşmdir ćālemde hem ķan eyleyenden ilk 
 
4 Ezelden nūr-ı ćaşķıñdır münevver eyleyen ķalbim 
 Dilimde nār-ı şevķıñdır fürūzān eyleyenden ilk 
 
5 Hezārān zülfi şeb-bū var NEBZĪ bāġda ammā 
 O sünbül-mūydur ćaķlıñ perīşān eyleyenden ilk 
 

299 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Ŝaçıñ sünbül ruĥuñ lāle femiñ ġonca yüzüñ gül-berg 
 Melāħat ber-kemāldir ĥilķatiñde ħüsnüñ olmaz derk 
 
2 Leb-i laćl-i şeker-rīziñ virirse būse bir şaĥŝa 
 Ŝafāsından düşüp ĥāke olur fi’l-ħāl şād[ì]merg 
 
3 Ķasāvet toĥmunı ekmek diler bitürmek içün ġam 
 Vücūdum kiştzārın dehr-i bī-mihr eylemişdir herk 
 
4 İşitmez kimseniñ feryādını feryād-res olmaz 
 Sipihr-i pīr-i fertūtuñ ķulaġı ŝaġır olmuş berk 
 
5 Şehā senden olur bu NEBZĪ-i bī-çāreye dermān 
 Devā ķıl vaŝlıñ aña gūşe-i hicriñde ķılma terk 
 
 
 
 
 

                                                 
298/4a ćaşķıñdır: mihriñdir 
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300 
 

Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 
1 Ŝarınmış ala fes üzre beyāż destārı pek nāzik 
 Ķuşanmış hem o kāfir-kīş gör zünnārı pek nāzik 
 
2 Dili bülbül lebi mül ĥad ķaranfil kāküli sünbül 
 Güşāde gül-ćiźārında gül-i bī-ĥārı pek nāzik 
 
3 Elinde tīġ-ı bürrānı civān-ı tāzeye beñzer 
 Belinde ķız gibidir ĥançer-i ĥūn-ĥvārı pek nāzik 
 
4 Niçe dil-ĥastalar cān virmesünler nīm-nigāhına 
 Ţabīb-i cānımıñ bīmārına tīmārı pek nāzik 
 
5 Dem-i hicriñde NEBZĪ bir nevā-keş ķumrıdır gūyā 
 İşit serv-i revānım nālesi ĥoş zārı pek nāzik 
 

301 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Seni görür ise bu cāme-i sebzinle melek 
 A güneş yüzli güzel ţar ola başına felek 
 

67b  2 Maraż-ı ćaşķa Ćilāc içün eţıbbā didiler 
 Leb-i laćlīniñi ĥastaña emdir yeke yek 
 

 3 Ġayret-i tāb-ı ruĥ u āb-ı leb-i laćliñile 
 Göyinür nāra semender boġılur māya semek 
 
4 Çekerim cevriñi ben ġayra vefā eylersin 

  Bu meśeldir kimine yimek ü kimine emek 
 
5 Alabilsem dehen-i pür-fiteniñden fetvā 
 O raķīb-i seg-i bī-dīniñ idem yirini ħak 
 
6 Baña it her ne dilā ĥāţıra cümle sitemi 
 Varup aġyār-ı bede kendiñi çüft eyleme tek 
  
7 Saña kim didi ki NEBZĪ reh-i ćaşķa giresin 
 Yüri var kesb-i yediñdir ne belā var ise çek 
 
 
 
 
 

                                                 
301/3b nāra: oda M.; māya: suda 
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302 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Ħarāmī gözleriñ ĥūn-ĥvār u seffāk 
 Olupdur böyle bī-pervā vü bī-bāk 
 
2 Sinān-ı ġamzeñiñ zaĥmı oñulmaz 
 Şehā laćliñ eger olmazsa tiryāk 
 
3 ćAceb ħiddetlidir peykān-ı āhım 
 Geçer heft-i semāyı eyleyüp çāk 
 
4 Gözüm pür-āb u dil pür-āteş oldı 
 Yine ber-bād-ı ćaşķ oldum yüzüm ĥāk 
 
5 Ķarīb itmez beni ol āsitāna 
 Raķīb-i rū-siyeh ol ĥūk-i nā-pāk 
 
6 Ġam-ı aġyār ile ölmem muķarrer 
 Beni bu ġayret āĥir ider ihlāk 
 
7 N’ola ħilm üzre ol NEBŹĪ ķuluña 
 Revā mı bī-sebeb olmaķ ġażabnāk 
 

303 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Çeşm-i Tātārıñ atar bu sīneme tīr ü ĥadeng 
 Rezm-i ćaşķıñda şehā eksik degil āşūb u ceng 
 
2 Āh u efġānım budur ĥaţ itdi rūyuñda žuhūr 

Ey dirīġā gitdi nām u gitdi nāmūs gitdi neng 
 
3 Vaćde-i vaŝl eyleyüp ŝaldıñ diyār-ı firķate 
 Eylediñ bu giñ cihānı başıma hicriñle teng 
 
4 Zülf-i şeb-gūnuñ ġamıyla tā-seħer āh itmesem 
 Baġlamazdı her nefes āyīne-i ķalbimde jeng 
 
5 NEBŹĪ-i şūrīdeniñ ćaşķıñla mecnūn olduġun 
 Ey ŝaçı leylā görüp aćdā atar ardınca seng 
 

304 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Keremiñ yoķ nedir ey şūĥ baña bu sitemiñ 

Sitemiñ cāna berāber idi olsa keremiñ 
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68a 2 Seni aġyār ile dün gūşe-i gülşende görüp 

 Didim olmuş güźeri ĥār ile ol ġonca-femiñ 
 
3 O ķadar ķan aķıdupdur şeb-i firķatde gözüm 
 Eśeri ķalmadı çeşmimde bugün eşk ü demiñ 
 
4 Leb-i laćli o ţabībiñ dile tiryāķ durur 
 Be raķībā aña teĈśīr ide mi zehr ü semiñ 
 
5 Dem-i hicriñde anuñ bāde-i ġam içmişdir 
 Ŝorıñız NEBŹĪye keyfiyyetini cām-ı Cemiñ 
 

305 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Neyler ol aġyār elinde dāmen-i pākiñ seniñ 
 Yiri yoķdur dāmeninde ĥār u ĥaşākıñ seniñ 
 
2 Yanıña ķoma raķībi baķma yüzine begim 
 Şānıña düşer mi fikr it yoķ mı idrākiñ seniñ 
 
3 Bir ser-āmed dil-beriñ ćaşķında ĥayrān oldıġıñ 
 Göricek bildim dilā bu sīnede çākiñ seniñ 
 
4 Bilmezem Baħr-i muħīţden mi çıķar başı anuñ 
 Dem-be-dem aķar kesilmez çeşm-i nemnākiñ seniñ 
 
5 Dilde her dem nār-ı ġam bād-ı elem eksik degil 
 Āb-ı miħnetle ķarılmış NEBŹİYĀ ĥākiñ seniñ 
 

306 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Göre mi dīde ćaceb ol ruĥ-ı zībāñı seniñ 
 İde mi ćālem-i vuŝlatda temāşāñı seniñ 
 
2 Kūh u ŝaħrāda yiler yil gibi şeb rūz ŝabā 
 Seni arar seni cānā bulımaz cāñı seniñ 
 
3 Ser-firāz idi Ţūbā bāġ-ı cinān içre velì 
 Ser-fürū itdi görünce sehī-bālāñı seniñ 
 
4 Göz açurmaz güle nergis zehī küstāĥdır ol 
 Ŝanuram görmedi ol dīde-i şehlāñı seniñ 
 

                                                 
306/1a dīde ćaceb: dil ćacabā 
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5 Gül-i gülzār ŝanup ķıldı fiġān bülbülveş 
 Dil-i NEBŹĪ göricek o leb-i ħamrāñı seniñ 
 

307 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Neydi evvel mihr-i merdāneñ seniñ 
 Olduķ uş biz şimdi bīgāneñ seniñ 
 
2 ćĀşıķa yaķlaşmamanıñ aŝlı ne 
 Yoĥsa pend ider mi ol āneñ seniñ 
 
3 Boşlamazsın der-peyin her rūz u şeb 
 Ķardeşiñ mi ol raķīb ya neñ seniñ 
 

68b 4 ćĀşıķı her dem-be-dem giryān ider 
 Güldirir mi cevr-i yābāneñ seniñ 
 
5 Aķçasızlıķdan begim ħāliñ yaman 
 İşlemez mi ya ki ďarb-ĥāneñ seniñ 
 
6 Dil-berā bu dil viŝāliñ ĥvānına 
 Her dem ister ola mihmāneñ seniñ 
 
7 Sīne-i NEBŹĪde bir yir ķalmadı 
 Daĥı çoķdur tīr-i müjgāneñ seniñ 
  

308 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Naţć-ı ćaşķ üzre piyāde sürme fīl ü at gerek 
 Zīre bir manŝūbeye ey dil niçe şeh māt gerek 
 
2 İvme bir dem ŝabr idüp ķatlan belā-yı firķate 
 İrmege rūz-ı viŝāle daĥı çoķ evķāt gerek 
 
3 Ţıyre olma çoķ görüp ķapıñda ćuşşāķıñ şehā 
 Pādişāh-ı ħüsnsin şāh olana dārāt gerek 
 
4 Gün-be-gün artar teraķķī üzredir ćaşķım benim 
 İrmege ķadd-i bülendiñe begim mirķāt gerek 
 
5 Dāġ kim sīnemde yaķdım ħasret-i ĥāliñle ben 
 Ŝanma bīhūde şeb-i hicriñde çün mişkāt gerek 
 
6 Görse dil destiñde ger cām-ı meyi ţaćn eylemez 
 Baķmaġa ayına ħüsnüñ dil-berā mirĈāt gerek 
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7 Daćvī-i ćaşķ eylemişsin NEBŹĪYĀ çün kim bugün 
 Müddećāñı lā-cerem bürhān ile iśbāt gerek 
 

309 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 ćAcabā ħālimize raħm idüp ol ġonca-femiñ 
 Bize irşād ide mi rāhını kūy-ı ćademiñ 
 
2 N’ola şeft-ālī virirseñ ķuluña merħameten 
 Dükenir mi a begim mīvesi bāġ-ı keremiñ 
 
3 Görür isem irişüp devlet-i pā-būsuña ben 
 Gözime sürme idem ey şeh ĥāk-i ķademiñ 
 
4 Eliñe girse dilā furŝatı fevt itme ŝaķın 
 Didiler fāĈidesi yoķ bu meśel ŝoñ nedemiñ 
 
5 Yazar iken ŝanemā vaŝf-ı ruĥuñ NEBŹĪ seniñ 
 Ķurımaz dem-be-dem aķar gözi yaşı ķalemiñ 
 

310 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ayaķda ķaldım üftāde meded cānā yetişdir el 
 İriş ben bī-kesiñ feryādına feryād-res ol gel 
 

69a 2 Yine zülf-i girih-gīriñle dilde ćuķdeler oldı 
 İdüp keşf-i cemāl ol müşkilātı eylegil münħal 
 
3 Şehā bir nev-hevesdir ţıfl-ı dil redd itme meĈmūlin 
 O zībā kākülüñden vir ŝoķunsun başına bir tel 
 
4 Ne āteş-ţabćdır ey dil nigāh-ı ĥāk-i pāy itmez 
 Gerekse ŝu gibi yolunda aķ ya yil gibisin yel 
 
5 Ola kim raħm ide aħvāliñe ey NEBŹĪ-i şeydā 
 Mufaŝŝal ćarż-ı ħāl eyle o şāha olmasun mücmel 
 

311 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Cevr-i yāre ol ķadar mućtād imişsin ey göñül 
 Kim cefāsıyla sürūr-ābād imişsin ey göñül 

                                                 
309/3a Görür isem irişüp: Ölmeden irer isem 
3b Mısra, vezne uymamaktadır. 
311/1b sürūr-ābād: ĥarāb-ābād 
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2 Māder-i ġamdan velīd olmuş ķasāvet-zādesin 
 Dāderiñmiş ħüzn ile hem-zād imişsin ey göñül 
 
3 Ķara yazulı imişsin çün nihāl-i nārven 
 Ben ŝanurdum servveş āzād imişsin ey göñül 
 
4 Āb-ı çeşmiñ āteş-i sīneñ söyündürmez daĥı 
 Ĥāk-i pāy-ı yārda ber-bād imişsin ey göñül 
 
5 Meyl idersin her ŝaçı leylāya uş Mecnūnvār 
 Her lebi şīrīne hem Ferhād imişsin ey göñül 
 
6 Duĥter-i rez gibi bir ġar yoġ iken ĥum-ĥānede 
 Anı der-ćaķd eylemiş ķavvād imişsin ey göñül 
 
7 NEBŹĪ-i dil-refte ögretdiñ ţarīķ-ı şićri sen 
 Fenn-i inşāda ćaceb üstād imişsin ey göñül 
 

312 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Gelen ey dil o melek-rū perī-sīmā mıdır ol 
 Ŝaçı sünbül femi gül ćārıżı lāle midir ol 
 
2 Ķul ider ćālemi nīm nigāhıyla o ŝanem 
 Ya bir iķlīm-sitān bir şeh-i Dārā mıdır ol 
 
3 Nedir ol perveriş anda ya o ġılmāne-reviş 
 Yüzi cennet özi hem-sāye-i ħavrā mıdır ol 
 
4 Gele güftāra ķaçan söz yerine sükker aķar 
 ćAcabā bir dili ţūţī-i şeker-ĥā mıdır ol 
 
5 Luţf idüp NEBŹĪye bir būse ćaţā ķıldı lebi 
 Bilemem ķarż mı ola yoĥsa ki caba mıdır ol 
 

313 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Esīr-i bend-i derd-i ćaşķ olupdur ĥaylī demdir dil 
 Çünān maħzūn u maġmūmdur ki gūyā ķaldı pā-der-gil 
 

69b 2 Daĥı dest urmadın mey-ĥāne bünyādına mićmārı 
 Mey-i ćaşķ-ı dil-ārā ile olmuşdı bu dil ķandil 
 

                                                 
312/5a lebi: velī 
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3 Şehā ćaşķıñla gör bir ķāle gelmez derde düşdüm kim 
 Olur ħālim gören her ħāl ile ħayrān u lā-yaćķıl 
 
4 Dilerseñ ĥvācegān-ı dehre ġālib idesin nefsi 
 Beyā bāzār-ı ćaşķa cān-ı mā ŝalınma bī-ħāŝıl 
 
5 Ne ħāletdir ki ćaşķ odı fürūzān olmada NEBŹĪ 
 Aķar her dem yine eşkim söyündürmez budur müşkil 
 

314 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Seħer gülzārda şūrīde bülbül 
 İder mestāne vāveylā vü ġulġul 
 
2 Leb-i sāķīyi öpünce piyāle 
 Ķızardı gül yañaġı oldı gül gül 
 
3 Yüzi gül mül lebi sünbül ŝaçıdır 
 Ķaranfil ĥaddidir hem ĥāli fülfül 
 
4 Leb-i laćlīniniñ işitdi vaŝfın 
 Sürāĥī baş egüp didi ki ķulķul 
 
5 Ķanı ćahd ü vefā-yı yār-ı dil-cū 
 Ķanı źevķ u ŝafā-yı dār-ı cülcül 
 
6 Bu ālāt-ı bahār ile ĥazāna 
 Çü ţınmaz ġonca nergis aġla gül gül 
 
7 ćAlīdir NEBŹĪ ĥāme Źü’l-fiķārı 
 Semend-i ţabćıdır gūyā ki Düldül 
 

315 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ŝafħa-ı ĥaddiñdeki ol ĥaţţ-ı sebz ü noķţa ĥāl 
 Ġamze-i cādūña cānā ögredir siħr-i ħelāl 
 
2 Ķadd-i şimşādıñ görüp ey serv-i āzādım benim 
 Bir ayaġ üzre ķalup dem-beste olmuşdur nihāl 
 
3 Vuŝlatıñla bu dil-i ćaţşānımı sīr-āb ķıl 
 Teşnegān-ı deşt-i hicrān-ı lebiñ āb-ı zülāl 
 
 

                                                 
313/4b cān-ı mā ŝalınma: ey birader gezme 
314/5. ve 6. beyitler sayfa kenarındadır. 
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4 Gün gibi ćarż-ı cemāl eylersin aġyāra velī 
 Gösterirsin ćāşıķ-ı bī-çāreye rūy-ı celāl 
 
5 ćĀşıķıñdır NEBŹĪ-i āvāre isterseñ delīl 
 Elf ķaddi ćaşķ ile lām oldıġı olmaz mı dāl 
 

316 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 N’idelim kisve-i fāĥirle tecemmül müşkil 
 Līk peşmīne giyüp ĥalķa teźellül müşkil 
 
2 Ķānićiz hicr ile ger vuŝlatı olmaz ise de 
 Belī her vech ile ćālemde tekemmül müşkil 
 
3 Ġarażıñ luţf ise dirsiñ ki cefāya ķatlan 
 Ola mı ey ķaşı ya ŝabra taħammül müşkil 
 

70a 4 Ŝaçı zencīrine dil gerçi hevādār oldı 
 İktisāb-ı nažariyyātda teselsül müşkil 
 
5 Ne ķadar NEBŹĪye miśāl degilse daĥı ol 
 Terk idüp mihrini ġayrıya temeyyül müşkil 
 

317 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ġam-zedendir ĥavf-ı dil bilinde ĥançerden degil 
 Sīne ţutmaķ tīġ-ı bürrānına ez-berden degil 
 
2 Dām-ı zülfünden ĥalāŝ olmaķ diler mi murġ-ı dil 
 Geçmiş ol cānında el-ħaķ bāl ile perden degil 
 
3 Žann ider üftādeler andan dirīġ eyler seri 
 Yoluna ćāşıķları cāndan geçer serden degil 
 
4 Ĥavf ider benden ķarīb olmaz baña dime raķīb 
 Ķorķarım şerriñden ancaķ sen gibi ĥardan degil 
 
5 Diñle NEBŹĪ maŝlaħatdır sözimi eyle ķabūl 
 Ķıl ferāġat cümleden illā ki dil-berden degil 
 

318 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ŝalādır bezm-i rindāna gel ey zülf-i müselsel gel 

Ŝalın ţāvūsveş cevlān idüp reftār ķıl gel gel 
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2 Femiñ źerre midir yā noķţa mıdır bize müşkildir 

Gelüp nuţķa anı bir lafž ile hem eylegil ħal gel 
 
3 Fenā ehlin görüp mey-ĥānede ţaćn itme ey zāhid 

Gelürsin sen daĥı aña velīkin bir gün evvel gel 
 
4 Reh-i ćaşķ içre gir seyr eyle kim bir cādde yoldur ol 

Ţarīķ-ı müstaķīmi unudup gel olma aďlel gel 
 
5 Nedir NEBŹĪ ki düşmüşsin bu boş sevdālar ardınca 

Yilersin zār u ser-gerdān tevbe eyle vaz gel gel 
 

319 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Gül gibi olam dir iseñ şād u ĥurrem ey göñül 
 İtme bu dil ĥār-ı āzār ile pür-ġam ey göñül 
 
2 NeşĈesin Cemşīd bulmuş bādeniñ evvel velī 
 Zehr-i ġam nūş eylemişdir cām ile Cem ey göñül 
 
3 Var mı bu gülşende bir dil kim ola ġamdan berī 
 Var dem-sāz ol da gör bülbülle bir dem ey göñül 
 
4 Sen ŝanursın ben olam maħzūn u maġdūr-ı felek 
 Devr-i pür-cevriñ nesin gördi bu ćālem ey göñül 
 
5 Dīdeden dilden bu bī-dil NEBŹĪyi dūr eylediñ 
 Ķan idüp dilin aķıtdıñ dīdeden dem ey göñül 
 

320 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

70b 1 Göricek rūy-ı çü-ĥurşīdiñī çün ŝubħ-ı viŝāl 
 Ten-i zārımda benim źerrece ķalmadı mecāl 
  
2 Şafaķ-ı āl-i ruĥuñda görüp ey bedr-i tamām 
 Meh-i nev diyü ķaşıñ eylemişim egri ĥayāl 
 
3 Gözime mihr-i felek ķara gelür rūz-ı hicir 
 Şeb-i vaŝlıñ ne münevver olur ey māh-ı cemāl 
 
4 Niye maġrūr olasın ħüsnüñe ey vechi ķamer 
 İrişür şems-i cihān ise daĥı aña zevāl 
 

                                                 
319/1a olam dir iseñ: olmaķ dilerseñ 
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5 Çekerim bār-ı firāķıñ niçe üsbūć u sinīn 
 Egilüp ķadd-i dü-tāyım ŝanasın oldı hilāl 
 
6 Ţaraf-ı kūyuña cānım ŝu gibi oldı revān 
 Ola tā teşne dile laćl-i lebiñ āb-ı zülāl 
 
7 Görürüm NEBŹĪ-i şeydā seni noķŝān ile ben 
 Reh-i ćaşķ içre girüp eyleyügör kesb-i kemāl 
 

321 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 İrişüp faŝl-ı bahār oldı cihān bāġ-ı İrem 
 ćAzm-i gülzār eyledi şūrīde diller lā-cerem 
 
2 Açılup ezhār u envār ile ţoldı sū-be-sū 
 Feyz-i aķdesle çemenzār oldı cāy-ı muħterem 
 
3 Oturup taĥt-ı zümürrüd üzre ġonca şāhvār 
 Baġladı eţrāfına çevre nihāl-i gül ćarem(?) 
 
4 Kāseler memlū olur rengīn mey-i nāb ile pes 
 Kīseler olup tehī ķalmaz derūnunda direm 
 
5 Muġ-peçe sāķīyi hem-rāh eyle ey pīr-i muġān 
 Gidelim gülşen-be-gülşen ķıl bize luţf u kerem 
 
6 Der-peyimde göricek ol şūĥı reşk ile raķīb 
 Ġaşy olup olsun dil-i pür-ġaşy muġber ü verem 
 
7 ćÖmrüm ey NEBŹĪ şeb-i hicrinde āĥir olmadın 
 Ölmedin budur ümīdim rūz-ı vaŝlına erem 
 

322 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 ćAceb mi söylenilmezse lisān-ı nāsda adım 
 Ki zīrā kimse bilmez āb u ĥāk u āteş ü bādım 
 
2 Ser-ā-ser on sekiz biñ ćālemi geşt ü güźār itdim 
 Aradım bulmadım ben daĥı bir hem-cins ü hem-zādım 
 
3 Gezerken bī-ser ü pā bāġ-ı dehr içinde bī-pervā 
 Ķapıldı bir sehī-bālāya ammā ķalb-i nā-şādım 
 
 

                                                 
320/6b tā: bu 
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4 O gül-rū lāle-ĥad ġonca-ćiźār u yāsemen-ruĥsār 
 Hezārāsā fiġān itsem işitmez āh u feryādım 
 
5 Ĥam-ı ebrūsunı gördüm egildi Kıbleden yüzüm 
 Unutdurdı baña ol pür-fiten eźkār u evrādım 
 

71a 6 Yıķıldı mülk-i ten cevr-i sipāh-ı nīm-nigāhıyla 
 ćAdālet eyle žulm itme meded ey şāh-ı bī-dādım 
 
7 Nigūn-ser oldı Ţūbā-yı behişt bāġ-ı cinān içre 
 Görüp ol kaddi şimşādıñ seniñ ey serv-i āzādım 
 
8 Raķīb-i dīv-ŝūret şeyţanet-sīretle seyr itme 
 Melek-ĥaŝlet olup merdümlük eyle ey peri-zādım 
 
9 Yine şāćirleri hep deng ü ħayrān eyledi NEBŹĪ 
 Yazılan defter-i dīvān-ı şićre bu nev-īcādım 
 

323 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ĥaylī demdir hem-demimdir ġam benim 
 Źevķ benim ćālem benim hem dem benim 
 
2 Hem-ser ü hem-pāy u hem-rāhım durur 
 Dilde ġam ħüzn ü elem her dem benim 
 
3 İstesem ġayr-ı sifāl-i kelb-i yār 
 Başıma ţar ola cām-ı Cem benim 
 
4 Ķurısun ķan aġlamazsa dost içün 
 Nemdir ey dil dīde-i pür-nem benim 
 
5 Ġam beni bed-nām iderse ġam degil 
 LāĈubālīyim neme ĥurrem benim 
 
6 Kim diye ipsiz baña baġlu iken 
 Gerdenimde ol siyeh perçem benim 
 
7 Besberāber çek benimle NEBŹİYĀ 

Bu belālar hem seniñdir hem benim 
 

324 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ĥaddiñe gül ey ŝanem ĥaţţıña şeb-bū söyledim 
 Līk rengīn eyledim ġāyetle dil-cū söyledim 
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2 Ġamze-i fettānıña sāĥir didimse ħaķ didim 
 Ya didimse ķaşıña oķ gibi ţoġru söyledim 
 
3 ćĀleme fāş eylemiş ćāşıķlıġım bād-ı ŝabā 
 Vaŝf-ı ħālim ben ŝanurdum aña gizlü söyledim 
 
4 Bāde-i laćl-i lebi yādıyla dün mey-ĥānede 
 Mest olup gāhī berü gāhī añaru söyledim 
 
5 Ol ţabīb-i cān eger eylerse eyler uş devā 
 NEBŹİYĀ derd-i dilim ben aña ķamu söyledim 
 

325 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dü destimle şu dem peymāneyi ŝaħbāya ţaldırdım 
 Göñül fülkini bir ćummān-ı bī-pāyāna ŝaldırdım 
 

71b 2 Elinde bāde-i bī-dürd ile bir düzd imiş sāķī 
 Anı derk itmeyüp ser-māye-i idrāki çaldırdım 
 
3 O müdbir rind ki pā-māl eylemiş bintü’l-ćineb ćırżın 
 Görüp ayaķda ben ħürmetle ţutdum anı ķaldırdım 
 
4 Hezār efsūn idüp dildārım aldı zāhid-i sālūs 
 Dirīġā ġāfilīn īmānımı şeyţāna aldırdım 
 
5 O serv-i nāzımıñ zülfi gibi cevri uzun oldı 
 Eger mümkin olaydı NEBŹİYĀ anı ķıŝaldırdım 
 

326 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćAşķ-ı dildārım dil-i zārım ćaceb mi ķılsa rām 
 Gitdi eyyām-ı şebābet geldi vaķt-i ihtirām 
 
2 Mā-hüve’l-maķŝūd*a irişmez cihānda ehl-i dil 
 Ħāŝılı maţlūbunı bulmaz Ćalā-vefķı’l-merām** 
 
3 Bend iken zülf-i dil-āvīzine laćlin isteme 
 Ey göñül ďarb-ı meśeldir ķaydluya ŝoħbet ħarām 
 
4 Ŝuçunı bildi şehā ćafv it günāhın bendeniñ 
 ćÖźr-i ćöźür-ĥvāh çün maķbūldür ćinde’l-kirām 
 
 

                                                 
* “Maksûd olan (sevgili)” 
** “Merâmınca.” 
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5 Sīne-i NEBŹĪ olupdur dāġ ile bir lālezār 
 N’ola ey gül-ruĥ temāşāya gelüp ķılsañ ĥırām 
 

327 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Gezer ŝaħrā-yı ġamda bir ġarībim 
 Düvende der-firāz u hem nişībim 
 
2 ćAceb mi mescide varmaz isem ben 
 MüĈeźźin ne imām u ne ĥaţībim 
 
3 Lebiñ źevķıyla çün pür-cūş u şūrum 
 Ruĥuñ şevķıyla bī-ŝabr u şekībim 
 
4 Devā-yı derd-i dil ķılmaz revā mı 
 Niçün laćl-i lebiñ ya dir ţabībim 
 
5 Ruĥuñda ĥāl-i bī-hem-tāña ŝordum 
 Didi ger Hindūyum Rūm içre zībim 
 
6 İşitdim ġamzeñ içün dirdi çeşmiñ 
 O ćāşıķ-küşse ben zāhid-firībim 
 
7 Edeblerle ţarīķ-ı ćaşķa girdim 
 Yaraşur ger disem NEBŹĪ edībim 
 

328 
 

Mefćūlü Fāćilātün Mefćūlü Fāćilātün 
 
1 Geldim ţapuña cānā cānā ţapuña geldim 
 Buldum devā-yı derde derde devāyı buldum 
 

72a 2 Şuçum çoġ idi gerçi gerçi çoġ idi ŝuçum 
 Bildim ŝuçımı ćafv it ćafv it ŝuçımı bildim 
 
3 Herkes ħāline aġlar aġlar ħāline herkes 
 Güldüm bu ħāle baķup baķup bu ħāle güldüm 
 
4 Yārim raķībe uydı uydı raķībe yārim 
 Yoldum ŝaķalı ŝaçı ŝaçı ŝaķalı yoldum 
 
5 Yoķdur çü çāre ćaşķa ćaşķa çü çāre yoķdur 
 Oldum bī-çāre NEBŹĪ NEBŹĪ bī-çāre oldum 
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329 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Yoķ durur gerdūn-ı dūndan źerrece ümniyyetim 
 Tek esen olsun başım olsun hemān emniyyetim 
 
2 Ħālimi miķdār-ı mey añlarken ol çeşmi ĥumār 
 Ŝormaġa bāćiś n’ola keyfiyyetim kemmiyyetim 
 
3 Bir ţutar ben bende-i dīrīnini aġyār ile 
 Öldürür bir gün beni bu ġayret-i ġayriyyetim 
 
4 Her ķaçan görsem o zülf ü ćārıż-ı pür-tābını 
 Dil-girih ħāŝıl ķılur müzdād olur germiyyetim 
 
5 NEBŹĪ-i zāra ulaşma ey raķīb-i seg yüri 
 Fāriġ ol yoĥsa saña žann itme yoķ kem niyyetim 
 

330 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Feyż-i Ħaķdır ŝanćat-ı ćaşķ içre üstādım benim 
 Dād-ı Muţlaķdır baña ćaşķ-ı Ĥudā-dādım benim 
 
2 Mā-teķaddem*den durur bende ķamu bu şevķ u źevķ 
 Tā-ezel ćaşķ ile īcād oldı bünyādım benim 
 
3 Žahr-ı Ādemden ĥurūc itdikde ervāħ-ı ünās 
 Añılurdı ol maħalde ćaşķ ile adım benim 
 
4 Ķuzıcaġımdır ķucaġımda büyütdüm nāz ile 
 Ţıfl u nev-resdir daĥı Mecnūn u Ferhādım benim 
 
5 Yüri bülbül daĥı der-beyża degilken NEBŹİYĀ 
 Ţutmuş idi bāġ-ı dehri āh u feryādım benim 
 

331 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 ćAceb āvāre vü bī-kār u pür-efkār u ber-bādım 
 Gelelden bu ĥarāb-ābāda her dem cevre mućtādım 
 
2 Żarūrīdir ki geldim ćālem-i kevn ü fesāda ben 
 Velī geldigime oldum belī her vech ile nādim 
 

                                                 
* “Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.” Feth, 48/2 
331 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
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3 Meśeldir mā-teķaddem*den ki dirler ţoġdı boġulmaz 
 Rücūćı mümkin olmaz admışım çün bir adım adım 
 
4 Selāţīn-i cihāna źerre deñlü ićtibārım yoķ 
 Ķulum bir şāha kim aña felek ķaŝr u melek ĥādim 
 

72b 5 Bu dehr-i pür-cefā vü ķahrıñ el-ħaķ žulm u cevrine 
 Pey-ā-peydir oransız biri ćādimse biñi ķādim 
 
6 Şiyār itmek diler bi’l-cümle arżı bir nefes içre 
 ćAceb ŝuratludur(?) durur śevr-i felek ey dil zehī ŝādim 
 
7 Vefā eylerse bir ķaç gün ĥarābın gösterüp ābād 
 Cefāsı der-ķafā ħāżır irişür der-ćaķab hādim 
 
8 Ümīdim budur ammā kim o sulţān-ı dü-ćālemden 
 Ķomaya itdigin bu çarħ-ı bī-dāda ala dādım 
 
9 Teĥalluŝ eyledim NEBŹĪ diyü bir nebźeyim zīrā 
 Hemān bir źerre-i nā-çīzim ādem diyemem adım 
 

332 
 

Müftećilün Mefāćilün Müftećilün Mefāćilün 
 
1 Luţfuñı görmüşem şehā ķaŝr-ı cihānda ben delim 
 Kāfir-i nićme olmazam şükr iderim Ĥudā ćAlīm 
 
2 İstemezem baña hemān ħaŝr ola luţf u mekremet 
 Mekremetiñ ćumūm ola mülţefitiñ ola ćamīm 
 
3 Kākülüñ oldı dil-berā ĥastalara devāĈ-ı misk 
 Ħoķķa-ı dilde ŝaķlayam anı çü ġāliye şemīm 
 
4 Sicn-i źeķanda bu dili ħabse ŝalınca gözleriñ 
 Zülfüñ olup kefīl aña didi enābehu zaĆìm** 
 
5 Eyledi NEBŹİYĀ o meh mihr ü vefā-yı bī-kerān 
 Sen de fedā-yı cān ķıl ĥāk-i rehinde ćan-ŝamīm 
 

333 
 

Mefćūlü Mefāćìlü Mefāćìlü Fećūlün 
 
1 Laćl-i lebiñi ġonca-ı ħamrāya degişmem 
 Ĥāk-i deriñi ķaŝr-ı feleksāya degişmem 
 

                                                 
3. ve 6. beyitler sayfa kenarındadır. 
* “Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.” Feth, 48/2 
** “Önder onu vekil tayin etti.” 
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2 Seyr-i ruĥuñ āyīne-i İskendere virmem 
 Ķapuñda şehā ķulluġı dāra degişmem 
 
3 Dāreynde ümīdim baña bir kez nažarıñdır 
 Nīm-i nigehiñ ćālem-i dünyāya degişmem 
 
4 Ħüsnüñ güneşi ćāleme çün pertev urupdur 
 Ol iki hilāl ķaşıñı bedr aya degişmem 
 
5 Aġlar yaturam NEBŹĪ-i şeydā gibi her dem 
 Künc-i ġamıñı seyr ü temāşāya degişmem 
 

334 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Adım añılmaz der-i dil-berde zīrā ben kimim 
 Bende-i kemter kemīnim źerreden kihter kemim 
 
2 Hem-sifāl olsam kilāb-ı kūyuña cānā eger 
 Dir idim el-ħamdü li’llāh nāĈil-i cām-ı Cemim 
 
3 Bir gedā-yı aħķarım pā-māl-ı ćaşķıñ serverā 
 Dūr olup sūr-ı sürūra sūk-i ġamla pür-demim 
 

73a 4 Künc-i hicriñde enīsim āh cāngāhım durur 
 Dīde-i ġam-dīdeden aķan demimdir hem-demim 
 
5 Bir ayaķ ţopraġısın bir ķaţre-i nā-çīzsin 
 Hay NEBŹĪ sen de kendiñ žann idersin ādemim 
 

335 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Niçe bir gürsine-i hicriñ olup bīm göreyim 
 Nićam-ı vaŝla ţoyup luţfuñı delim göreyim 
 
2 Sāye ŝal Sidre ķadiñ üstüme gördükçe raķīb 
 Ħasedinden anı ćarćar gibi dü-nīm göreyim 
 
3 Devlet-i ćaşķ ile dīnār gözüm yaşı direm 
 Hele ben daĥı elimde zer ile sīm göreyim 
 
4 Pederiñ ĥavfı ile baña nigāh itmezsin 
 Dilerim dürr-i śemīnim seni yetīm göreyim 
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5 Dehen ü kākülüñ ārzūsı ile NEBŹĪ didi 
 Muŝħaf-ı rūyuñı aç Sūre-i Ħā-mīm* göreyim 
 

336 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Civānā bezm-i ćaşķıñda gözüm yaşın şarāb itdim 
 Düşürdüm nār-ı şevķa pāre-i baġrım kebāb itdim 
 
2 İçirdim bāde-i mihriñi ey meh-rū dil-i zāra 
 Yaķup künc-i maħabbetde anı mest ü ĥarāb itdim 
 
3 Bugün meydān-ı ćaşķıñda ķamu ćuşşāķı sebķ eyle 
 Semend-i nāzıña esb-i niyāzım hem-rikāb itdim 
 
4 Derūn-ı meclisiñde muţrib ü sāzendeyim gūyā 
 Ney itdim nālemi bi’llāh hem sīnem rebāb itdim 
 
5 Düşüp teb-tāb-ı zülfiñe hevā-yı laćl-i nābıñla 
 Aķan bu eşk-i ĥūn-āba ten-i ĥākim dolāb itdim 
 
6 Yüzüñdür bir gül-i ŝad-berg hezārıñ biñden artıķdır 
 ćİdād-ı jāleden çoķ dāne-i eşkim ħisāb itdim 
 
7 Seherle tā-seħer müjgānı NEBŹĪ bendeñiñ cānā 
 Çü gelmez bir araya ben de vardım terk-i ĥvāb itdim 
 

337 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Selām olsun saña ey yüzi māhım 
 Benim ćizzetli hem devletli şāhım 
 
2 Melāħat taĥt-ı üzre müstedām ol 
 Budur dāĈim murād-ı dil ü ĥvāhım 
 
3 Ruĥuñ üzre nedir ol ĥāl-i esved 
 Dem-ā-dem arturur bu zār u āhım 
 

73b 4 Rehā bulmaġ-içün ġam leşkerinden 
 Ser-i kūyuñ durur cāy-ı penāhım 
 
5 İrem bir gün ayaġıñ tozına ben 
 Başımda var ise devlet külāhım 
 
6 Metāć-ı vaŝlıña ŝarf itmek-içün 

                                                 
* Kur’ân’da 41. sûre olan Fussilet sûresinin diğer adı. 
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 Yüzüm dīnār gözüm yaşı derāhim 
 
7 Kim aldı ćaķlıñ ey NEBŹĪ dir iseñ 
 Sen aldıñ ey benim çeşmi siyāhım 
 

338 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Vuŝlata vaćd itdi gitdi çün ki cānānım benim 
 Ey ecel bir ān ķatlan tā gele cānım benim 
 
2 Ķaşı yayım lāf idüp dirmiş hezārān sīneden 
 Ţurmaz eglenmez geçer bir tīr-i müjgānım benim 
 
3 Gerçi ednālardan ednāyım belī ćālemde ben 
 İtmezem ćizzet raķībe yoķ mıdır şānım benim 
 
4 Ben şeh-i ħüsni görüp baħr-ı melāħatdır didim 
 Ey dişi incü ţudaġı laćl ü mercānım benim 
 
5 Ġāret itdi kişver-i ćaķl ü dil ü cānı amān 
 Küfr-i zülfüñden ĥalāŝ it dīnim īmānım benim 
 
6 Nāvek-i ġamzeñle yārim yārelenmiş ĥastayım 
 Merhem-i laćliñle ķıl zaĥmıma dermānım benim 
 
7 Ger içerse ķanımı laćliñ ħelāl olsun aña 
 Kāfir-i bī-dīn ġamzeñ dökmesün ķanım benim 
 
8 Žulmet-i ġamda ćaceb şūrīde-ħāl oldum meded 
 Rūyuñı ćarż eyle ey mihr-i dıraĥşānım benim 
 
9 Bir gün ey NEBŹĪ-i şeydā ġayret-i aġyār ile 
 Bilmişim ĥalţ eylemekle yoķdur aķrānım benim 
 

339 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Dil-berā hicriñle ben ġam-ĥvāreyim ġam-ĥvāreyim 
 Nāvek-i ġamzeñle hem pür-yāreyim pür-yāreyim 
 
2 İrmedi zaĥm-ı dile laćl-i lebiñden çün devā 
 Ġayrı bildim derd ile bī-çāreyim bī-çāreyim 
 
3 Sīnemi ţutdum siper tīr-i belāña ben hezār 
 Tīġ-ı cevriñle begim ŝad-pāreyim ŝad-pāreyim 

                                                 
338/6. ve 7. beyitlerin sırası takdim-te’hir işaretlerine uyularak bu şekilde değiştirilmiştir. 
9b İrişür dāmāna dek çāk-i girībānım benim 
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4 İstedim dārü’ş-şifā-yı vaŝlıñ ey cāna ţabīb 
 Ĥasta-i hicriñ olup bīmāreyim bīmāreyim 
 
5 Ey ŝaçı leylā seniñçün kesb ü kārı terk idüp 

Olmuşum Mecnūnvār āvāreyim āvāreyim 
 
6 Derd-i bī-dermānıñı bilmem ne söylersin baña 
 Sen gibi ben de dilā nā-çāreyim nā-çāreyim 
 
7 Merħamet eyle diyü NEBŹĪ o şāhıñ pāyına 

74a*  Varayım yüzüm sürüp yalvarayım yalvarayım 
 

340 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ţañ mı çāk olsa taćaccüb mi girībānım benim 
 Miħnet ü ġamla ţoludur çün ki dāmānım benim 
 
2 Ey perī mey-gūn laćliñ mest idüp cān u dili 
 Dem-be-dem dem aķıdır bu çeşm-i giryānım benim 
 
3 Sīnemi pür-yāre ķıldım seng-i ħasretle dögüp 
 Sen ħakīm-i vaķtsin gel eyle dermānım benim 
 
4 Ħubb-ı yāri dilden iĥrāc itmege İblīs raķīb 
 Cehd ider ammā velī śābitdir īmānım benim 
 
5 Eşk-i dīdem NEBŹİYĀ deryā gibi aķsa ne var 
 Çün deñizler ķaţresinden çoġ ćiŝyānım benim 
 

341 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Kelāmıñ semći ile bülbül-i gūyādan el çekdim 
 Dehānıñ rüĈyetiyle ġonca-ı ĥamrādan el çekdim 
 

                                                 
339/5. beyit sayfa kenarındadır. 
7b Varayım yüzüm sürüp: Yüz sürüp būs eyleyüp 
* 74a Kenarlarda dağınık halde yazılan mısra veya beyitler aşağıya alınmıştır: 
[Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün]   [Mefāćīlün Mefāćīlün] 
Ħabāb-ı ĥāliñiñ ħubbuyla ħabbāt   Sirişkim cūyı oldı rūd 
Riyāż-ı ħüsnüñ ārzūsuyla ravżāt   Bir aĥker oldı sīnem dūd 
Görürsem sīm-i sīneñ daĥı mirĈāt   Hebā oldı vücūdum būd 
[Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün]  [Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün] 
Dil ü dīdem ķapıldı ķaldı seyr-i yāl u bāliñde Ŝafā-yı ćaşķ ile geçdi şehā devriñde hengāmım 
Çü gördüm bir seħer cilve ķılursın ħüsn-i ħāliñde O şevķ u źevķ ile mey-ĥānelerde ser-sāmım 
Çeküpdür iştihāya bu dili āb-ı zülāliñde  Yedimden düşmedi bir demde ol demden berü cāmım 
3411a Kelāmıñ semći ile bülbül-i gūyā: Görelden çeşm-i mestiñ nergis-i şehlā 
1b Dehānıñ rüĈyetiyle ġonca-ı ĥamrādan: Muħaŝŝal ćaşķıñ ile büsbütün dünyādan; ćİźārıñ seyr idelden ġonca-ı 
ĥamrādan 
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2 Yüzüñ seyr eyledim ħūrā-yı cennāta nažar ķılmam 
 Temāşā eyleyelden ķaddiñi Ţūbādan el çekdim 
 
3 Maħabbet cāmını nūş eyledim bezm-i viŝāliñde 
 Lebiñ devrinde sāķī bāde-i ŝaħbādan el çekdim 
 
4 Bu bāzār-ı fenāda sūd sevdāsında olmam hìç 
 Metāć-ı ćaşķı aldım daĥı her kālādan el çekdim 
 
5 Diyemem dostlar(?) raķìb ile ser-encāmım ey NEBŹĪ 
 Ben ol sevdāları bilmem ġam-ı ferdādan el çekdim 
 

342 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Laćl-i dil-ber şehd ü şekker engübīnimdir benim 
 Rūy-ı Muŝħaf āyet-i Fetħ-i mübīnim*dir benim 
 
2 Her gice tenhā ķomaz egler dil-i ġamgīnimi 
 Ŝubħa dek cānā ĥayāliñ hem-nişīnimdir benim 
 
3 Leyle-i firķatde her şeb tā-seħer meshūr idüp 
 Encümi bīdār iden āh u enīnimdir benim 
 
4 Ayrılalı ey ŝanem sen dil-ber-i pür-nāzdan 
 Derd ü ġam ķahr u belā her dem ķarīnimdir benim 
 
5 Tā-ezel NEBŹĪ bilürsün kim temessükle bu dil 
 Toĥm-ı ġam zerćine bir ķıtća zemīnimdir benim 
 

343 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

74b 1 Baña yāver degil bu ġam deminde yār u dostānım 
 Niçündür söylegil ey ţūţī-i dil şekkeristānım 
 
2 Olursa gülşen-i cennet daĥı meyl itmezem bi’llāh 
 Yeter eglence rūy-ı dil-berimdir bāġ u bostānım 
 
3 Gel ey tīr-i ĥadeng-i şeh-süvārım sīne-i zāra 
 Ķudūmüñle ķadīmī nev-bahār olsun gülistānım 
 
4 Mübārek bād** idüp hìç gelmediñ bu bezm-i ćuşşāķa 
 Nedir bilsem bu deñlü nefretiñ ey çeşmi mestānım 
 

                                                 
341/aķìb ile: aġyār ile 
* “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.” Fetih, 48/1 
** “Kutlu olsun.” 
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5 Anıñçün NEBŹİYĀ ol kāküli leylāya dil virdim 
 Oķunsun yürisün Mecnūnveş dillerde destānım 
 

344 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Bilmezem cānā n’ola ćaşķıñla encāmım benim 
 Olmadım mesrūr u ġamla geçdi hengāmım benim 
 
2 Ķāmetiñ yādıyla her-sū ŝu gibi olur revān 
 Baķ gözüm yaşına ey serv-i dil-ārāmım benim 
 
3 Ĥvān-ı hicriñde bu ben nā-kāmı ţoylarsın velī 
 Olmadı hergiz müyesser vaŝldan kāmım benim 
 
4 Bezm-i ćaşķıñda bugün başı açuķ mestāneyim 
 Bülbülem bir eldedir bir eldedir cāmım benim 
 
5 Murġveş pervāz iderken bu dili ŝayd eylediñ 
 Dānedir ol ĥāl-i rū zülfüñ durur dāmım benim 
 
6 Kākül-i şeb-gūn u rūy-ı āfitābıñla seniñ 
 İmtiyāz olmaz gider bu ŝubħ ile şāmım benim 
 
7 Senden özge dil-rübāya meyl idersem dil-berā 
 Ehl-i ćaşķ içinde NEBŹĪ olmasun nāmım benim 
 

345 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Bugün ol muġ-peçe dildārı gördüm 
 Göñüller alıcı ćayyārı gördüm 
 
2 Bahārāsā yeşillerle olup zeyn 
 Giyinmiş ķırmızı hem ŝarı gördüm 
 
3 Ayaķda ķundura başında ķalpaķ 
 Beline baġlamış zünnārı gördüm 
 
4 Ŝaçı ŝankim buĥūr-ı Meryemīdir 
 Lebin ŝordum Mesīħ-āśārı gördüm 
 
5 Firenkvārīdir illā Rūm-āyīn 
 Gözi Türk ġamzesi Tātārı gördüm 
 
6 Yolunda terk idem cān u cihānı 
 İki ćālem deger dīdārı gördüm 
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7 Hezārān bülbüli bāġ-ı cemāle 
 Ŝalā iden gül-i pür-ĥārı gördüm 
 

75a 8 Celāliyle ţurup dīvān ķurmuş 
 Şeh olmuş ile ol ĥünkārı gördüm 
 
9 Murādım NEBŹİYĀ ćarż idi ħālim 
 Yüzime baķmadı yalvarı gördüm 
 

346 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ĥasta-i ćaşķım ţabībā derd-i bī-dermāndayım 
 Derdime yoķdur devā zīrā ki ben dermāndeyim 
 
2 Āsitān-ı dil-berimde ĥāk olup ķaldım velī 
 Ne il ü ocaġ başında ya ne ki yabandayım 
 
3 Luţf idüp vaćd eyledi cevr ü cefālar cānıma 
 Ħamd ola Mevlāya kim ey dil yine iħsāndayım 
 
4 Ħalķa-ı zülfüñ demiyle ey şeh-i şūĥ-ı cihān 
 Mevlevīler gibi gör her dem-be-dem devrāndayım 
 
5 N’ola feryādım ţutarsa NEBŹİYĀ bu ćālemi 
 Bir gül içün rūz u şeb bülbül gibi efġāndayım 
 

347 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ne deñlü tīr kim ġamzeñ urur bu sīneme her dem 
 Teraħħum eyleyüp laćliñ ŝarar zaĥmım yine muħkem 
 
2 Ţutulmuşken bu dil murġı o zülfüñ dāmına evvel 
 Giriftār-ı belā ķıldım civānā cānımı ben hem 
 
3 Dutışur nār-ı şevķıñla yanup sūzān olur her-bār 
 Viŝāliñ ārzūsuyla olupdur dil ġam-ender-ġam 
 
4 Düşüp deşt-i firāķıñda gezer āvāre bī-çāre 
 Saña üftādeler çoķdur niçe bu dil gibi ŝad hem 
 
5 Nedīmiñdir ķadīmī bezm-i ćaşķda NEBŹĪ-i kemter 
 Uyup şāhā ćadū-yı nā-tırāşa ķılma luţfuñ kem 
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348 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Gördüm aġyār ile yār olduñ çü dildārım benim 
 İĥtiyārım gitdi elden ķalmadı ćārım benim 
 
2 Gicelerle encümi tā ŝubħa dek bīdār ider 
 Zülf-i şeb-gūnuñ ġamıyla girye vü zārım benim 
 
3 Yoķ durur bir yār-i ŝādıķ ħālimi ćarż itmege 
 Ey dirīġā şerħ olunmaz ķāldir esrārım benim 
 
4 Gündüzin aĥşama dek maħzūn u maġmūmdur göñül 
 Nāle vü efġāndır tā ŝubħa [d]ek kārım benim 
 
5 NEBŹİYĀ cānım virüp aldım ġam-ı cānānı ben 

75b  Ħamdü li’llāh aŝŝıludur işbu bāzārım benim 
 

349 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćAķlımı beydaķ dilim fīl nefsimi at eyledim 
 Ferz-i ćaşķımla felek Leclācını māt eyledim 
 
2 Cām-ı mey destimde bir āyīne-i ćālem-n[üm]ā 
 Baķmaġa ħāl-i cihāna anı mirĈāt eyledim 
 
3 İrmedim ŝabr itmek ile vaŝlıña şāhım seniñ 
 Tecribem olsun diyü kerrāt u merrāt eyledim 
 
4 Āh vāh ile fenāya gitdi ćömr-i nāzenīn 
 Āh kim geçdi günüm tażyīć-i evķāt eyledim 
 
5 NEBŹİYĀ gördükde ol sulţānı lā illā* didim 
 Nefy idüp ġayrını andan Ħaķķı iśbāt eyledim 
 

350 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Rūyuñı görmeklik içün ey yüzi māhım benim 
 Ţolanur heft-i semāyı tā-seħer āhım benim 
 
2 Devlet-i ĥāk-i rehiñde n’ola idbār eylesem 
 Mihr-i iķbālimi ţutdı ġaym-ı ġam şāhım benim 
 

                                                 
* Lâ ilâhe illallâh: Allah’tan başka ilâh yoktur. 
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3 Kaćbe-i kūyuñ ţavāfına yine ćazm eyledim 
 Uġradı deşt-i belāya ey ćaceb rāhım benim 
 
4 Gerçi meyl idüp ruĥ-ı zībāña dil virdim saña 
 Ţavć ile düşdüm velīkin yoķdur ikrāhım benim 
 
5 Senden olur NEBŹĪ-i bī-çāreye ancaķ devā 
 Merħamet ķıl ey kerem luţf ıssı Allāhım benim 
 

351 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Ġam-ı laćliñle şehā ţoldı dü çeşmim yine dem 
 Cigerim nāvek-i dil-dūzuñ ile oldı verem 
 
2 Yüregim tāb-ı ćiźārıñla olup hem-çü kebāb 
 Dil-i ġam-dīdeye bu cevr ile gelmez mi nedem 
  
3 Ķāmetiñ bāġ-ı belā içre biten şāĥ-ı fiten 
 Varaķı cevr ü cefā nūr durur bārı sitem 
 
4 Var iken ġamze-i dil-dūz ile ĥāliñ ne ćaceb 
 İrişürse dil-i üftādelere miħnet ü ġam 
 
5 O siyeh dīdeleriñ siħr ile ćayn-ı zerķāĈ 
 Źeķanıñ ćāşıķa gird-āb-ı ġam u çāh-ı elem 
 
6 Niçe dil-dādeleriñ ķanın içerken ŝanemā 
 Ne revādır ki lebiñ mihr ü vefādan ura dem 
 
7 Yaraşır dirsem eger sem fem-i yāre NEBŹĪ 
 Dimedi bunca niyāz itdi bu dil lā vü nećam 
 

352 
 

Mefćūlü Mefāćìlün Mefćūlü Mefāćìlün 
 
1 Hicriñ gibi bu dilde özge elemi bilmem 
 Bu derd-i verem āĥir baġrım dele mi bilmem 
 

76a 2 Aķdıķça gözüm ābı ŝanma söyünür nārım 
 Ĥāke ķarılup cismim ber-bād ola mı bilmem 
 
3 Deryāca ġamım vardır bir ķaţre sürūrum yoķ 
 Baħr-i ġama bu göñlüm yoĥsa ţala mı bilmem 
 

                                                 
351/2., 4. ve 5. beyitler sayfa kenarındadır. 
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4 Ayırdı beni firķat ol rūħ-ı revānımdan 
 Mürde tene bir daĥı cānım gele mi bilmem 
 
5 Dil zevraķını ŝaldım gird-āb-ı belā içre 

Eser mi muvāfıķ yil yaĥud ķala mı bilmem 
 
6 Alnımda yazılanlar elbette gelür bir bir 

Ĥaţţāţ-ı ezel böyle çalmış ķalemi bilmem 
 
7 Ben künc-i firāķında bī-çāre vü bīmārım 

Ħālimden o cānānım NEBŹĪ bile mi bilmem 
  

353 
 

Mefćūlü Mefāćìlü Mefāćìlü Fećūlün 
 
1 Teb-ĥāle-leb ü teşne-dil ü hicr ile nālim 
 Ķandır beni vaŝlıñla lebi āb-ı zülālim 
 
2 İrgürseñ eger ćıyd-i viŝāliñe beni sen 
 Ķurbānıñ olam yolıña ey ķaşı hilālim 
 
3 Ġam defćine ser-rişte-i zülfiñe yapışdım 
 Arturdı daĥı gitmedi bu ħüzn ü melālim 
 
4 Abdālıñ olup şevķ-ile bu tekye-i ćaşķda 
 Gör başda külāhım daĥı egnimdeki şālım 
 
5 NEBŹĪ niçesi irişem iksīr-i viŝāle 
 Destimde çü yoķ źerre ķadar māl ü menālim 
 

354 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Cūy-ı ħüsn ise ruĥuñ ben de anı cūyendeyim 
 Rūy-ı gül-gūnuñ kucā rūyendedir rūyendeyim 
 
2 Gülşen-i ćālemde sen bir ġonca-ı gül-ĥandesin 
 Līk ben nār-ı firāķıñla şehā külĥandayım 
 
3 Mihr-i ruĥsārıñla tā-evc-i felek tābendedir 
 Sāyeveş ayrılmazam yanıñcayım tā bendeyim 
 
4 Ķand-i laćliñ yādına oldum Semerķanda revān 
 Bilmezem uzaķdayım yaķındayım ya ķandayım 
 
 

                                                 
354/2b Līk ben: Ben daĥı 
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5 ćAķl-ı NEBŹĪ bend olupdur kākül-i pür-tābıña 
 Ŝanmaġıl ben bende-i dīrīniñi kim bendeyim 
 

355 
 

MüstefĆilün MüstefĆilün MüstefĆilün MüstefĆilün 
 
1 Ol mīm-fem ķaddi elif ol ħüsn ü ĥulķı lā-kelām 
 Nūn itdi āĥir ķāmetim illā ki buldum nīk-nām 
 

76b 2 Aġzı ŝadefdir dür dişi laćlīn ţudaķ gevher yanaķ 
 Zülfi zer-i āb-rīzdir gerdānıdır çün sīm-ĥām 
 
3 Enfās-ı ćĪsīdir kelāmı cān baġışlar mürdeye 
 Ķopar ķıyāmet ķāmetin ćarż eyleyüp ķılsa ĥırām 
 
4 Müşgīn ŝaçın bād-ı ŝabā ķılmış perīşān ŝubħ-dem 
 Olmuş mućaţţar būy-ile ćālem ķamu ţolmuş meşām 
 
5 ćĀşıķlara raħm eyleyüp itdi selāmına sezā 
 * لیه منا السلامیا ربنا انت السلام بلغ ا  
 
6 Maħrem degildir çün raķīb esrār-ı ćaşķa sermedā 
 Ķalsun belā-yı hicr ile olsun viŝāl aña ħarām 
 
7 Ķıldı bu NEBŹĪ ķuluna mihr ü vefā-yı bī-kerān 
 Teslīm-i cān itmek daĥı olsun benim boynumda rām 
 

356 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 LāĈubālī olmuşum rüsvālıġa ćār eylemem 
 ćĀrdır ĥüsrān-ı devlet ben anı kār eylemem 
 
2 Yanarım şemć-i cemāl-i yār ile pervāneveş 
 Bülbülāsā rūz u şeb gülzārda zār eylemem 
 
3 Rāh-ı ćaşķıñda şehā çün eyledim şedd-i niţāķ 
 Zülf-i müşgīniñden özge daĥı zünnār eylemem 
 
4 Ķıl taħammül zaħmet-i aġyāra ey dil var yüri 
 Bir gül içün dime kendim rence-i ĥār eylemem 
 
5 Dehr-i pür-ķahra niyāz itmem ölürsem NEBŹİYĀ 
 Dūd-ı himmetdir çü gerdūn minnetin bār eylemem 
 
 

                                                 
* “Ey Rabbimiz sen Selâm’sın, bizden ona selâm ulaştır.” 
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357 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Bu bīmār-ĥāne-i ćālemde n’ola derdmend isem 
 Devāsız derde düşdüm derdim añlar yoķ devāsın hem 
 
2 Reh-i ćaşķ-ı dil-ārāda vücūdum ĥāk-i pā oldı 
 Göñül pür-āteş ü ser pür-hevā vü dīde hem pür-nem 
 
3 Bilürken ehl-i ćaşķıñ derdini kim aña yoķ dermān 
 Ne ħācet ol şehe mā-fi’ż-żamīrim* ćarż-ı ħāl idem 
 
4 Günāhından ħaźer ķıl zāhidā ćuşşāķa ţaćn itme 
 Degildir vesvese bu ćaşķ olurlar ez-Ĥudā** mülhem 
 
5 Ŝanur mısın gürūh-ı ćāşıķānı başına buyruķ 
 Beni ķat ķat bende çekdi gör ol perçem-i pür-ĥam 
 
6 Ne deñlü cevr iderse eyleyüp mihrini aġyāra 
 Yine ol māh-rūya dem-be-dem şevķım olur muħkem 
 
7 ćAceb meħrem mi yoķdur NEBŹİYĀ ižhār ķılmazsın 
 Derūnuñda ķalupdur dürr-i meknūnveş bu ġam müdġam 
 

358 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 

77a 1 O dem derd-i dile ħāŝıl olur em 
 DevāĈ-ı laćl-i dildār olsa emsem 
 
2 Müdām elde mül olsa kāse olsa 
 Hem olsa gül göñülde olmasa hem 
 
3 Sürūruñla sürūr-ālūd olur dil 
 Sürūruñ serverā ger gelse dem dem 
 
4 Murādımdır mürūd-ı devr-i laćliñ 
 Dil-i āgāhıñ ola aña mülhem 
 
5 Olur sem NEBŹĪye vaŝlıñla sükker 
 Viŝāliñ olmasa sükker olur sem 
 
 
 
 

                                                 
357/3b idem: itsem 
* “İçimdekini, gönlümdekini.” 
** “Allah’tan.” 
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359 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey dil-i zārım devādan ur dem 
 Em ruĥ-ı dādārı odur derde em 
 
2 Derddeş ol źū-derde derdden dād al 
 Vādī-i derde varup düş ey dedem 
 
3 Dil devāĈ-ı derd arar dervāzede 
 Rūzī-i rūze revā varım verem 
 
4 Derd-i dil dem dem dem urur der-derūn 
 Dār-ı derddir var durur der-dil verem 
 
5 Dūrdur NEBŹĪ devāĈ-ı derdden 
 Ārzū-yı dil odur derde erem 
 

360 
      [Müstezād] 

 
Mefćūlü Mefāćìlü Mefāćìlü Fećūlün 

 Mefāćìlü Fećūlün 
 
1 Ey gülşen-i ćālemde ruĥı ġonca-i ĥandım 
    Ey verd-i gülistān 

Vey bāġ-ı cihān içre ķadi serv-i bülendim 
    Vey ćarćar-ı bostān 
 
2 Her demde bu gözler seni gözler niçe demdir 
    Hìç ġayrıya baķmaz 

Kim gördi bu göz sevdi göñül cānla begendim 
    Hey cānıma cānān 
 
3 Çün ŝubħ-dem ey aĥter-i gerdūn-ı melāħat 
    Seyrāna çıķupsın 
 Ol cāme-i surĥ ile ţulūć eyledi ŝandım 
    Ben mihr-i dıraĥşān 
 
4 Bend eylediñ ol kākül-i dil-bend ile göñlüm 
    Maħbus-ı ķafesken 
 Yetmez midi aña ćaceb ey zülfi kemendim 
    Ol çāh-ı zenaĥdān 
 
5 Yaćķūb-ŝıfat ġamda dem-ā-dem gözi yolda 
    Bu NEBŹĪ-i şeydā 
 Ey Mıŝr-ı ħalāvetde lebi sükker ü ķandım 
    Vey Yūsuf-ı Kenćān 
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361 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

77b 1 Firķatiñle ķan döker bu çeşm-i giryān gel Ħasan 
 Cūş idüp yaşım çü ţūfān itdi ţuġyān gel Ħasan 
 
2 Ħasret-i ĥāliñle baŝdım sīne-i sūzāna dāġ 
 Yüregim nār-ı ġamıñla oldı büryān gel Ħasan 
 
3 Ben ţuram ķarşu velī bālīn-i nāza yaŝdanup 
 Geç serīr-i ćizz ü istiġnāda sen yan gel Ħasan 
 
4 Girmesün mānić olur mā-beyne pīrāhen daĥı 
 Cāme-ĥvāb-ı vuŝlata luţf eyle ćuryān gel Ħasan 
 
5 NEBŹĪ-i şeydā-dile vaŝlıñ metāćın ćarż ķıl 
 Ol da beźl itsün yoluñda niçe hemyān gel Ħasan 
 

362 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ķo sīnem zaĥm-ı tīġ-ı cevr-i dildār ile zeyn olsun 
 Fenā bāġında dönsün lālezāra daĥı ćayn olsun 
 
2 Mey-i laćlīn içerse zer ķadeħden rind-i mey-ĥvāre 
 Bizim içdigimiz de āb-ı ŝāfī ke’l-lüceyn olsun 
 
3 Ġurābu’l-bīn ile bülbül revā mı hem-ķafes olmaķ 
 Raķīb ile o yāriñ beyni baćde’l-Maşrıķeyn olsun 
 
4 Ümīd ü bīm-i vaŝl-ı hicr ile āzürde-dil olsun 
 Alup cānım didigim bir daĥı maħŝūl-i beyn olsun 
 
5 Şehā ćuşşāķa her dem cevr ü aġyāra vefā ķılma 
 Gehī luţf eyleyüp ber-ćaks ķıl kim cānibeyn olsun 
 
6 Dil-i pür-dāġa çün bir şerħa çekdi çeşm-i ĥūn-rīziñ 
 Didi ġamzeñ görüp bir de çekem ben tevĈemeyn olsun 
 
7 Eger ćālemde maħbūb-dost iseñ bir ĥūb sev NEBŹĪ 
 Ki ĥulķı aħsen ü źātı ħasen ismi Ħüseyn olsun 
 
 
 
 
 

                                                 
362 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun şekilde kaydedilmiştir. 
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363 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 O rūy-ı gülşeniñ ġonca-femiñle reşk-i bāġ olsun 

Açılsun her ţaraf nergis benefşe göz ķulaġ olsun 
 
2 Raķīb-i rū-siyehle gizlüce pāzār idermişsin 
 Cüvāl-ı faħmgerāsā çelebī yüzüñ aġ olsun 
 
3 Görüñ tāv-ĥānede dīvāneler zencīr ķırmaz mı 
 Bahār olsun hele sünbül şüküft olmaġa çaġ olsun 
 
4 Cefā vü cevr-i dildār ile ķalbim jengdār oldı 
 Biraz mihr ü vefā sümpāresiyle daĥı zāġ olsun 
 
5 Ne sāzım var ne sūzum var hemān bir sādece şićrim 
 Olan dīvānımı ĥvānende şād olmazsa ŝaġ olsun 
 

78a 6 Ħasūduñ ger eśer itmezse ķalb-i āhenīnine 
  Bu nažm-ı serd ü berdim başına rūyìn çomaġ olsun 

 
7 Bu şićre şeyn iden kej-rāya olsun şìni çün erre 
 Göz olsun ćaynı dilde rāsı ĥançer noķţa dāġ olsun 
 
8 Velī ehl-i nažar ŝāħib-baŝar ķadir-şināsānıñ 

  Vücūdundan saķam ġam daĥı ķalbinden ıraġ olsun 
 
 9 Dimem çün fi’l-ħaķīķa şāćirim yā āşıķım NEBŹĪ 
  N’ola erbāb-ı dil gūş itmese şićrim ķo lāġ olsun 
 

364 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Havālar germ olsun ķış çıķsun 
 Gürūh-ı bī-dilāna iş çıķsun 
 
2 Müselmānım diye bilür mi kimse 
 Birazdan gör o kāfir-kīş çıķsun 
 
3 Nevāl-i vaŝla sīr olmuş işitdim 
 Raķībiñ boġazında şiş çıķsun 
 
4 Umarken nūş luţfuñ sofrasından 
 Revā mı behre-i dil nīş çıķsun 
 
5 Degildir ķaddiñe kem cāme-i ġam 
 Niçün dirsin ki NEBŹĪ biş çıķsun 
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365 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dil-i bī-çāre ićrāż eylemezken her belāsından 
 Belā bu ol perī-peyker ķaçar ben mübtelāsından 
 
2 Girīzān olmasa bīmār-ı hicrānından olmaz mı 
 Viŝāliyle ćilāc itse lebi dārü’ş-şifāsından 
 
3 O rūy-ı āfitābıñ tābına kim ţāķat-āverdir 
 Yaķar ćālemleri zülfi seħābı mā-verāsından 
 
4 Cefāsı ħadden efzūn oldı ol ĥūn-ĥvāreniñ gerçi 
 Velī inŝāf idüp īfā ider bir gün vefāsından 
 
5 Ayaġıñ tozına yüz sürsem ey serv-i dil-ārāmım  
 Biraz naķl eylesem ķanlu yaşımıñ mā-cerāsından 
 
6 Delīlim nār-ı āhım dūdunı iħrām idüp geldim 
 Ayırma Merve ħaķķı Kaćbe-i kūyuñ ŝafāsından 
 
7 Ĥaţ-āver olduñ ey āfet ćaţā eyyāmı fesĥ oldı 
 Daĥı geçmez misin NEBŹĪ-i şeydānıñ ĥaţāsından 
 

366 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Çeşm-i fettānıñ durur bilmez miyim ķan eyleyen 
 Laćl-i şīrīniñ degil mi aña fermān eyleyen 
 

78b 2 Ġaym-ı ġamda ķomaz ümmīdim budur dāĈim beni 
 Mihr-i rūyuñla sipihr-i ħüsni tābān eyleyen 
 
3 Źerreveş evc-i ćalāya muttaŝıl ider ćurūc 
 Āsitānıñda vücūdın ĥāke yeksān eyleyen 
 
4 Yolın azıtmaz ĥayāl-i zülfidir ħablü’l-metīn 
 Ŝıdķ u iĥlāŝ-ile ćazm-i semt-i cānān eyleyen 
 
5 NEBŹİYĀ çevgān-ı ćaşķı ol çalar ancaķ hemān 
 Yār kūyunda seri ţôbını ġalţān eyleyen 
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367 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
 زینت ثنتین جنت نقش چین 1

 جنب نقشش بت چین زشت جبین 
 
نج نبت غبغبش زیب زنخپ 2  

 خیبت غنج بنفشج نتن تین 
 
 غیث بختش نیز نغزش زین بخش 3

  فیض بین؟تن بتخت بخت شخنذش 
 
  زي شغفيذنیز شفقت بیز 4

 زي تیقظ زي تزین زي یقین 
 
 زین تفنن خویشتن نبذي ذنیب 5

 ظن چیزي نزني خیزي چنین* 
 

368 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Zinde-i cāvīd buldı Ĥıżrveş laćliñ emen 
 ٓارزو دارم ز حق روزی کند روزی بمن** 
 
2 Dil-berā aġzıñ ŝadefdir dişleriñ dürr-i śemīn 
 نیست حیفا از برای اشترا در من ثمن*** 
 
3 Ķan ķarışmış eşk-i çeşmim aķdı laćliñ yādına 
 سر بسر روی زمین شد همچو گلزار و چمن**** 
4 Ravża-ı cennet gibi ħüsnüñ mükemmel ber-devām 
 خد و قدت لاله و سروست رویت یاسمن***** 

                                                 
367/4a Mısra vezne uymamaktadır. 
* “1. Cennetin değerli süsünü nakşet, onun nakşı yanında Çin’in putu çirkin alınlıdır. 
2. Onun gerdanı beş tane çene süsüdür, kötü kokulu menekşe …? 
3. Onun baht yağmuru da, bu bağıştan latifdir, baht tahtında tenin tırmalanmasını feyiz gör. 
4. Şefkat de neşeden … (gelir)?, teyakkuzdan, tezeyyünden, yakînden. 
5. Günahkâr Nebzî, bu eğlenmeyle kendini bir şey zannetme, böylece kalk.” 
** “Allah’tan bir gün bana (da) nasip etmesini dilerim.” 
*** “Yazık, satın almak için bende para (kıymet) yok.” 
**** “Yeryüzü baştan başa gül bahçesi ve çayıra döndü.” 
***** “Yanağın lâle, boyun servi, yüzün yâsemendir.” 
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5 Mest iken dün ārzū-yı vaŝl ider cānım didim 
 گفت مدهوشست نبذی وصل من خواهد ز من* 
 

369 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 SüĈāl it çeşm-i mestiñden bu mest-i ćaşķıñıñ ħālin 
 Meśeldir bu bilürler mest olanlar mest aħvālin 
 
2 Cenāb-ı ćizzetiñden irmedi meĈmūlüne aŝlā 
 Revā ķıl bir kez olsun bendeñiñ luţf eyle āmālin 
 

79a 3 Dil-i bīmār ćaşķıñla düşüp ŝāħib-firāş oldı 
 Gelüp bālīni üzre ey ţabībim bārī ŝor bālin 
 
4 Kerem ķıl kulbe-i aħzānımı reşk-i İrem eyle 
 Görem bir kerre ćarż it ķaddiñi ţāvūsveş ŝalın 
 
5 ćAceb şūrīde-ħāl olmuş durur NEBŹĪ ĥayāliñle 
 Yürür ćaşķıñla çıplaķ başı açuķ ayaġı yalın 
 

370 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Mā-sivādan fāriġ oldum düşeli ćaşķa ćayān 
 Ķılca görünmez gözime dü-cihān ey mū-miyān 
 
2 Ol iki şeh-bāz çeşmiñden ĥalāŝa çāre yoķ 
 Murġ-ı dil çün kākül-i şeb-gūnuñ itdi āşiyān 
 
3 Ŝaldı boynuña yine zülf-i girih-gīrin o şūĥ 
 Miħnet ü derd ü ġama ey dil ţayan imdi ţayan 
 
4 Düşdi şemć-i ħüsnüne meyliñ ezel pervāneveş 
 Var ilā-yevmi’l-ķıyāme āteş-i şevķıyla yan 
 
5 Sen çekersin cevrini ol ider aġyāra vefā 
 NEBŹİYĀ yanında bir ŝu celb iden desti ŝıyan 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Dedi ki Nebzî şaşkındır, benim vaslım zaman ister.” 
369 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
370/5b celb iden: getüren 
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371 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dilā bu devr içinde gerçi kim bir merd-i pür-derdsin 
 Devā meĈmūl olunmaz saña zīrā derd-i pür-verdsin 
 
2 Baña ne ĥāk olursam yine aŝlım ĥākdir ammā 
 Velī sen kān-ı ćaşķda miśli yoķ bir gevher-i ferdsin 
 
3 MüĈeśśir seng-i ĥārāya bu āhım ey dil-i dil-ber 
 Velīkin saña teĈśīr itmez andan sen daĥı serdsin 
 
4 Raķīb ile cidālim göricek ćuşşāķ didiler hep 
 Bu meydān-ı şecāćatda pesend kim ĥaylīce merdsin 
 
5 Ķuluñ NEBŹĪ niçe feryād ķılmaz ćandelībāsā 
 Gülistān-ı melāħatde begim sen ġonca bir verdsin 
 

372 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Gine žāhir oldı şehr içinde bir nev-civān tāze 
 Künyesidir Ħamza-zāde ġamzesidir Ķahramān 
 
2 Ķaşları Rüstem kemānı kirpigi tīr-i ķażā 
 Çeşm-i ĥūn-ĥvārı velī oldı Nerīmān-ı zamān 
 
3 Her ķaçan ćarż eyleyüp ķāmet ŝalınsa nāz ile 
 Gösterir her bir ĥırāmında ķıyāmetden nişān 
 
4 Ġonca-ı ŝad-bergdir gūyā ki ol nāzik femi 
 Jāleveş gerdende ammā ĥaţţ-ı nev olmuş ćayān 
 
5 Ķaţre-i laćli hezārān derdlere dermān iken 
 Źevķ bunda her kelāmında dökilür niçe ķan 
 

79b 6 Böyle āfetken yine ćālem ķamu kurbānıdır 
 Görmege bir kez cemālini iderler cān revān 
 
7 Sen de NEBŹĪ ŝanuram ol fitneye olduñ kiriş 
 Tīr-i āhıñ göklere gider olup ķaddiñ kemān 
 
 
 
 
 

                                                 
372/2b velī oldı Nerīmān-ı zamān: olupdur āfet-i devr [ü] zamān 
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373 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Kūy-ı yāra dūd-ı āhuñdur seni irşād iden 

Ķalb-i maħzūnuñ odur ġamgīn iden hem şād iden 
 
2 Zülfi leylīdir seni zār eyleyen Mecnūnveş 

Ol lebi şīrīndir ey dil hem daĥı Ferhād iden 
 
3 Gerçi ćuşşāķı zebūn iden şehā çeşmiñ durur 

Zülf-i şeb-gūnun hevāsıdır beni ber-bād iden 
 
4 Hey di ĥūnī ġamzeñe ķan ide ķānūn itmeye 

Tā-Ķıyāmet yād olurmuş nīk ü ger bed ad iden 
 
5 NEBŹĪ-i kūr sāyeveş ĥāk ile yeksān eylemiş 

Bāġ-ı ħüsn içre seniñ ol ķāmetiñ şimşād iden 
 

374 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Gireydi destime bir kez o dāmān 
 Bıraķmazdım idüp çāk-i girībān 
 
2 Gözüm sürme idelden ĥāk-i pāyıñ 
 Gözetmez źerrece kuħl-i Ŝıfāhān 
 
3 Ruĥuñ yādıyla ey ġonca-dehānım 
 N’ola bülbül gibi eylersem efġān 
 
4 Ţabībim lebleriñ ćayn-ı şifādır 
 ćAceb bu derdime olmaz mı dermān 
 
5 Yine cān oynarım meydān-ı ćaşķda 
 Serim ţôb itmişim ey zülfi çevgān 
 
6 Firāķ-ı laćl-i nābıñla gözümden 
 Aķan yaşlar olur yākūt u mercān 
 
7 Ķabūl it nīk ü bed her neyse NEBŹĪ 
 Ķapuñda ķul ola ey şāh-ı ĥūbān 
 

375 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Nāzenīnā ol raķīb senden ħimāyet bulmasun 
 Āsitānıñdan ıraġ olsun rićāyet bulmasun 
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2 Žulmet-i hicriñde ķalsun dāĈimā güm-rāh olup 
 Nūr-ı ruĥsārıñla ey meh-rū hidāyet bulmasun 
 
3 Tā-ebed ćuşşāķa mihr ü şefķat ü raħmıñ seniñ 
 Artuban eksilmesün hergiz nihāyet bulmasun 
 

80a 4 Bezm-i vaŝlıñda şehā görsün hemīşe rūyuñı 
 Luţf u iħsānıñ dile aŝlāca ġāyet bulmasun 
 
5 Tā ezelden bir mürüvvet ŝāħibi cānānesin 
 NEBŹĪye cevr itmegil cevrin bidāyet bulmasun 
 

376 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Vefā vü şefķatiñ ben kuluña şāhā müdām olsun 
 Diyem tā ben saña ćömrüñ efendim müstedām olsun 
 
2 Ķabūl it ĥidmetiñde bu dil-i üftādeyi her dem 
 Ķapuñda boynı baġlu bir kemīn kemter ġulām olsun 
 
3 Ħarīm-i ĥāŝŝıña daćvet ķılup irişdir iħsāna 
 Daĥı şeft-ālūlar vir kim begim luţfuñ tamām olsun 
 
4 Beni ey ġonca-leb çün dāĥil-i gülzār-ı vaŝl itseñ 
 Cemāliñ güllerin dirmeklige hem iźn-i ćām olsun 
 
5 Görüp bu luţfı senden cānı ķurbān eylesün NEBŹĪ 
 Yoluñda öldigi ćuşşāķ içinde nìk-nām olsun 
 

377 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey göñül ćazm eylediñ bu rāha bī-nān u yayan 
 Ġaflet uyķusundasın sen daĥı aç gözüñ uyan 
 
2 Ķandasın ey ţālib-i dīdār-ı dil-ber gel berü 
 Cānı ķurbān it dilerseñ vech-i dildārì ćayān 
 
3 ćĀlem-i rüĈyāda Mecnūnı görüp didim aña 
 Niçedir erkān u ķānūnı bu rāhıñ ķıl beyān 
 
4 Terk-i serdir didi hem daĥı fedā-yı cāndır 
 İrişür maħbūb u maţlūba ser ü cāna ķıyan 
 

                                                 
376/5b nīk-nām: başķa nām 
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5 Yolda ķalmaz pes irersin menzile ĥavf eyleme 
 Gir ţarīķ-ı ćaşķa NEBŹĪ eyle dāmen-der-miyān 
 

378 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Sirişkim ĥāk-i pāyıñda eyā servim revān olsun 
 ćAdūnuñ reşk ile baġrı dem-ā-dem ţolu ķan olsun 
 
2 Dü çeşmim nem ola ţapuña dest-āvīze şāyeste 
 Faķīrāne ķabūl it ķuşça cānım armaġān olsun 
 
3 Begim ķaħt-ı viŝāl itme ŝalup bāzār-ı hicrāna 
 Ne var kālā-yı vaŝlıñ ćāşıķāna rāygān olsun 
 
4 Ĥalāŝ it cānımı çāh-ı źeķandan zülfiñe bend it 

Ġarībe tār-ı zülfüñ dil-berā dārü’l-emān olsun 
 
5 TeĈennī üzre ol vaćd-i viŝāl eylerse ol ĥūnī 
 ćAcūl olup dime NEBŹĪ hemīn olsun hemān olsun 
 

379 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

80b 1 ćAndelībem gülşen içre başladım efġāna ben 
 Ħālimi ćarż idebilmem ol gül-i ĥandāna ben 
 
2 Ĥāk-i pāy olup reh-i ćaşķıñda oldum pāy-māl 
 Bu ćacebdir ķanda irişem şeh-i ĥūbāna ben 
 
3 İşigin dārü’ş-şifā herkes umar senden devā 
 Āsitānıñ terk idüp ķanda gidem dermāna ben 
 
4 Yanmada cānā ķaçar mı dil o tāb-ı ħüsnüñe 
 Tā-ezel ćaşķ āteşiyle gelmişem çün yana ben 
 
5 NEBŹĪyi daćvet ķıl ey ĥūnī viŝāliñ ĥvānına 
 Aç u muħtāc u faķìrem lāyıķam iħsāna ben 
 

380 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Ķo ŝınsun şīşe-i dil yār elinden 
 Ŝafādır bu dile dildār elinden 
 

                                                 
379/5b Aç u muħtāc u faķīrem: Miskīnem ġāyet faķīrem 
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2 İder mülkünde her gūne taŝarruf 
 Olur mı aġlamak ħünkār elinden 
 
3 Hebā olupdur eczā-ı vücūdum 
 Turāb u mā havā vü nār elinden 
 
4 İrince genc-i vaŝl-ı dil-rübāya 
 Neler çekdim raķīb-i mār elinden 
 
5 Gülistān-ı cihānda ġonca güller 
 İrişmez bülbülāna ĥār elinden 
 
6 Ümīdim bu şehā luţf eyleyüp ķıl 
 Girībānım ĥalāŝ aġyār elinden 
 
7 Yetişmezse n’ola dāmān-ı pāke 
 Ne gelsün NEBŹĪ-i nā-çār elinden 
 

381 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ħālime raħm eylemezseñ ey meh-i nā-mihribān 
 Yanarım tā kül olunca işbu cism-i nā-tüvān 
 
2 Ķurs-ı dāġım pāre-i baġrım müheyyā eyledim 
 Çeşm-i mestānem gerekdir meclis içre guşt u nān 
 
3 ćAndelībem gerçi hergiz nāle itmem pes niçün 
 Az gelür feryādıma ey ġonca bu bāġ-ı cihān 
 
4 Ġamze-i ĥūn-ĥvār elinden ķurtar ey şāhım beni 
 Źerrece bilmez amānı ķaŝd-ı cān eyler hemān 
 
5 Zülfüñe bend eyleyüp çāh-ı źeķandan ķıl ĥalāŝ 
 Bir ġarībem tār-ı zülfüñdür baña dārü’l-emān 
 
6 Dökdi ķanım o leb-i cān-baĥşıñ ey āfet benim 

Ķana ķana ceng iderdim ger olaydı ķana ķan 
 

81a 7 Çeşmiñe ķanım ħelāl ü laćliñe cānım fedā 
 Pāyıña eşkim niśār olsun eyā serv-i revān 
 
8 Ţurra-ı şeb-rengiñiñ žıll-ı žalīlinde bu dil 
 Rāħat isterdi velī ol daĥı olmuş žulme kān 
 
9 Merħamet vaķti durur bu NEBŹĪ-i bī-çāreye 
 Gel ey cevr eylediñ şāhım amān olsun amān 

                                                 
381/5b tār: Metinde “tāz” şeklindedir. 
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382 

 
Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 

 
1 Mürüvvet olmayınca bir güzelden 
 Çıķarmış aġlamaġ ile göz elden 
 
2 Midādımdır yazar rūz-ı siyāhım 
 Sevād-ı dìdem eşkimle ezelden 
 
3 Yanıñdan sāyeveş ey mihribānım 
 Gidermem źerrece mihriñ sizelden 
 
4 Ĥarāba vardı dil mülki ser-ā-ser 
 Ħarāmī ġamzeñ ol ilde gezelden 
 
5 Müsāfir olsa ger dilde ĥayāliñ 
 Kebāb idem yanıķ baġrım tīz elden 
 
6 Bezetdim sīnemi dāġ-ı ġamıñla 
 Dem-i hicriñde ŝıħħatden bezelden 
 
7 Mućaţţardır dimāġ-ı ćālem ey yār 
 Ŝabā yili ser-i zülfüñ çözelden 
 
8 Dilim raġbet mi ķoydı şāćirānā 
 Bu şićri silk-i taħrīre dizelden 
 
9 Yine NEBŹĪ cihānda añılursın 
 Ġaraż çün ad imiş şićr ü ġazelden 
 

383 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Yoluña cānlar fedādır cānlarıñ çün cānısın 
 Ġayrı dil-berler ķuluñ sen cümleniñ sulţānısın 
 
2 Nādirü’l-ħüsn idi dirler Yūsufı gerçi velī 
 Geçdi anuñ nevbeti şimdi sen aña śānīsin 
 
3 ćĀşıķāna rāygān eyle viŝāliñ gencini 
 Maćden-i mihr ü vefā luţf u mürüvvet kānısın 
 
4 Çarĥ-ı gerdūndan gelen ţôb-ı belāya sīneñ aç 
 ćArŝagāh-ı ćaşķıñ ey dil çün şeh-i merdānısın 
 
5 Nev-be-nev zībā ġazellerle pür-iyāle(?) meclisi 
 Bezm-i ćaşķ içre ħarīfānıñ ķadeħ-gerdānısın 
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6 Ţañ mı dīvānıñ irerse mülk-i Īrāna daĥı 
 Çün ki şićriñ defteri Erjengdir sen Mānisin 
 
7 Ţarz-ı şićri senden ögrensün zamāne şāćiri 
 NEBŹİYĀ var ise ćaŝrıñ şimdilik Selmānısın 
 

384 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

81b 1 Müşebbek zülfüñ ey dil-ber niçe bir cāna dām olsun 
 Ţutup ħabs-i źeķan ķıl tā ki fermānıña rām olsun 
 
2 Begim bezminde ruĥsārıñ meze olduysa ćuşşāķa 
 Lebiñ bāde dehānıñ hem daĥı faġfūrī cām olsun 
 
3 Yüzüñ göstermez iseñ kākülüñle dil olur ķānić 
 Ziyāret itdigi ger Kaćbe olmaz ise Şām olsun 
 
4 Didim laćl-i lebiñden ķan-behā bir būse ister dil 
 Didi var git bugün yarın virem boynumda vām olsun 
 
5 Melāmet ķılmasunlar NEBŹİYĀ bu nažm-ı bī-dādı 
 Kim andan ķaŝdımız budur mücerred bir kelām olsun 
 

385 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Nūşumı laćl-i lebiñ keyfiyyetidir ķan iden 
 ćAyşımı telĥ eyleyüp hem bī-ser ü sāmān iden 
 
2 Ħasret-i ĥāl-i ruĥuñdur sīnede dāġa sebeb 
 Şevķ-ı rūy-ı āteşīniñdir dilim büryān iden 
 
3 Bülbül-i şūrīde gibi eyledi giryān beni 
 Gülşen-i ħüsn içre ey gül-ruĥ seni ĥandān iden 
 
4 Sehv ile āh eyledimse rū-be-rū ĥışm eyleme 
 Şerć-i enverde şehā maćźūrdur nisyān iden 
 
5 NEBŹİYĀ her dem niçe biñ cān fedā olmaķdadır 
 Ŝanma sensin Kaćbe-i kūyunda cān ķurbān iden 
 
 
 
 

                                                 
384/1b tā ki: bārī 
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386 
 

Fećūlün Fećūlün Fećūlün Fećūl 
 
1 Dilā ķıl bu rehde etek der-miyān 
 Hem eyle daĥı ħāmiliñ(?) der-miyān 
 
2 Ne ĥoş cāy olupdur bu bezm-i ŝafā 
 Perī der-kenāre melek der-miyān 
 
3 Sitāre durur dāne girde ķamer 
 Döşenmiş simāţ-ı felek der-miyān 
 
4 Şerīkiz ġam-ı ćaşķda Mecnūn ile 
 Nemiz var ise müşterek der-miyān 
 
5 Zen-i dehre uyma ŝaķın NEBŹİYĀ 
 Er iseñ kemer pek gerek der-miyān 
 

387 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Vaŝla irmez varını īśār-ı cānān itmeyen 
 Lāyıķ-ı vaŝl ola mı bu ķavli iźćān itmeyen 
 

82a 2 Merve ħaķķı Kaćbe-i kūyuñ ŝafāsın bulmasun 
 Zemzem-i laćliñ içüp cānını ķurbān itmeyen 
 
3 Münkir-i ćaşķdır begim kāfir durur müĈmin degil 
 Āyet-i ħüsnüñ görüp iķrār u īmān itmeyen 
 
4 Gördigimce ĥāke düşsem ţañ mıdır dāmen gibi 
 Kim durur rūyuñ görüp çāk-i girībān itmeyen 
 
5 Źerreveş evce ćurūc eyler mi ey NEBŹĪ o rūħ 
 Cismini bī-resm idüp ĥāk ile yek-sān itmeyen 
 

388 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Ĥalāŝa çāre yoķ derd ü ġamıñdan 
 Ferāġım var demiñden ćālemiñden 
 
2 Bugün Manŝūr-ı ćaşķım kim deriñde 
 Aŝıldım dāra cānā perçemiñden 
 
3 Bu dil pür-yāredir tīr-i müjeñle 
 Sīnem ŝad-pāre tīġ-ı ġamġamından 
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4 Olursa eyle laćl-i yāri em sem 
 Ţabībā çāre yoķdur merhemiñden 
 
5 Bir ayaķ ŝunmadıñ meĈmūlüm üzre 
 Sipihrā çekdim el cām-ı Cemiñden 
 
6 Dilā bülbül gibi feryād idersin 
 Cevāb aldıñ mı ol ġonca-femiñden 
 
7 Ĥulāŝa ķan aķar çeşmiñden el-ħaķ 
 Eśer yoķ NEBŹİYĀ eşk ü nemiñden 
 

389 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Derd-i dādārı devāĈ-ı derd dān 
 Vādī-i derde düş ey dil var revān 
 
2 Uş devāĈ-ı derd durur ol derde em 
 Derde em um var ol derden der-ān 
 
3 Rām ol ey ādem iźāĈ-i derde var 
 Vird-i derd et var devām üzre ez-ān 
 
4 Dil devāĈ-ı derd arardı dūrda 
 Dār-ı derde varup ol zār u devān 
 
5 NEBŹİYĀ dūr ol devāĈ-ı derdden 
 Dārū derddir vardı devr-i deverān 
 

390 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ţabībāsā dil-i bī-çāreye ger çāre söylersin 
 Velīkin arturup derdin hemān āvāre söylersin 
 
2 Degirmen gibi her ne dāne gelse ögidür aġzıñ 
 Diliñiñ baŝķısı yoķdur ćaceb farfāra söylersin 
 
3 Saña bir kimse yārim diyü niçe rāzını açsun 
 Gil ıŝlanmaz dehānıñda varup aġyāra söylersin 
 
4 Seni maħrem idinmem sırra şimden ŝoñra sen zīrā 
 Tekellüm idecek kes bulmasañ dīvāra söylersin 
 

                                                 
390/3. ve 5. beyitler sayfa kenarındadır. 
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5 Ŝarāħat yā kināyet söyleme çün ţabćını bildiñ 
 Diliñ ţut NEBŹİYĀ ger söyleseñ āvāre söylersin 
 

391 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

82b 1 Dilimden nār-ı ćaşķım nev-resānveş idüp pertāv 
 Cihānı pür-żiyā kıldı vü fi’l-ħāl dehre ŝaldı çav 
 
2 Ne ţurfe pīşedir bu ćaşķ-bāzī kim ki erbābı 
 Olurlar feyż-yāb el-ħaķ olurlarsa ĥar u yā gāv 
 
3 Ħarāret ıssı bir şaķraķ olur kim ćaşķa yār olsa 
 Ser-ā-pā nār-ı maħż olur göyinür ŝanasın kim ķav 
 
4 Dilerseñ ćaşķdār olmaķ ŝaķın kim pend-gīr olma 
 Cünūn āśārıdır bi’llāh ćaķl u fikri başdan ŝav 
 
5 Kemāl-i ćaşķıñ ancaķ inħiŝārı sañadır NEBŹĪ 
 Velīkin ġayrı eşĥāŝa gelür gider olur ţav ţav 
 

392 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Yārdan ayırdı beni baķ yaşıma şimden-gerü 
 Aġular ķatdı felek bu aşıma şimden-gerü 
 
2 Atalık meĈmūl iderken başıma ţaş urdı gör 
 Tevbeler inanmayam ķardaşıma şimden-gerü 
 
3 Seyle virdi dehri yaşım āteşim söyünmedi 
 Yile vardı ćömr ţopraķ başıma şimden-gerü 
 
4 Gel yetiş ey merg bi’llāh ķandasın zīrā ki ben 
 İstemem irişmegi biñ yaşıma şimden-gerü 
 
5 Ey ecel NEBŹĪde ĥatm it eylegil ĥalķdan ferāġ 
 Mūrveş zīr-i zemīne ţaşıma şimden-gerü 
 

393 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 ćAceb ķorķmaz mısın feryād u nālemden cihān memlū 
 Eśer itmez mi bir gün dūd-ı āhım saña ey meh-rū 
 
2 Der-i hicriñ güşāde ćāşıķ-ı bī-çāreler üzre 
 Velīkin bāb-ı vaŝlıñ fetħ olunmaz ey niţāķ-ebrū 
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3 Baña yād eyleme ġayrı viŝāliñ źevķ u şādīsin 
 Begim ben gūşe-i ġamda firāķıñla çü ţutdum ĥū 
 
4 Varup pāyıña döksem dīde-i terden aķan yaşım 

Ġażablanma gerek çün serv ayaġında dem-ā-dem ŝu 
 
5 Eśer itdikçe NEBŹĪ tāb-ı hicrānı dil-i zāra 
 Derūnī āh idüp her dem dirim yā Hū veyā min-Hū 
 

394 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ķudretinden virmiş ol Ĥallāķ-ı ĥalķ ey nīk-ĥū 
 Aġzıña laćl ü ćasel gül gibi reng ü dad u bū 
 

83a 2 Bāġ-ı ćālemde şehā ol müntehā ķaddiñ görüp 
 İtdi Ţūbā-yı behişt bāġ-ı cināndan ser-fürū 
 
3 Ţañ mı virsem çār ćunŝurdan ĥaber maćnīde ben 
 Dilde od serde hevā destimde ĥāk çeşmimde ŝu 
 
4 Her ķaçan görse niķābıñdan mućarrā rūyuñı 
 Ħayķırup ćuşşāķıña dir hātif-i cān sāriĆū* 
 
5 Añma vaŝlıñ NEBŹĪye şāhā dem-i hicrānda kim 
 Firķatınla bu dil-i bī-çāre ţutmuşdur çü ĥū 
 

395 
 

Müstefćilātün Müstefćilātün 
 
1 Çāh-ı źeķanda ol ĥāl-i ĥoş-bū 
 Deşt-i Ĥutende seyr eyler āhū 
 
2 Gördükde anı ķıldım fiġānı 
 Ţutdı cihānı āvāz-ı yā Hū 
 
3 Gül penbe tendir ġonca dehendir 
 Ĥad yāsemendir kākül çü şeb-bū 
 
4 Beñzer fidana serv-i revāna 
 Ţāvūs-ı cāna ol ķadd-i dil-cū 
 
5 Ol sīb-ġabġab ol saćd-ı kevkeb 
 Üftādedir hep pāyında ķamu 
 

                                                 
* “Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete 
koşun.” Âl-i İmrân, 3/133 
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6 Rūħ-ı revāndır nev-res civāndır 
 Tīr ü kemāndır müjgān u ebrū 
 
7 Dil anı görmez el daĥı irmez 
 Baġlandı girmez gözime uyĥu 
 
8 Ţutdı ġarībi bu dil-firībi 
 Siħr itdi gibi ol çeşmi cādū 
 
9 NEBŹĪ fütāde ey ķalbi sāde 
 Mihriñ ziyāde eyler o meh-rū 
 

396 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Şehā mihr-i ruĥuñ her dem ki ŝalsa üstüme pertev 
 Vücūdum źerre-i nā-çīzveş anda olur pīş-rev 
 
2 Ķızarsa bādeden vech-i münīriñ ol siyeh ķaşıñ 
 Şafaķda ey hilāl-ebrū görinür ŝanasın meh-nev 
 
3 Sipihr-i ħüsndür rūyuñ cebīniñ āfitābıdır 
 Zemīn-i tīre-i dil şevķ-ı ruĥsārıñladır pür-żav 
 
4 Seg-i kūyuñ bile ćizzet ider ben bendeñe ammā 
 Velīkin kelb raķībiñ ţurmaz āsūde ider ćav ćav 
 
5 Ţarīk-ı ŝaćbdır ćaşķıñ anıñçün sālik olmazlar 
 O yolda şāhım ancaķ NEBŹĪ-i şūrīdedir reh-rev 
 

397 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

83b 1 Ŝūfiyā ŝāfī-dil ol iç gel berü 
 Muġ-peçe sāķī elinden bir ţolu 
 
2 Zāhidi gördüm der-i mey-ĥānede 
 Dir ki ruĥŝat var mı girem içerü 
 
3 Mestler Mevlāyī tekye mey-kede 
 Dillerinde devr ider eźkār-ı Hū 
 
4 N’eyledir eglence-i maĥmūr-ı ćaşķ 
 Ĥāl ü ebrū zülf hem ruĥsār u rū 
 
5 Ķahr u mihridir ġam u şāda nişān 
 Remz-i vaŝl u hicridir uçmaķ ţamu 
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6 Yād-ı laćliñle şehā ĥum-ĥāneler 
 Leb-be-leb zānū-be-zānū ţopţolu 
 
7 Gizlice źevķın sürersin bādeniñ 
 NEBŹİYĀ ya yanıña ķalur mı bu 
 

398 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sevmek isterseñ dilā cānın ćazīz cānānı sev 
 Serv-i bālā çeşmi ala server-i ĥūbānı sev 
 
2 Her kelāmı çeşme-i ħayvān gibi cān-baĥşdır 
 Ķaţre-i laćli hezārān derdlere dermānı sev 
 
3 Bülbül-i şūrīdeveş aħvāliñi ćarż itmege 
 Gülşen-i bāġ-ı melāħatde gül-i ĥandānı sev 
 
4 Çün ki sen deryā-yı ćaşķ içinde ġavvāŝsın bugün 
 Ol ŝadef-fem dişleri dür lebleri mercānı sev 
 
5 Žulmet-i ġamda ćaceb efkende vü üftādesin 
 Evc-i rifćatde gel imdi ol meh-i tābānı sev 
 
6 Meyl idüp her bir perī-zāda düşersin miħnete 
 Ey göñül saña gerekse sen de bir insānı sev 
 
7 Uşta cemć olmuş hezārān şīvelü maħbūblar 
 Ķanķısın isterse göñlüñ NEBŹİYĀ sen anı sev 
 

399 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Gider Manŝūrveş dil dāra ķarşu 
 Ne ĥoşdur dār gör dildāra ķarşu 
 
2 TeĈeddüb eyle şeft-ālūsın alma 
 Ruĥundan o leb-i gül-nāra ķarşu 
 
3 Ŝızar āheste āheste gözümden 
 Yaşım ol āteşīn ruĥsāra ķarşu 
 
4 Ruĥunda çüfte çüfte ĥāli gördüm 
 Didüm şemse ţurur seyyāra ķarşu 
 

 

                                                 
399/1b Ne ĥoş ber-dārlık dildāra ķarşu 
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84a 5 Yaraşdı biri birinden yeg oldı 
 Ħaţ-ı mūruñ o zülf-i mārā ķarşu 
 
6 Atarsa tīrini ķaşıñ kemānı 
 Bu dilden özge kimdir vara ķarşu 
 
7 Dil-i NEBŹĪyi ĥandān itdiñ ey gül 
 Bu gülşende raķīb-i ĥāra ķarşu 
 

400 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćĀşıķım diyü dilā bülbül gibi daćvāyı ķo 
 Yan ruĥı şemćine var pervāneveş pervāyı ķo 
 
2 Baķma gülşende gül-i raćnāya laćl-i yāra baķ 
 Ķo nažar çeşm-i nigāra nergis-i şehlāyı ķo 
 
3 Didim ol dem bāġ-ı ħüsnüñ bülbül-i nālendesi 
 Gül gibi güldi didi var bir zamān aġlayı ķo 
 
4 Iŝıcak ķanlu imiş ķanı ķarışdı ķanıma 
 Alma ţursun nāvekiñ sīnemden ey her-cāyī ķo 
 
5 Vaćd idüp cevr ü cefāyı gel bugün yarın dime 
 Merd iseñ ferd ol vefāda dil-berā ferdāyı ķo 
 
6 Dirlik olsun tek hemān ey kelb-i kūy-ı dil-berim 
 Benden aćlā ol idüp ćav ćav yüri ġavġāyı ķo 
 
7 Pend-i dil-bendiñ ne mümkin ħall ide pā-bendini 
 Pes yeter incitme nāŝıħ NEBŹĪ-i rüsvāyı ķo 
 

401 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ey göñül fāriġ oturma ţur örü 
 ćAşķ bu yüzden yete gösterdi rū 
 
2 Ġāfil olma ćaşķ şāhıdır gelen 
 Ser-fürū ķıl ser-fürū ķıl ser-fürū 
 
3 Bezm-i ćaşķa girmege ādem gerek 
 Ol raķīb-i kelbi ķoma içerü 
 

                                                 
400/1a bülbül gibi: gel dūrdan 
2b Ķo: Ķıl 
6b idüp ćav ćav yüri: ćilālā eyleme 
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4 Tīre-dil ćaşķı niçe itsün ķabūl 
 Sīne ŝāf u ķalb ola pāk ü ţuru 
 
5 Ţālib-i dīdār olan ćāşıķ degil 
 Müddećāsı kiźbdir yalandır o 
 
6 ćAşķ-ı ćāşıķ ger ħaķīķī ger mecāz 
 İstemez maćşūķı görmek rū-be-rū 
 
7 Pend-i nāŝıħ diñlemez ćāşıķ olan 
 Ķo biraz gidem öte gelem berü 
 
8 Ķarañudur çeşmime rūşen cihān 
 Reng-i rūyum ćaşķ u şevķ itdi ŝaru 
 
9 NEBŹĪ-i şeydā düşüp ćaşķa müdām 
 Bu şitāb ile źihābıñ ķancaru 
 

402 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

84b 1 Yoķ ŝadāķat kimsede dostluķ ķamu ikrāh-ile 
 Şimdi ĥalķ ile geçinmek oldı eyva’llāh-ile 
 
2 Bāćiś-i ħüzn ü elemdir ey göñül ħubb u vedād 
 İtme pes ćaķd-i müvālāt her denī güm-rāh-ile 
 
3 Cümleten tünd-ĥū vü ser-keş olmuş ebnāĈ-ı zamān 
 Rıbķa-ı emre iţāćat yoķ ćibādu’llāh-ile 
 
4 Kej-revānedir bu demde reh-revānān cümleten 
 İstiķāmet üzre gitmez kimse şāh-ı rāh-ile 
 
5 Sāde-rūyān ise hep ālūde-i çirk-ābdır 
 Bulmadım bir pāk-dāmen dil-rübā dil-ĥvāh-ile 
 
6 Bu ćacebdir kim raķīb-i ĥarla ya insān olan 
 Niçe ünsiyyet ider bilmem ħımāru’llāh-ile 
 
7 Cevr-i yārān ile her dem artmada derd ü keder 
 Geçdi ćömrüm NEBŹİYĀ eyvāh āh [u] vāh-ile 
 

403 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 İstemez mi söyle bir meh-pāre berber ber-bere 
 Müşteriyle tā ola dükkān-ı berber berbere 
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2 Göricek ol muġ-peçe reftārını mey-ĥānede 
 Yandı yaķıldı kilīsā içre derder derdere 
 
3 ćAzm-i bezm-i būsitān itdikde ol serv-i revān 
 Söykünüp ķaldı temāşāsında ćarćar ćarćara 
 
4 Tünd bād-ı cevriñe āhım ħavāle eyledim 
 Dirgüren şāhım muķābil düşdi ŝarŝar ŝarŝara 
 
5 Ţaşa döndi baġrım ol sengīn-dile yalvararaķ 
 NEBŹİYĀ ţuş oldı gör ħaķķā ki mermer mermere 
 

404 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Dil ü cān fikr ü ĥayāl ü ten ile keş meş-ile 
 Ŝanemā ţapuña geldi bu ķuluñ beş keş-ile 
 
2 Gülüp açıldıġını ĥār ile gülşende görüp 
 Ġoncanıñ bād-ı ŝabā başını yarmış ţaş-ile 
 
3 Bir ile bişiñ arasın dir idim kesmeye Ħaķ 
 Şerħam uş ħalķa-ı dāġım ile birmiş beş-ile 
 
4 Müddećī ćaşķ-ı dil-ārāyı idermiş daćvī 
 Müddećā śābit ola mı budala miş yaş-ile 
 
5 Bu beş ebyātı yazup NEBŹĪ ġazelvārī yine 
 Yüri var meclis-i rindāna iriş pīş-keş ile 
 

405 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 

85a 1 Yine irdi bahār el-ħamdülillāh* 
 Bezendi sebzezār el-ħamdülillāh 
 
2 Oturdı şāĥsār-ı gülde bülbül 
 Fiġān itdi hezār el-ħamdülillāh 
 
3 Müzeyyen ġoncalarla ŝaħn-ı gülşen 
 Be-ħükm-i Kirdigār** el-ħamdülillāh 
 
4 Dil-i ćuşşāķa virdi verd-i nüzhet 
 Siperġam ġam-güsār el-ħamdülillāh 
 

                                                 
* “Hamd Allah’a mahsustur.” 
405/2a Oturdı şāĥ-ı gül üstünde bülbül 
** “Yaratacı’nın hükmüyle (hükmüne).” 
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5 Ŝabā ġam ĥırmenin bāda ŝavurdı 
 Hem oldı tārumār el-ħamdülillāh 
 
6 Olupdur gerdeninde sünbülüñ bend 
 Müselsel zülf-i tār el-ħamdülillāh 
 
7 Piyāle nergisiñ destinde ţolu 
 Şarāb-ı ĥoş-güvār el-ħamdülillāh 
 
8 Ķaranfil yāsemen şeb-būy u zanbaķ 
 Reyāħīn bī-şümār el-ħamdülillāh 
 
9 Şaķāyıķ erġavān u lāle sūsen 
 Açıldı her ne var el-ħamdülillāh 
 
10 Benefşe boynun egmiş būsitānda 
 Gele diyü o yār el-ħamdülillāh 
 
11 Gelüp zerrīn ķadeħden bāde nūş it 
 N’olur cānā ne var el-ħamdülillāh 
 
12 Ķadem-rencīde ķıl luţf eyle gel kim 
 Ne ĥoş bu merġzār el-ħamdülillāh 
 
13 Sen ey NEBŹĪ fiġān it bülbülāsā 
 Güler o gül-ćiźār el-ħamdülillāh 
 

406 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Çü sende var durur ĥulķì melāħat ħüsn ü ĥulķ bu şeh 
 Bütün ĥalķı ķul itdiñ kendüziñe ey meh-i çār-deh 
 
2 Yüzüñ cennet özüñ Rıďvān sözüñ Kevśer disem ţañ mı 
 O bālā ķadd-i mevzūnuñ çü Sidre oldı ţūbā leh* 
 
3 Gözüñ bir ĥān-ı fettān oldı pes ħabs itdi ćuşşāķı 
 Selāsil kākül-i şeb-bū olara ġabġabıñdır çeh 
 
4 Bu ćādet ġamze-i ĥūn-rīziñe rūz-ı ezeldendir 
 Ne mümkin terk ide āyīn ü erkānın cihānda şeh 
 
5 Raķīb-i İblīsi ţardıñ görünce ey melek-rūyum 
 Didi ehl-i semāvāt u zemīn taħsīn idüp ĥah ĥah 
 
6 İñende ġāfil olma ħāl-i bīmārān-ı ćaşķıñdan 
 Ķıl istifsār mā-fi’l-bāllerin luţf it ol āgeh geh 

                                                 
* “İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” Ra’d, 13/29 (Ayetin 
metninde “ţūbā lehum” şeklinde geçmektedir.) 
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7 Ŝorarsañ mā-cerā-yı NEBŹĪ-i şeydā-yı pür-derdi 
 Dilinde hem-demi ġamdīdesinde hemdemi hem-reh 
 

407 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 

85b 1 Çün oldı mebde-i ćālem mina’llāh 
 Pes olur şübhesiz ricćat ila’llāh 
 
2 Dinildi küllü men-fān Ćaleyhā* 
 Bilindi vech-i ħaķ bāķī hüva’llāh 
 
3 Gelür rūzīsi şaĥŝıñ beyne-baħreyn 
 Dilā ġam yeme er-rızķu Ćala’llāh** 
 
4 Didi içer misin laćlim şarābın 
 Didim sevgend-i mey-ĥvārım ki va’llāh 
 
5 Şehā luţf eyleyüp NEBŹĪ ķuluña 
 Teraħħumla tekellüm eyle ta’llāh 
 

408 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dilā o seng-dil ħāl-i derūnumdan degil āgāh 
 ćAceb şūrīde-ħāl oldum işümdür āh ile eyvāh 
 
2 Ġam-ı yār bir yaña bir yaña cevr-i çarĥ-ı kej-reftār 
 Belā içün mi ĥalķ itdi bu ćālemde beni Allāh 
 
3 Benimçün ķanlar aġlarlar bu iki çeşm-i pür-ĥūnum 
 Ol iki nergisiñ yādıyla feryād eylesem her-gāh 
 
4 İdüp dāmen miyāna rāh-ı ćaşķa girdim uş cānā 
 Beni terk eyleyüp aġyāra meyl itmek degildir rāh 
 
5 Yeter cevr eylediñ NEBŹĪye şāhım el-amān olsun 
 Ķuŝūrum var ise geç pādişāhım tevbe bismi’llāh 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.” Rahmân, 55/26 Ayetin metninde “Küllü men-aleyhâ fân” 
şeklindedir. 
** “Rızık, Allah’tandır.” (Dihhodâ, Emsâl u Hikem, I/249) 
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409 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ŝabā aħvālimi ćarż it yüri var ol ruĥı ale 
 Digil hicriñde dönmüşdür vücūdı ŝanasın nale 
 
2 Ţutuldı ŝanmasunlar māh-ı bī-mihri felek üzre 
 Görüp ol mehveşi ĥacletle girdi bir siyeh şāle 
 
3 Yine ćaşķıñla bir ad eyledim cānā bi-ħamdi’llāh 
 Elif-ķaddiñ ĥayāliyle dönüpdür ķāmetim dāle 
 
4 Ruĥuñ bir māhdır gūyā sipihr-i ħüsn ü behcetde 
 Velī zülf-i siyāhıñ olmuş eţrāfında çün hāle 
 
5 Gözüñ nergis durur bīnī-i pākiñ ġonca-ı zanbaķ 
 Dehānıñ gül ŝaçıñ sünbül olupdur ćārıżıñ lāle 
 
6 Deger nisbet olunsa büsbütün bir mülk-i Hindūstān 
 Söz olmaz bī-bedeldir sevdigim ĥaddiñde ol ĥāle 
 
7 Ķızıl ķana bulaşmış çehre-i zerdiñ yine NEBŹĪ 
 Ķara baĥtıñ açılmaz böyle düşdüñ ālden āle 
 

410 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 

86a* 1 Ŝaña düşdi göñül min-ħikmeti’llāh** 
 Muħibb-i muĥliŝim el-ħubbu li’llāh*** 
 
2 Dilimde münćaķid mihriñdir ey meh 
 Ķasem yād eylerim va’llāhi bi’llāh**** 
 
 
 

                                                 
409/1b hicriñde: hicriñle; ŝanasın: nāleden 
7b ālden āle: ħālden ħāle 
* 86a Kenarlarda ve gazellerin aralarında dağınık halde yazılan beyitler aşağıya alınmıştır: 
[Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün] 
Cemāliñdir behiştāsā ķamu berr ü nihāl anda  Bu sīneñ ki (...?)-le ravżāta müşābihdir 
Ķadiñ Ţūbā menendidir ki şāĥı yāl ü bāl anda  O derler dür gibi üstünde reşħāta müşābihdir 
Melekvārī durur źātıñ ki ķamu ħüsn-i ħāl anda  O nāf-ı ŝāf u ol aćżā (…?) leźźāta müşābihdir 
(...?) dehān u leble ġabġab anda    Şehā şānıñda nāzil āyet-i innā ceĈalnā fìh 
Ruĥuñ kim bāġ-ı ħüsnüñ gülsitānı lālezārıdır  Rećāyā ćāşıķānıñ sāye-i ćadliñde ķıl terfīh 
Dem-i ferri ţarāvet mevsimi vaķt-i bahārıdır   Dehānıñ Ĥıżr dirsem hīç kes itmez beni tesfīh 
Hezārān fendir ammā ćāşıķān-ı derd-i pür-derdiñ 
Meśeldir bu ćālemde bir olur ŝanćatı her merdiñ 
** “Allah’ın hikmetiyle.” 
*** “Sevgi Allah’a/Allah’tadır.” 
**** “Allah’a and olsun.” 
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3 Firāķıñla olursam cāna minnet 
 Muķarrer bu imiş el-ħükmü li’llāh* 
 
4 İrilmez cedd ü saćy ile viŝāle 
 Müyesser olmaz in lem-yeşāĉu’llāh** 
 
5 Şehīd-i tīġ-ı ćaşķ olursa NEBŹĪ 
 Ne ġam vāŝıl olur fì-raħmeti’llāh*** 
 

411 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Yüziñe beñzedirdim şemsi olmasa zevāl anda 
 Ruĥuñ bedr aydır dirdim olaydı ger kemāl anda 
 
2 Lebiñ ćaynü’l-ħayāta eyler-idim şübhesiz teşbīh 
 Eger olmuş olaydı laćl-i leb-rīz-i zülāl anda 
 
3 Zenaĥdānıñ muţarrā sīb-i cennāta müşābihdir 
 Şehā var ise gird-ā-gird ćanber-būy ĥāl anda 
 
4 Ser-i zülf-i dil-āvīziñ seħāb-ı müşg-bārıdır 
 Mućaţţar ider eţrāfı nedir bu ĥoş-ĥıŝāl anda 
 
5 Sipihr-i pür-felāketdir seri NEBŹĪ-i pür-derdiñ 
 Ufuķdur çeşmi žāhirdir şafaķveş ĥūn-ı āl anda 
 

412 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Hemān ŝaġ ol bu ćālemde kime dirseñ vefā eyle 
 Cefā vü cevr iderseñ ger efendi hep baña eyle 
 
2 Ķarīb eyle raķībi ister iseñ meclis-i ünse 
 Baćīd it bendeñi bāb-ı saćādetden cüdā eyle 
 
3 O kelbi nićmet-i vaŝl ile ţoķ it aç olayım ben 
 Zamāne muķteżāsınca cezā-yı bā-sezā eyle 
 
4 Ne ġam ŝaldıysa ferdāya seni ol sīn ü sevf ile 
 Sen aña baķmaġıl ey dil temennā vü recā eyle 
 

                                                 
* “Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah’ındır.” Mü’min, 40/12 (Kur’ân’da geçerli hükmün yalnız Allah’a ait 
olduğunu bildiren ve farklı ifadelerle anlatan birçok ayet vardır. En’âm, 6/57; Yûsuf, 12/40) 
** “Allah dilemezse.” 
*** “Allah’ın rahmetinde” 
412/4a seni ol sīn ü sevf ile: seni tesvīf ile ol ĥūb 
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5 Olup pā-māl şeb-i hicriñde ķaldıñsa ayaķlarda 
 Eliñ açup seħer yine derūnīden dućā eyle 
 
6 Geçirsin bir nefes eglenmeyüp ey tīr-i dildārım 
 N’olur bir dem teraħħum eyleyüp sīnemde cā eyle 
 
7 İşitdim NEBŹİYĀ düşmüşsin ol āfet ĥayāline 
 Var imdi zühd ü taķvāyı hebā-ender-hebā eyle 
 

413 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

86b 1 Ger çıķarsa aġlamaķla dīde-i pür-nem neme 
 Pāyıña īśār ola dīnār u hem dirhem heme 
 
2 Kaćbedir cānā ruĥuñ zülf-i siyāh astārıdır 
 Lebleriñ teşbīh idersem n’ola māĈ-ı Zemzeme 
 
3 Deldi baġrım tīr-i müjgānıñ eyā ebrū kemān 
 Degme bir sīne siper olmaz o tīġ-ı ġamġama 
 
4 Şöyle keśret var yine yoķ bir ayaķ baŝmaġa yir 
 Söykenüpdür ĥāne-i ķalbimde bi’llāh ġam ġama 
 
5 Var surāĥīniñ yine cām ile bir gizlü sözi 
 Meclis-i ĥāŝŝıñda virmişlerdi gördüm fem feme 
 
6 Rūz u şeb ger āh u efġān eylesem ţaćn eyleme 
 Dil-berā āvāze-i ćaşķıñla artdı demdeme 
 
7 Hicr-i laćl-i yār ile cūş itdi ĥūn-āb-ı ciger 
 NEBŹİYĀ yol virmiyor dīdemden aķan dem deme 
 

414 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Niyāzımdır Ħakìm-i Lā-yezāle 
 Naŝīb ide viŝāliñden nevāle 
 
2 Ŝaçıñ baġıñ müselsel sünbülidir 
 ćİźārıñ anda bir nućmānī lāle 
 
3 ćAceb mi cāmićü’l-ħüsn olsa vechiñ 
 Ruĥuñda ĥāliñ uş beñzer Bilāle 
 

                                                 
413/1b īśār ola: olsun nīśār 
414/1a Niyāzım bu Cenāb-ı Źü’l-celāle 
2. ve 3. beyitler sayfa kenarındadır. 
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4 Dil ü cān mülküni ġāret idüpdür 
 Yaraşmaz zülfüñe bunca iţāle 
 
5 Ruĥuñ bir āteşīn yāķūta beñzer 
 O şīrīn lebleriñ āb-ı zülāle 
 
6 Zebānıñ mest ider ćuşşāķı çün mey 
 Dehānıñ oldı bir laćlīn piyāle 
 
7 Şehā sīnemde açdı yāre ġamzeñ 
 Devāsın laćliñe ķıldı ħavāle 
 
8 Dil-i bī-ġıl ġamıñla ķılca ķaldı 
 Düşüp ey mū-miyān ince ĥayāle 
 
9 Bugün NEBŹĪyi ţard itme ţapuñdan 
 Gelüpdür ĥāk-i pāya rūy-māle 
 

415 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Saña kim didi varup yāriñi sen terk eyle 
 Ĥavf-ı cevr ile vefādārıñı sen terk eyle 
 
2 Reh-i ćaşķında o źerre deheniñ mühri ile 
 Yüri yoġ ol a göñül varıñı sen terk eyle 
 
3 Dileyen ćizz [ü] veķārını dime dosta irer 
 Bıraķup nengiñi hem ćārıñı sen terk eyle 
 
4 Bu ţarīķ içre yüküñ ķaŝr idegör zād-ı ġama 
 Seferiñ ġāyet uzaķ bārıñı sen terk eyle 
 

87a 5 Dilemem ola raķībiñ çelebī senden ıraġ 
 Dimezem saña gülüm ĥārıñı sen terk eyle 
 
6 Ŝanemā cevr ü cefā-pīşe idüp ķandaya dek 
 Gele fāriġ ola bu kārıñı sen terk eyle 
 
7 Gülşen-i ħüsnüñe NEBŹĪ o gülüñ irdi ĥazān 
 Oturup künc-i ġama zārıñı sen terk eyle 
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416 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ĥurrem ol ey dil bugün cānāneyi gördüm yine 
 Āşinā-yı yād olan bīgāneyi gördüm yine 
 
2 Ŝaf ŝaf olmuş baġlayup el niçe meh-rūlar aña 
 Ķarşu ţurmuş ol meh-i tābāneyi gördüm yine 
 
3 ćĀlem-i ħüsn içre daćvā-yı cihān-gīrlik ķılan 
 Ġamzesi Rüstem şeh-i merdāneyi gördüm yine 
 
4 Bāde-i naĥvetle mest olup o şāh-ı nev-civān 
 Ĥançer elde gözleri mestāneyi gördüm yine 
 
5 Vaŝl-ı vaŝl olduñ ŝaķın ĥavf itme dirdiñ dil-berā 
 Neyleyim ammā dem-i hicrāneyi gördüm yine 
 
6 Çün yasaġ olmuşdı dün mey-ĥānede nūş itmege 
 Müjde açmışlar bugün mey-ĥāneyi gördüm yine 
 
7 NEBŹİYĀ bārān-ı eşkiñ lüĈlüĈ-i şehvār olur 
 Ol ŝadef-fem dişleri dür-dāneyi gördüm yine 
 

417 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Sirişkim ķaţresi düşdükçe rūy-ı āteşīn üzre 
 Miśāli laćle beñzer k’ola zer enguşterin üzre 
 
2 Lebiñ ħoķķa dehende ġonca mıdır ŝuya ķazınmış ol 
 ćAcebdir bilmezem sükker midir ya engübīn üzre 
 
3 Ruĥuñ üzre görüp o zülf-i müşgīniñ seniñ cānā 
 Didim sünbül ŝoķunmuş nāzenīnim yāsemīn üzre 
 
4 Nedendir eşk-i dīdem ki bitürmez bir gül ü lāle 
 Velīkin ţurmayup aķar ţolu gibi zemīn üzre 
 
5 Melāħat taĥtı üzre sevdigim Nūşü’r-revānsın çün 
 İrişdir žıll-ı ćadliñ NEBŹĪ-i kemter kemīn üzre 
 
 
 
 
 

                                                 
416/1b Āşinā-yı yād: Yād ile āşnā 
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418 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dile ţokunmasa tīriñ eger āheste āheste 
 Ţolar mıydı veremle bu ciger āheste āheste  
 
2 Seħerde depredüp bād-ı ŝabā zülf-i dil-ārāyì 
 Biribirine sünbülveş deger āheste āheste 
 

87b 3 Yolunda oķ gibi ţoġrı iken o ķaşı yayıñ ben 
 Cefā vü cevr ile ķaddim eger āheste āheste 
 
4 Yine bend itdi zülfine dil-i āzürde hicrānı 
 Çeker semt-i viŝāline meger āheste āheste 
 
5 Yazıķdır NEBŹĪye cevr itmegil bi’llāh kim yoĥsa 
 Sever ićrāż idüp senden diger āheste āheste 
 

419 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ŝanma her dem sīneñī pür-āteş-i hicrān ide 
 Niçe bir çeşmiñ yaşını ķaţre-i bārān ide 
 
2 Nā-ümīd olma ŝaķın vaŝl-ı dil-ārādan dilā 
 Ola bir dem ĥvān-ı vaŝlında seni mihmān ide 
 
3 Hem ŝuna laćl-i zülālinden saña āb-ı şarāb 
 Hem daĥı tekrār-be-tekrār būseler iħsān ide 
 
4 Fehm idüp tìmār ide bīmār-ı ćaşķı oldıġıñ 
 İvme bir gün derdiñe raħm eyleyüp dermān ide 
 
5 NEBŹİYĀ dil baġladıñ çün tār-ı zülfine anuñ 
 Bir dükenmez ġam durur Mevlā işiñ āsān ide 
 

420 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Meded ey nāzenīn luţf it nažar ķıl ćāşıķ-ı zāra 
 Kerem ķıl terk idüp ćuşşāķıñı meyl itme aġyāra 
 
2 Ser-i kūyuñ felek bāmına beñzer ey melek-rūyum 
 Dil-i bī-çāreler anda kevākib gibi seyyāra 
 

                                                 
418/1. beyit:        Ĥadengi sīneme her dem deger āheste āheste 
  Veremle ţoldı bu ķanlu ciger āheste āheste 
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3 Nažīriñ bulmadı bi’llāh zemīn ü āsumān içre 
 Felek sūķunda meh dellāl oluban çıķdı pāzāra 
 
4 Ĥudādan dilerim her dem saña düş olmasun kimse 
 Giriftār olmasun aŝlā o gīsū-yı siyehkāra 
 
5 Geçüp aġyār-ı bedkārıñ begim meclisde ŝadr üzre 
 Ġarīb üftāde olmuşdur ķapuñda NEBŹĪ bī-çāra 
 

421 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Sipās u minnet ol Perverdigāra 
 İriştirdi bizi evvel bahāra 
 
2 Yine nūş idelim cām-ı şarābı 
 Devādır dirler anı ĥārĥāra 
 
3 O ħadde irdi kim żaćfım kemāli 
 Tüvānım ķalmadı feryād u zāra 
 
4 Ser-i kūyunda görmüşler raķībi 
 Gezer bīhūde o kelb-i āvāre 
 

88a 5 Şikāyet-nāme yaz eşk ü demiñden 
 Dilā ćarż it der-i devlet-medāra 
 
6 Firāķ ile ķaçan āh eyledikçe 
 Şeb-i mužlım döner rūşen nehāra 
 
7 Gözüm deryā gibi cūş itdi aķdı 
 Gör ol servi gelür mi hìç kenāra 
 
8 ćAceb mi dem-be-dem dem dökse çeşmim 
 Olupdur bu ciger çün pāre pāre 
 
9 Olup Ferhādı ol şīrīn-zebānıñ 
 Bu dil Vāmıķdır ol ćAźrā-ćiźāra 
 
10 O zülfi leylīye mecnūn olupdur 
 Gedādır hem o şāh-ı kāmkāra 
 
11 Bugün NEBŹĪ yine ĥurrem durur dil 
 Leb-i dil-berden irdi aña çāre 
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422 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Gözime girmedi tā ŝubħa dek uyĥu bu gice 
 Ya niçün ţoġmadı üstüme o meh-rū bu gice 
 
2 Çeşmine rūzda düş olmadı çün kim bu diliñ 
 Gezdi şeb tābe-seħer her ţaraf u sū bu gice 
 
3 Dil-i şūrīde begim bāde-i şevķıñı revān 
 İçüben naćralar urdı didi yā Hū bu gice 
 
4 Ķorķarım ćālemi ġarķ-āb ide ey serv-i nihāl 
 O ķadar dökdi yine dīdelerim ŝu bu gice 
 
5 ćAceb aġyār ile ŝoħbetde midir NEBŹĪ o ĥūb 
 Žannım oldur ki seni öldüre ġayġu bu gice 
 

423 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Seniñ gibi civān-ı nev-resīde 
 Bulunmaz miśli dünyā-yı denīde 
 
2 İdersin her nefes biñ mürde iħyā 
 Bu mućciz yoġ idi ćĪsī Nebīde 
 
3 Żiyāsıdır belī pāyıñ türābı 
 Bu aćmā çeşmimiñ ey nūr-ı dīde 
 
4 Yoluñda oķ gibi ţoġrı iken ben 
 Nedendir yayveş ķaddim ĥamīde 
 
5 Şehā źikr-i lebiñ almaķ dehāna 
 Ne lāyıķdır raķībe o pelīde 
 
6 Çün irem rūz-ı vaŝla cennet içre 
 İrişem ŝanasın yevmü’l-mezīde 
 
7 Melekdir NEBŹİYĀ o ĥūb-ŝūret 
 Nažīri yoķdur insān u perīde 
 

424 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

88b 1 Ŝadefdir aġzıñ ey dil-ber dişiñdir daĥı dür-dāne 
 Lebiñ yāķūt u ya laćl u ya mercān ya nedir ya ne 
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2 Gözümden cūş idüp yaşım ser-āser ćālemi ţutdı 
 Kenāra gel benim servim yem-i eşkimi seyrāna 
 
3 Nedir bu nāz u istiġnā revā mı ey perī-peyker 
 Bu ţarz u bu reviş bu ţanz bu lāyıķ mı insāna 
 
4 Bu vaħşīlik neden bilsem ćaceb ey gözleri āhū 
 Ķaçarsın ŝayd olunmazsın nedir bu vażć-ı yābāne 
 
5 Yazıķdır merħamet ķıl bir nigāh u iltifāt eyle 
 Yeter cevr itdiñ ey cevvār-ı ćālem NEBŹĪ nālāna 
 

425 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Yine düş oldı göñül bir ruĥı gül-gūna yine 
 Yine irişdi elem bülbül-i maħzūna yine 
 
2 Yine ol kāküli leylānıñ sevdāsıyıle 
 Yine ŝaħrāya çıķup iş ola Mecnūna yine 
 
3 Yine Ferhād olup ol Ĥüsrev-i şīrīn-dehene 
 Yine ţaġlara düşüp ćazm ide hāmūna yine 
 
4 Yine pervāne-ŝıfat şemć-i cemāliyle yanup 
 Yine pür-āteş olup atıla kānūna yine 
 
5 Yine meyl eyledi NEBŹĪ o siyeh gīsūya 
 Yine her yüzden ider ġam aña her gūne yine 
 

426 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Źikr-i dil dildārdır dil ţārìdir dāġlar-ile 
 Ŝan feżā-yı sīne bir gülzārdır oķlar-ile 
 
2 Dil-nüvāz ol dāĈimā ćuşşāķıña zīrā begim 
 Pādişāh-ı dehr olan ħünkārdır ķullar-ile 
 
3 Kim görürse nūn ider ol ān ķaddin lā-cerem 
 Sende bu ħüsn ü şemāĈil vardır ķaşlar-ile 
 
4 Ġamze-i ĥūn-rīz ile ol çeşm-i ĥūn-ĥvārıñ seniñ 
 Mülk-i dilde her biri serdārdır sālār-ile 
 

                                                 
425/2a Mısra, vezne göre eksiktir. 
5a Yine meyl eylediñ ey NEBŹĪ o gīsū-yı ĥama; o siyāh-ebrūya; o mücaćad-mūya 
5b aña: saña 
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5 Sen yüzi bedr ü hilāl-ebrūyı görmezden beri 
 NEBŹĪ-i bī-çāre-dil bīmārdır aylar-ile 
 

427 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Neler eyler görüñ güller çemende bülbül-i zārā 
 İder feryād u vāveylā o meyli ġoncanıñ ĥāra 
 
2 Hemīn dil-ber daĥı böyle idüp ćuşşāķını maħzūn 
 Dem-ā-dem luţf u iħsānın ķılur aġyār-ı bedkāra 
 

89a 3 Raķībā gel berü mićyār-ı ćaşķdur cevr-i maħbūbān 
 İdermiş imtiħān cevriyle ćuşşāķın o meh-pāre 
 
4 Benim hem merd-i meydān-ı maħabbet diyü lāf itme 
 Bilinür ipligi faţmacıġıñ çıķınca pāzāra 
 
5 Görüp ol nāzenīni bilmedin meyl itdi dil ammā 
 ćAceb bī-raħm imiş uş şimdi bildim daĥı farfāra 
 
6 Recā itdikde her dem vaŝl-ı bī-hem-tāsını anuñ 
 ćİnād eyler dilā o seng-dil gör gelmez iķrāra 
 
7 Gerekdir sīm ü zer efzūn viŝāl-i dil-bere bi’llāh 
 Velī yoķdur seniñ NEBŹĪ iki cībiñde bir para 
 

428 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Göz diküp ķaldı göñül laćl-i leb-i cānānda 
 Ķanda gitse dil gidermiş daĥı hem cān anda 
 
2 Besberāberdir bülend ü pest ü ger zīr ü zeber 
 Pes gözetme ŝadr-ı ćālī meclis-i ćirfānda 
 
3 Zülf-i cānāna muķayyed olmaķ istermiş raķīb 
 Dilerim bir gün boġazın göreyim urġanda 
 
4 Serv kim sālārıdır bāġ içre eşcārıñ velī 
 Ayaġı baġlu ķuluñdur serverā bostānda 
 
5 Olalı žāhir femiñ dürcünde dendān u şefe 
 Yoķdur incüde ţarāvet reng yoķ mercānda 
 
6 Gel berü ey dürr-i yek-tā idelim seyr ü sefer 
 Laćl ü gevher ķıymetin bulmaz dimişler kānda 
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7 Cedd ü cehd iderdi ćaşķıñda şehā cāmūsveş 
 Şimdi gör ĥāk üzre bu NEBŹĪ ķuluñdur manda 
 

429 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ţoymadım vaŝl-ı nigāra āh vāh 
 Ķanmadım būs u kenāra āh vāh 
 
2 Gül-ćiźārım terk idüp ben bülbülün 
 Göz göre yār oldı ĥāra āh vāh 
 
3 ćAndelīb-i zārveş nālendeyim 
 Başladım feryād u zāra āh vāh 
 
4 Ĥastayım dārü’ş-şifā-yı devrde 
 Bulmadım derdime çāre āh vāh 
 
5 Dem aķıtsa gözlerim olmaz ćaceb 
 Oldı baġrım pāre pāre āh vāh 
 
6 Çeşm ü ser hem dest ü dil oldı maħal 
 Āb u ĥāk u bād u nāra āh vāh 
 
7 Ħālimi ćarż idemem NEBŹĪ yine 
 Ol güzeller şāhı yāre āh vāh 
 

430 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

89b 1 Ġam-ı ćaşķı ten-i nālīdemi nāl eylemede 
 Aķıdup seyl-i sirişkim pāy-māl eylemede 
 
2 Ser-i zülfi niçeme cevri füzūn eyler ise 
 Deli göñlüm dem-i dem fikr-i muħāl eylemede 
 
3 Didi cüzĈ lā-yetecezzī ħukemā gül femine 
 Ulü’l-ārāları bülbül dili lāl eylemede 
 
4 Kütebā yazmada resmin o ķalem ķaşlarınıñ 
 Be meded ķadlerini derd ile dāl eylemede 
 
5 Ŝaded-i mūy-ı miyānında düşüp baħśe yine 
 ćUlemā medresede ķìl ile ķāl eylemede 
 
6 Olup abdālı anuñ niçeleri eyleyüp āh 
 Başına börki külāh kisveyi şāl eylemede 
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7 Yanuban NEBŹĪ-i şeydā ruĥı şevķıyla daĥı 
 Baġrını pūte-i ħālde heme ķāl eylemede 
 

431 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Śevāb isterseñ ey zāhid göñül al ele bir dāne 
 Çü dil ćarş-ı Ĥudādır pes velī her ferd ü her dāne 
 
2 Şarāb-ı ŝāfī iç ŝūfī kederden ķalbiñi ŝāf it 
 Gider dilden ġam u hemmi yüri bu yolda merdāne 
 
3 Bahādırsın zamānıñ şimdilik ŝāħib-ķırānısın 
 Şehā źātıñ gibi ţıflı ţoġurmaz degme merd ana 
 
4 Ţudaġıñ ġoncadır gūyā diliñdir bülbül-i gūyā 
 Ŝadefdir hem daĥı aġzıñ dişiñdir daĥı dür-dāne 
 
5 Viŝāliñ NEBŹĪ-i dil-dādeye çün vaćde ķılmışdıñ 
 Nedir teĉĥīre bāćiś ya nedir imrūz u ferdā ne 
 

432 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ġamze-i ser-tīziñ oldı tīġ-ı bürrān var ise 
 Sīne-i pür-yāredir ol tīġa ķalķan var ise 
 
2 Bāde-i ħamrā lebiñdir bezm-i ćaşķda sāķiyā 
 Bu dil-i ŝad-pāredir hem anda büryān var ise 
 
3 Bende-i kemter kemīniñdir ķapuñda ķul hemān 
 Źāt-ı pākiñdir şehā ćālemde sulţān var ise 
 
4 Gūşe-i hicriñde bī-çāre yatan bīmārıñıñ 
 Şerbet-i vaŝlıñ durur derdine dermān var ise 
 
5 Ġayrıdan itmez tevaķķuć NEBŹĪ-i kāsil kerem 
 Fetħ olur bābıñdan ancaķ aña iħsān var ise 
 

433 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
90a 1 Göñül meyl itdi bir şāh-ı civāna daĥı nev-reste 

Sevilmez şimdi ammā ķocılur āheste āheste 
 

                                                 
431/1b pes velī: evliyā 
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2 Teni ĥoş-bū beni Hindū gözi cādū kemān-ebrū 
Ĥadeng ü tīri zaĥmından ciger mecrūħ u dil ĥaste 

 
3 Femi źerre melek-çehre yüzi hemvārdır mihre 

Açılmış gülşen-i ħüsnünde güller deste-ber-deste 
 
4 Müzeyyen ħüsni gülzārı gül ü lāle şaķāyıķla 

Mućaţţar ţìb-i enfāsıyla kām-ı cān u dil beste 
 
5 Ķabūl it NEBŹĪyi cānā ţapuñda ĥādim olmaġa 

Budur ancaķ ħarīm-i ĥāŝŝına lāyıķ u şāyeste 
 

434 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Felekden istedim ġonca dutuşdurdı beni ĥāre 
 Murādım virmedi ħayfā murādımca nedir çāre 
 
2 Eger bir āh ile yaķmazsam anuñ nüh revāķını 
 Ķalur mı ey göñül varsun ögünsün çarĥ-ı devvāre 
 
3 Reh-i ćaşķında cānānıñ neler çeksek gerek bilmem 
 Hele iķbāl idüp girdiñ meded yoķ ġayrı idbāra 
 
4 Gör ol bīġāne-meşreb āşināya raġbet eyler mi 
 Ķaçar ćāşıķları gö[r]dükçe her dem meyli aġyāra 
 
5 Hezār ayaġına düşseñ kerem ķılmaz o şeh bildim 
 Teraħħum eylemez NEBŹĪ eger olsañ da ŝad-pāre 
 

435 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Atma ġamzeñ oķunı ben baġrı ĥūn bī-çāreye 
 İki zaĥm urulmadı zīrā begim bir yāreye 
 
2 Terk iderseñ bendeñi ćālemde dil-ber yoķ mıdır 
 Bend olur elbet göñül bir gözi ķaşı ķaraya 
 
3 Neyleyem ķoçmaķ murādımdan geçerdi biliñi 
 Cevr idüp bu dil-ħazīne düşdi ĥançer araya 
 
4 Bu durur Ħaķdan dućā-yı müstecābım dāĈimā 
 Kimseler düş olmasun hìç sen gibi ĥūn-ĥvāreye 
 
5 Sīm ü zerden daĥı ķıymetlü yanında o raķīb 
 NEBŹİYĀ bildim seni almaz o şūĥ bir paraya 
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436 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Muvāŝıl olmaġ-ile dil-berā laćl-i lebiñ cāma 
 El üstünde ţutarlar şöyle lāyıķ oldı ićžāma 
 

90b 2 Yüzin sürmekle pāyıña irişdir vuŝlata bendeñ 
 Bahāne-cū olur dirler kerīm olanlar ikrāma 
 
3 Dilim ümmīd-i vaŝlıñla niçe dem rūzedār oldı 
 O ķutlu güne irerse irer gūyā ki bayrama 
 
4 Müşebbek dāmdır cismim hümā-yı vaŝlıña şāhım 
 Velīkin murġ-ı vaħşī düşe mi bu āl ile dāma 
 
5 Recā-yı vaŝl ider her dem nevāl-i cūd u luţfuñdan 
 Viŝāliñden eleź bir nesne yoķ NEBŹĪ-i nā-kāma 
 

437 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Yine meyl itdi göñül bir şeh-i vechi ķamere 
 Reh-i ćaşķında ķoyup pā işin irgürdi sere 
 
2 Varaķ miśāli perīşān u perākende ķılup 
 Yere urdum yine ben şīşe-i nāmūsı yere 
 
3 İdeyin eşkimi pāyında ķamu beźl ü niśār 
 Görinür mi göze ya buĥl ola mı sīm ü zere 
 
4 Ķomuyor ħālimi ćarż itmege ol yāre raķīb 
 Ķomayım itdigini ölmez isem ben o ĥara 
 
5 Umarım rūz-ı viŝāle ire bu NEBŹĪ didim 
 Didi nāz ile gülüp umdıġıñ Allāh vere 
 

438 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dućā-yı ćizz ü cāhıñdır bu devlet-ĥvāha şāyeste 
 Bu devlet-ĥvāha luţfuñdur o ćizz ü cāha şāyeste 
 
2 Yüzüñ mihrinden ey meh-rū çü nūrı müstefād oldı 
 Hilāl-ebrūña pes öykünmemekdir māha şāyeste 
 
3 Sezā mıdır ķamu illerde hep źeyllerde söylenmek 
 Degildir źikr-i laćliñ düşmege efvāha şāyeste 
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4 Ţutarsam dāmen-i zülf-i siyāhın zāhidā ţañ mı 
 O bir ħablü’l-metīndir bu dil-i güm-rāha şāyeste 
 
5 Yine dürr-i Necef dizdiñ sen ey dil rişte-i nažma 
 Degil mi ya bu gevher gūş-ı hūş-ı şāha şāyeste 
 
6 Çü bāde āb-ı çeşmiñ pāre-i baġrıñ kebāb oldı 
 Gerek bir sīm bilek sāķī bu ćişretgāha şāyeste 
 
7 Sirişkiñ ćālemi gül-reng ķıldı düpdüz ey NEBŹĪ 
 Odur bülbül gibi zīrā bu āh [u] vāha şāyeste 
 

439 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Dilerim yār-ı cefākārı vefādār olsa 
 Dil-i āzürde vü bī-çāreye ġam-ĥvār olsa 
 

91a 2 İrişüp bende-i miskīn nićam u mekremetle 
 Kereme lāyıķ olup luţfa sezāvār olsa 
 
3 İtmese ķaţć-ı meveddet o şehen-şāh-ı cihān 
 Nigeh ü mültefiti her dem ü her bār olsa 
 
4 Eylese ćāşıķ-ı ŝādıķlarını ħilme revā 
 Ġażab u ķahrına mažhar heme aġyār olsa 
 
5 Ne ķadar olsa çekerdim sitemin NEBŹĪ velī 
 Dil-i āgāhı ĥulūŝ-ı dile mićyār olsa 
 

440 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 O māh-ı çārdehiñ parmaķlarıyla hem o aķ aya 
 Dilā gör beñzemez mi beş hilāle daĥı bedr aya 
 
2 Yüzünde çüfte çüfte beñlerin gördüm o meh-rūnun 
 Didim çıķmışlar uş seyyāreler mihri temāşāya 
 
3 Ruĥ-ı gül-gūnuna ĥaţ geldi ol ġonca-femiñ ammā 
 Açıldı tāze sünbül düşdi bülbül özge sevdāya 
 
4 Ĥayāl-i kākülüyle dilde ġam aralanur her şeb 
 Dil-ārālıķ yaraşur bildim o zülf-i şebāsāya 
 
5 Düşüp ĥāk-i derinde gerçi NEBŹĪ pāy-māl oldı 
 Velī ćizz-i ebed buldı daĥı kesb eyledi pāye 
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441 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Ħayfdır şāhım saña bu ţavrlar bu çaġda 
 Şīr-ĥvāre gūyiyā bir ţıfl iken ķucaġda 
 
2 Ķaşı yayım kirpigiñ oķları varken ġamzeler 
 Ţaķınurlar çüfte çüfte deşne ŝol u ŝaġda 
 
3 ćĀrıżıñ Deryā-yı beyżā kākülüñ Baħr-i siyāh 
 Çoġ gezdim görmedim miślin ķara vü aġda 
 
4 Gördi çün bir pīr-i köhne ķaddiñ ey tāze civān 
 Didi bitmez ţoġrısı bir serv böyle bāġda 
 
5 Ķara günlerle ķarañu olsa ţañ mı gözlerim 
 Murġ-ı bī-per gibi bī-pervā ţutuldum aġda 
 
6 Ārzū-yı luţf u fażl u ĥavf-ı mihriñle seniñ 
 Hìç kimse rāħat olmaz dūzeĥ u uçmaġda 
 
7 N’ola ĥūn-ĥvār u dil-āşūb dir ise NEBŹĪ saña 
 Bir eliñ yalıñ ķılıçda bir eliñ bucaġda 
 

442 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ħamd ola Mevlāya kim ćaşķ-ile yār oldum hele 
 Miħnet ü derd ü belāya yādigār oldum hele 
 

91b 2 Pīr-i nā-bāliġ gibi nā-puĥte vü nā-dān iken 
 Dil virüp bir nev-civāna dil-figār oldum hele 
 
3 Gūşe-i mey-ĥānede hem itdim iśbāt-ı vücūd 
 Yoġ iken pīr-i muġān bezminde var oldum hele 
 
4 Ŝad belā çekdimdi evvel bu gül-i raćnā içün 
 Bāġda bi’l-āĥire līkin hezār oldum hele 
 
5 Ķılca ķaldı cān u ten oldı żaćīf ü bī-nevā 
 Sāz-ı ćaşķa muţribā bu ţarza tār oldum hele 
 
6 Şāćir-i pīşīniyānıñ pey-reviyken şimdilik 
 Pīş-rev-i pesīniyān u iĥtiyār oldum hele 
 
7 Binmedimse esb-i rehvāra bu rehde NEBŹİYĀ 
 Bir ħımār-ı nerm-rev üzre süvār oldum hele 
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443 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 

 
1 Ĥāne-i dilde ĥayāliñ her ķaçan mihmān ola 
 Bir faķīrim mā-ħażar iħżārım aña cān ola 
 
2 Bu sezā mıdır ćaceb kim ol raķīb-i nā-sezā 
 Ben çekem cevr ü cefā o lāyıķ-ı iħsān ola 
 
3 Bu ten-i pür-yāremi göre ide Eyyūb pesend 
 Görse Yaćķūb eşk-i ĥūn-ābım benim ħayrān ola 
 
4 Luţf it ey ġonca teraħħum eyleyüp görme revā 
 Bülbül-i şūrīdeveş işim gücüm efġān ola 
 
5 Çeşm-i bākì her ķaçan baķsa yüzüñ görmez belī 
 Mihr-i ćālem-tābı görmez dīde kim giryān ola 
 
6 Bundan özge var mı bir düşvār ćālem içre kim 
 ĆĀşıķ-ı dil-dādeniñ maħbūbı bir fettān ola 
 
7 Zaĥm-ı tīġ-ı ġamze-i dil-ber bulur ŝanma ćilāc 
 NEBŹİYĀ bu derdiñe Ħaķdan meger dermān ola 
 

444 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 ćAşķ meydānına bir er var ise gelsün ŝalā 
 Ol şehiñ ser-bāzıyım baña bugündür Kerbelā 
 
2 ćAşķ rāhında ne gelse başıma itdim ķabūl 
 Ger meźellet ger meźemmet ger meşaķķat ger belā 
 
3 ćAşķ ħālinden ħaberdār olmayan bilmez belī 
 Kim meśel men lem-yeźuk lem-yaĆrif* olmuşdur dilā 
 
4 ćAşķ bir ħālet durur kim mürde cisme cān olur 
 Hem daĥı rūħa ġıdā çeşme żiyā ķalbe cilā 
 
5 ćAşķ u şevķ-ı cān u ten dil-sūz bildim sende yoķ 
 Bu dil-i şeydāda bul hep anları gel bülbülā 
 
6 ćAşķ-ı cānān muħteriķ bir nārdır źāt-ı Leheb 
 İsterim olsun dil-i pür-sūzum anıñla melā 
 

                                                 
* “Tatmayan bilmez.” Arapça atasözü (Emsâl u Hikem, IV/11748). 
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92a 7 ćAşķa bürhān ister imiş zāhid-i ĥod-bīni gör 
 Söyleñüz rāh-ı mecāza bārī girsün evvelā 
 
8 ćAşķ ile meşķ eylesün ĥaţţ-ı ruĥ-ı cānāneyi 
 İktiħāl itsün ġubār-ı rāhını gözde helā 
 
9 ćAşķıñ ey maćşūķ-ı ćālem ĥāk idüpdür NEBŹĪyi 
 Nār-ı şevķıñdır iden ķalbinde ancaķ incilā 
 

445 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
ٓمرا مفتون کرد ان چشم شهلا 1  

*ٓاذا جاء القضا لم یعط مهلا    
 
2 Dil-i şeydāya geldikçe oķuñ dir 
ٓبیا خوش امدی اهلا و سهلا**   
 
ل عذر کن از من جواناقبو 3  

***ٓکفانی جاءنی ضعف و کهلا    
 
4 Beni menć itme zāhid nūş-ı meyden 
 ندانی درد من جهلت جهلا**** 
 
 ترا تخصیص کرد با جور نبذی 5

للحسان کنت اهلالانك *****   
 
 
 
 

446 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 İrişdi Sidre vü Ţūbā gibi ol ķāmeti bālā 
 Yaraşur ger ola aña felek dāye melek lala 
 
2 Olupdur ţūţī-i gūyā giyüp ol cāme-i sebzi 
 Daĥı hem ĥoşça yaķışmış başında ol yeşil vālā 

                                                 
* “O mavi göz, beni meftûn etti; kazâ gelince mühlet verilmez” Çeşitli söylenişleri olan Arapça atasözü 
(Emsâl u Hikem, I/92). 
** “Gel, hoş geldin, safâlar getirdin.” 
*** “Ey genç, benin özrümü kabul et, bu bana yeter, bana zayıflık ve orta yaşlılık geldi ulaştı.” 
**** “Benim derdimi bilmiyorsun, câhil mi câhil oldun.” 
***** “Seni Nebzî’nin cevrine tahsis etti, çünkü sen güzellere yaren oldun.” 
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3 Metāć-ı ħüsn ile ger ĥvācegān-ı dehri pest itse 
 Revādır kimsede zīrā bulunmaz öyle bir kālā 
 
4 İderler anı istiśnā güzeller içre kim görse 
 Edāt-ı fićl ü ħarf ile ćadā ħāşā ĥalā illā 
 
5 ćAdīli ćālem-i ćuķbāda vardır varsa ancaķ 
 Çü yoķ emśāl ü endādı bu fānī dünyede ħālā 
 
6 Nažīri Yūsuf-ı Kenćān dir isem ol daĥı geçmiş 
 Muħāldir ħāl ü istiķbālde zīrā nefy ider mālā 
 
7 O ġılmān-peykeri rüĈyāda Rıďvāna ŝorup NEBŹĪ 
 Didim mānendi var mı bāġ-ı cennetde didi lā lā 
 

447 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Dili dildāra virüp cāna cefālar ne belā 
 Çıķacaķ cān-ı żaćīfe bu eźālar ne belā 
 
2 Bu meśeldir ki belāsız belī bal olmaz imiş 
 Bilerek līk bu biñ dürlü belālar ne belā 
 

92b 3 Çelebī vaćde-i vaŝlıñ bilürüz sāĥteligin 
 Ya bizi aldamaġa bunca edālar ne belā 
 
4 Kerem ü luţf ile imrūz raķībi gözedüp 
 Bizi ferdāya ŝalup vaćd-i ćaţālar ne belā 
 
5 NEBŹİYĀ bilmiş iken geçmeyecek sīneleriñ 
 Ya o sengīn-dile bīhūde riyālar ne belā 
 

448 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 O lebi şīrīn beni Ferhād ol ħīn eyledi 
 Māni-i ćaşķ ķalbimi çün ĥāne-i Çīn eyledi 
 
2 Meźheb-i ĥūbānda lāyıķ degilken inķıţāć 
 Ol güzeller şāhı şimdi bir nev-āyīn eyledi 
 
3 Gördi mirĈāt-ı mücellāda bahā vü ħüsnüni 
 Bī-merā bildim o rüĈyet anı ĥod-bīn eyledi 

                                                 
446/6b Bu demde niçe var diyem kim anı nefy ider mālā 
447/1b żaćīfe: Ćazìze 
2b Bilerek līk bu: Bile bile velī 
448/2a lāyıķ degilken: cāĈiz mi küllī 
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4 Baġladı zünnārını zülfi dil ü cān biline 
 Ħayf kim bir niçe ehl-i dīni bī-dīn eyledi 
 
5 Çeşm-i fettānından ey NEBŹĪ yüri üşenme kim 
 Uş belā-yı ġamzesi başıña geldi n’eyledi 
 

449 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 N’eylediyse bu dil-i nā-şāda cānān eyledi 
 Cismimi bir ķālıb-ı bì-resm ü nā-cān eyledi 
 
2 Bī-güneh žulm-ile bir mažlūmı ol kāfir gözi 
 Ġamze-i bī-dīne uyup öldürüp ķan eyledi 
 
3 Çarĥ-ı kej-rev yaġdırup bārānveş tīr-i cefā 
 Sīne-i bī-kīneyi ol tīre ķalķan eyledi 
 
4 Şükr-i bī-ħadd olsun ol Mennān-ı Źü’l-iħsāna kim 
 Bār-ı ćaşķ-ı yāri bu bī-zūra āsān eyledi 
 
5 Bulmayup em NEBŹĪ-i bī-çāre çıķdı aradan 
 Derd-i hicriñ baķ dil-i nā-şāda cānā n’eyledi 
 

450 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Zülf-i Leylānıñ ġamı ben Ķaysı mecnūn eyledi 
 Elf ķaddi ħasretiyle ķāmetim nūn eyledi 
 
2 Tīr-i dil-dūzı bir oldı ġamze-i mekkār ile 
 Ķan aķıtdı gözlerimden baġrımı ĥūn eyledi 
 
3 Rūy-ı āteşnāki üzre ŝaçma ĥālin ćarż idüp 
 Yaķdı ol cādū beni kendine efsūn eyledi 
 
4 Der-kenār idem diyü ŝundum o şāhā ćarż-ı ħāl 
 Yıķdı ćarżım dergehinden sürdi maħzūn eyledi 
 

93a 5 Ĥāk olup düşdüm yine baķmaz bu ādemlik midir 
 Dostlar NEBŹĪye baķuñ ol perī-ĥū n’eyledi 
 
 
 
 

                                                 
5a üşenme kim: ķorķma ŝaķın 
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451 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Bu dil murġına şāhā çün o zülfüñ āşiyān oldı 
 Uçup rāħatlıġı yaĥşı iken ħāli yaman oldı 
 
2 Süzilür üstüne şāhīn gibi her-gāh dü-çeşmiñ 
 Ŝınup bāl ü peri aña rehā bulmaķ gümān oldı 
 
3 Begim ĥaylī dem olupdur ķażā-yı dilde ħakīmdir 
 Seniñ mekkāre-i ġamzeñ ķażā-yı āsumān oldı 
 
4 Cemāl-i pākiñi ćarż it bu çeşmim rūşenā bulsun 
 Teraħħum ķıl yüzüñ görmeyeli vāfir zamān oldı 
 
5 Bu NEBŹĪ bendeñe luţf it ķapuñda ćabd-i ĥāliŝdir 
 Yeter cevr eylediñ şāhım amān u el-amān oldı 
 

452 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Dilā ćāşıķ gerekdir lāĈubālī 
 Ġam-ı maćşūķ ola vehm ü ĥayālī 
 
2 Münevver ķıla nārı dūdı tārīķ 
 Emir-ber ćaks ide rūz u leyālī 
 
3 Ķuyūd-ı dünyevīden uĥrevīden 
 Ola şimşādveş āzād u ĥālī 
 
4 TeĈessüf māżīye müstaķbel içün 
 Tesevvüf itmeyen ĥoş göre ħāli 
 
5 İde cāy u maħal mey-ĥāne küncün 
 Geçe ĥum-ĥānelerde māh u sāli 
 
6 Niçe ćāşıķdır ol kim rehn-i bāde 
 Ķomaya cübbe vü destār u şālı 
 
7 Mey ü maħbūbdan özge cihānıñ 
 Kemāhì añladım yoķdur meĈāli 
 
8 Firāķı rūze vaŝlı leyle-i Ķadr 
 Gören ćıyd eyler ol ķaşı hilāli 
 
 

                                                 
452/4. beyit sayfa kenarındadır. 
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9 Münāsib ħāline bir mū-miyānı 
 Sevüp terk eyle NEBŹĪ ķìl ü ķāli 
 

453 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Görmedim gezdim cihānı eyledim çoķ cüst-ü-cūy 
 Ey melek-rū sen gibi bir aŝl-ı pāk ü arı ŝoy 
 
2 Çīn-i zülfüñ ser-te-ser āfāķı ţutmuş bū ile 
 Ŝubħ-dem anı ţaġıtmış çün nesīm ey müşg-mūy 
 
3 ćAķl ü dil hem cān u ten şevķıñla maćmūr oldılar 
 Sāye-i ćadliñde ābād oldı şāhā çār-sūy 
 
4 Vaŝl hengāmında muţlaķ zülfüñe bend oldıġım 
 Ķayd-ı hicriñden ĥalāŝ olmaķ durur ey sāde-rūy 
 

93b 5 Deşt-i ħayretde yiler her dem ŝabāveş cān u dil 
 Sen gözi āhūyı ŝayd içün iderler hāy u hūy 
 
6 Şimdi budur dil-berā efvāh-ı ćālemde kelām 
 Hep seniñ ćaşķıña düşdi kim ider ĥalķ güftügūy 
 
7 Āsitānıñda görüp aġyār-ı bedkārı göñül 
 Meyl ķılmaz ayaġıñ tozına cānā süre rūy 
 
8 Ĥışm idüp kāfir raķībe rūze-ĥvār olur bu dil 
 Bed-ţabīćat olmuş ol ižhār ider nā-sāz ĥūy 
 
9 N’ola reĈyiñce seniñ devr itmese çarĥ-ı felek 
 NEBŹİYĀ devrān saña uymazsa sen devrāna uy 
 

454 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sevdigim ārām-ı cānım ġam-zedāy 
 Ţūţī-i şīrīn-zebānım ķand-ĥāy 
 
2 Ħoķķadır aġzı lebi yāķūt-ı ter 
 Dişleri ćıķd-ı Śüreyyā yüzi ay 
 
3 Beñleri Hindū ruĥı gülzār-ı Rūm 
 Zülfi ćanber-bū ŝaçı misk-i Ĥıţāy 
 
 

                                                 
453/8a olur bu dil: olma dilā 
8b olmuş ol ižhār ider: olma ižhār eyleme 
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4 Çeşmi seĥĥār ġamze ŝan Tātārdır 
 Kirpigi oķdur belī hem ķaşı yay 
 
5 Gözlerimdir revzene aġzım kapu 
 Dil ĥayālī şāhına sırça sarāy 
 
6 Kendime mālik degil bī-çāreyim 
 Ķalmadı aŝlā ġam ile fikr ü rāy 
 
7 Ķoma elden ayaġı NEBŹĪ hemān 
 Bezm-i ćālemde baña bu düşdi pay 
 

455 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Bir perī-rū saĥt-dil pūlāda virdim göñlümi 
 Āşinā žann eyleyüp bir yāda virdim göñlümi 
 
2 Ķaşları ķavs-ı ķażādır kirpigi sehm-i belā 
 Çeşmi āfet ġamzesi cellāda virdim göñlümi 
 
3 Eylesem çāk-i girībān dāmeni girmez ele 
 Serv-i bālā ķāmeti şimşāda virdim göñlümi 
 
4 Dün gice rüĈyāda ţatdım leblerinden çāşnī 
 Leźźet-i laćliñ ţuyup ol dada virdim göñlümi 
 
5 Aldı evvel cānımı cevriyle ol rūħ-ı revān 
 Ġayrı nesnem ķalmadı çün sāde virdim göñlümi 
 
6 Gözlerim āb-ı revān eyler yüzüm ĥāk üzredir 
 Āteş-i mihriyle gör ber-bāda virdim göñlümi 
 
7 Çār-sūy-ı ćaşķa gönderdim dilim NEBŹĪ ki tā 
 Eyleye kesb-i belā üstāda virdim göñlümi 
 

456 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

94a 1 Pīr-i pervāne bilür bu ćaşķıñ ancaķ yolunı 
 Cān u başına degişür vuŝlatıñ bir yolunı 
 
2 Ĥufyeten ķılmış nažar yāriñ ħarīm-i ħüsnüne 
 Söyleyin o çeşm-i ĥūn-pāşa arıtsun yolunı 
 
3 Ġırra olma bu ţarāvet ħüsnüne bāķī degil 
 Baķ gül-i raćnāya gitdi ħüsni ķaldı yolunı 
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4 Siz daĥı ey gözlerim pāyına yārin ŝu döküñ 
 Sildi süpürdi yine ferrāş-ı āhım yolunı 
 
5 Ķomaġıl NEBŹĪ raķībi āsitān-ı dil-bere 
 Cennetü’l-Firdevse şeyţānu’r-racīmiñ yolunı 
 

457 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dil-i zārım düşüp ćaşķıña cānā telĥ-kām oldı 
 Gezerken şāhveş başlu başına bir ġulām oldı 
 
2 ćAceb serkeşligi var idi evvel şevķ-ı rūyuñla 
 Giriftār-ı ser-i zülfüñ olalı şimdi rām oldı 
 
3 Gel öldür ķoma hicr ile saña ķanım ħelāl itdim 
 Çü sensiz ey gözi cādū baña dirlik ħarām oldı 
 
4 Ţaġıtdıñ var ise meh yüzüñe o zülf-i şeb-gūnuñ 
 Bu şeb künc-i firāķıñda cihān ġāyet žalām oldı 
 
5 Iraġ oldum cenābıñdan düşüp ŝaħrā-yı hicriñe 
 Dimezsin NEBŹĪ-i şeydā ķatı çoķdan cüdām oldı 
 

458 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Şehā teşbīh idersem zülfüñe miski revā yoķ mı 
 Ĥuten āhūsıdır gerçi gözüñ ammā ĥaţā yoķ mı 
 
2 Ķan aġlamaġ ile laćliñ firāķıyla ćalīl oldı 
 ćAbīr-i ĥāk-i rāhıñdan bu çeşme ţūţiyā yoķ mı 
 
3 Begim cevr ü cefādan ħiŝŝemend itdiñ dil ü cānı 
 Biraz luţf u kerem ķılsañ n’ola mihr ü vefā yoķ mı 
 
4 Görüp künc-i firāķıñda gülersin ħālime ķış ķış 
 Raķībā ger bugün baña ise yarın saña yoķ mı 
 
5 Nedir feryād u zārıñ NEBŹİYĀ bülbül gibi her dem 
 Bu bāġ içinde senden ġayrı cevre mübtelā yoķ mı 
 

459 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Gözime dünye görünmez o şehi görmeyeli 
 Daĥı hem ţutmaz elim dāmenine irmeyeli 
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2 Görinen ķaş degildir velī ĥaţţāţ-ı ezel 
 Varaķ-ı rūyuna çekmiş o şehiñ ĥaţţ-ı celī 
 

94b 3 Yine dün ţanışıķ itdim dil ile gizlice ben 
 Ne didimse dem ola her sözime didi belī 
 
4 Gidelim başķa ile başımız alup a göñül 
 Öyle bildim ki sevilmez bize bu yer güzeli 
 
5 Niçe bir gerdeniñe bend idesin zülfin anuñ 
 Gele terk eyleye ey NEBŹĪ bu ţul-i emeli 
 

460 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Bülbülin nālān ider rūyuñ gül-i raćnā gibi 
 Yandırır pervānegānın şemć-i bezm-ārā gibi 
 
2 Kūh-ı ġamda telĥ-kām olmuş bu Ferhād-ı dile 
 Ĥüsrevā şīrīn kelāmıñ şekkeri ħelvā gibi 
 
3 Sāye-i ķadd-i dil-āvīziñde olmuş mültecī 
 Ol sebebdendir ki serviñ ķāmeti bālā gibi 
 
4 DāĈimā künc-i ĥafāda olmaķ ister münzevī 
 Künc-i istiġnāya rāġıb yoķ dil-i şeydā gibi 
 
5 Devlet-i ćaşķ ile söz yoķ NEBŹİYĀ dārātıña 
 Şevket ižhār eyle pes İskender ü Dārā gibi 
 

461 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Her demi aġyāra cānā ķıldıġıñ iħsān gibi 
 Bu dil-i nā-şādı yaķdıñ āteş-i sūzān gibi 
 
2 Sen şeh-i ħüsnüñ iki āvāre maħzūn ķulıdır 
 Rūz u şeb gitmez ķapuñdan gözlerim derbān gibi 
 
 
3 Hem-dem olmuşdur göñül kūyuñ kilābıyla heme 
 Vardıġımca cemć olurlar yanıma yārān gibi 
 
4 Her ķaçan ķılsam nažar o çeşm-i cādūlar baña 
 Tīr-i müjgān yaġdırırlar üstüme bārān gibi 
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5 NEBŹİYĀ bu zaĥmına hìç bir ţabīb ķılmaz ćilāc 
 Ġālibā derdim benim bildim ki bī-dermān gibi 
 

462 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Dil-berā kūyuñ maķām-ı cennetü’l-meĉvā* gibi 
 Bitmiş anda serv-ķaddiñ Sidre vü Ţūbā gibi 
 
2 ćAyn-ı Kevśerdir dehānıñ leblerindir Selsebīl 
 Nāb laćliñ bāde-i Tesnīmveş aħlā gibi 
 
3 Ehl-i cennetveş mücerreddir ten-i pākiñ seniñ 
 Var ise atıñ feriştehdir ānıñ ħūrā gibi 
 
4 Ravża-ı rūyuñda ey ġılmān ŝaçıñdır şeb velī 
 Gice yoķ uçmaķda dirler bir ķurı sevdā gibi 
 

95a 5 İşigiñ ĥākin degişmez ħūr ya Rıďvāna bil 
 Āsitānıñ NEBŹĪ-i āvāreye MeĈvā gibi 
 

463 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sāķiyā ŝun görinen destiñde cām-ı Cem gibi 
 Dil-rübālarla mey içmek başķa bir ćālem gibi 
 
2 ćArż ķıl meclisde ey ķaşı kemānım lebleriñ 
 Zaĥm-ı tīr-i ġamzeñe laćl-i lebiñ merhem gibi 
 
3 Rūz u şeb bülbül gibi mūyeñdeyim ey ġonca-fem 
 Rūy-ı gülde dāne-i eşkimi gör şeb-nem gibi 
 
4 Yoķ durur baĥtım dıraĥt-ı ţālićim virmez śemer 
 Dil-güşāde itmeyen her dem beni bu ġam gibi 
 
5 NEBŹİYĀ bildim seni şeydā ķılup Mecnūnvār 
 Eyleyen ćaķlıñ perīşān ol siyeh perçem gibi 
 

464 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ĥudā virmişdir ancaķ ĥāŝŝaten bu ħüsn ile anı 
 Saña ey āsumān-ı behcetiñ mihr-i dıraĥşānı 
 

                                                 
* “Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır.” Necm, 53/15 
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2 Ŝalā olduķça cānā cāmić-i ħüsnüñde ćuşşāķa 
 Görüp miħrāb-ı ebrūñı ider dil vażć-ı pīşānī 
 
3 Gülidir sünbülidir bāġ-ı ħüsnüñ o ruĥ u kākül 
 Biri baġrımı ĥūn eyler biri virir perīşānī 
 
4 Tećāla’llāh zehī ŝayyād imiş çeşmiñ nezāketle 
 Niçe merdümleri naĥcīr ider baķdıķça şīrānī 
 
5 Ĥayāliñ rūz-ı firķatde enīs ü hem-dem-i dildir 
 Şeb-i hicriñde hem cāna olur şemć-i şebistānī 
 
6 Degil ancaķ dil-i şeydā o mūy-ı zülf ile beste 
 Ki bir tārıyla bend itmiş niçe biñ ehl-i ćirfānı 
 
7 O fettān ġamzelerdir fitneye bāćiś bu ćālemde 
 Uran tīr-i müjeñdir sīnesinden NEBŹĪ nālānı 
 

465 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Baĥt yār olmasa pālūde ķırar dendānı 
 Baĥtiyār olan ider sinle şikest sindānı 
 
2 Ķomayız düşmene ser dostlara ĥāk-i ķademiz 
 Seveniñ bendesiyüz sevmeyeniñ sulţānı 
 
3 İderiz cānımızı cān ile cānāna fedā 
 Virmeyen cānını zīrā bulamaz cānānı 
 
4 Ravża-ı ĥuld-ı berīn yārsız olur dūzeĥ 
 Yār ile gülşen-i ćişret bilürüz külĥānı 
 
5 Seni cānıyla seven ćāşıķa iħsān eyle 
 Nesi var ise fedā yolıña ger bir cānı 
 

95b 6 Kerem it kim niçe āzādeleri serv gibi 
 Ķul ider luţf ile ehl-i keremiñ iħsānı 
 
7 Ölmedin NEBŹĪ fenā dünyede bir nām idegör 
 Er ölür adı ķalurmuş at ölür meydānı 
 

466 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 N’idersin ey kemān-ebrū baña bu cevri yitmez mi 
 Ne dirsin tīr-i āhım pūte-i eflāka yitmez mi 
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2 Sirişkim seylveş aķup çemenzār itdi eţrāfım 
 Açıldı lāle vü sünbül murādım verdi bitmez mi 
 
3 Sürūrum gelse ger bir dem gider fi’l-ħāl eglenmez 
 Ġam ammā cāy-gīr oldı ćaceb ol daĥı gitmez mi 
 
4 Uyutmaz kimseyi rāħat ķomaz şeb rūz ćālemde 
 Fiġān u āh-ı dil ķalb-i şerīfiñde yir itmez mi 
 
5 Meśeldir gerçi dirler NEBŹİYĀ bir bitmez iş olmaz 
 İşim yetdi bu efkār ile baġrım başı bitmez mi 
 

467 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Firāķıñla meźāķım oldı acı 
 Viŝāliñle yetiş eyle ćilācı 
 
2 Ţabībā lebleriñden emsem eyle 
 Dil-i bīmārımıñ nā-ĥoş mizācı 
 
3 Dil ü cān mülküni žulm ile yaķdıñ 
 Saña nisbet begim Ħaccāc ħācı 
 
4 İrişdirsem sifāl-i kelbiñe el 
 Bu ķutsuz başımıñ olurdı tācı 
 
5 Seniñ ey ġonca-fem bülbülleriñle 
 Bulupdur gülşen-i ħüsnüñ revācı 
 
6 Elā ey ĥvāce-i sūķ-ı melāħat 
 Metāć-ı ħüsnüñüñ yoķdur mı bācı 
 
7 Yañaġıñda nedir ol ĥāl-i Hindū 
 Yetişmez kişver-i Rūmuñ ĥarācı 
 
8 Gözümde tūtiyādır ĥāk-i pāyıñ 
 Göñülde müştehā laćliñ gülācı 
 
9 Dil-i dīvāneniñ ćaşķ devletinde 
 Şeh-i Dārāya yoķdur iħtiyācı 
 
10 Olupdur nūr-ı şevķıñla münevver 
 Ne ħācet istemez şemć ü sirācı 
 
11 Bugün ćaşķımla ħayrān kim dir iseñ 
 Faķīr ü bī-nevā NEBŹĪ dućācı 
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468 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

96a 1 Miyānıñ baħśi mā-beyne düşüp çoķ ķìl ü ķāl oldı 
 Dutuşdı ancalar ince tefekkürle ĥayāl oldı 
 
2 Dil-i miskīn görüp o zülf-i müşgīn ü perīşānıñ 
 Müşevveş oldı ħāli ĥāke düşdi pāy-māl oldı 
 
3 Göñül murġı belāsın buldı pā-bendime ħācet yoķ 
 Yaķup tāb-ı ruĥuñ bāl ü perin bī-perr ü bāl oldı 
 
4 Begim ĥaddiñde ol beñ kim olupdur ħabbetü’s-sevdā 
 Siyeh miski megesdir vardı anda ķondı ĥāl oldı 
 
5 Egerçi rūze-i hicriñ dil-i ćuşşāķa ţutdurduñ 
 Viŝāliñ ćıydına illā iki ķaşıñ hilāl oldı 
 
6 Ġamıñla rūz u şeb ey dil-fürūzum āh u zār ile 
 Vücūdum żaćfa vardı nāle ile hem-çü nāl oldı 
 
7 Görüñ kim ţavrı hìç ķāle gelür mi NEBŹĪ-i rindiñ 
 Münāsib ħāline bir şūĥı sevdi ehl-i ħāl oldı 
 

469 
 

Mefćūlü Mefāćìlü Mefāćìlü Fećūlün 
 
1 Pāyına niśār eyledigim eşk-i ter oldı 
 Çeşmimde velī her biri laćl ü güher oldı 
 
2 Yüz sürmege ćazm eyleyücek ĥāk-i rehiñe 
 Nefs ü dil ü cān daĥı gidüp bī-eśer oldı 
 
3 Pā-pūşuna dil cān ile reşk eylemesün mi 
 Pā-būsuna her dem irişüp behrever oldı 
 
4 Tācım gibi başımda ķorum anı ki zīrā 
 Pā-māl-i rehi olmaġ ile mućteber oldı 
 
5 Olur mı ćaceb ol dem irem ŝaff-ı nićāle 
 Başımda dem-ā-dem bu hevālar eser oldı 
 
6 El virmedi devlet baña gör ķaldım ayaķda 
 Vah kim dil-i sevdā-zede zīr ü zeber oldı 
 
7 Ĥāk-i ķademiñ baĥş idicek çeşm-i raķībe 
 NEBŹĪ ne ćaceb bu saña gerd-i keder oldı 
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470 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Yine bir nāzenīniñ mübtelāsı 
 Olup dil artdı endūh u belāsı 
 
2 Baña āl eyleyüp ol al ĥaddi 
 Görüñ aldı beni çeşmi elāsı 
 
3 Görüp ćuşşāķını vāfir o fettān 
 Belī ţāvūsveş artar cilāsı 
 
4 Bıraķma hicriñe laćliñle mestim 
 Yetermiş ser-ĥoşa kendi belāsı 
 

96b 5 O tār-ı zülf ile ber-dār iken ben 
 Velī ol boġazından aŝılası 
 
6 Raķīb-i rū-siyeh reşk ü ħasedle 
 İpim kesdi benim Ħaķdan bulası 
 
7 O dehr-i gülşen içre ol bed-endīş 
 Olur ĥār ġonca-ı ćömri ŝolası 
 
8 ćAceb dār-ı meşaķķatdir bu ćālem 
 Yıķılsa bir gün evvel yıķılası 
 
9 Cefā-yı dil-ber ile olup abdāl 

Giyinseñ NEBŹİYĀ olur palāsı 
 

471 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Şāh-ı maħbūbān imişsin dil-berā bildim seni 
 Zübde-i ĥūbān imişsin vāķıĆā bildim seni 
 
2 Cānım ārzūlar seni çün cānısın ćāşıķların 
 Müştehā-yı cān imişsin sāķiyā bildim seni 
 
3 Yüz çevirmezsin ćaceb miħrābdan bir ķaşa hem 
 Sen daĥı ħayrān imişsin zāhidā bildim seni 
 
4 Dem-be-dem gülşende naġmeñ āh u efġāndır seniñ 
 ćĀşıķ-ı cānān imişsin bülbülā bildim seni 
 
5 ćĀlim ü dānā ŝanurdum ŝūretā görüp velī 
 Cāhil ü nā-dān imişsin ŝūfiyā bildim seni 
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6 Bir melek gibi geçinürsin raķībā gerçi kim 
 Līk bir şeyţān imişsin bed-liķā bildim seni 
 
7 Ser-firāz-ı rāh-ı ćaşķ oldum diyü lāf eyleme 
 Ĥāk ile yeksān imişsin NEBŹĪYĀ bildim seni 
 

472 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 O şāh-ı ćālemiñ ħüsn u behāsı 
 Ţolu zer olsa dünyā yoķ behāsı 
 
2 Yemiş dil ĥvān-ı vaŝlıñda ćaķīde 
 Anıñçün sükkere yoķ iştihāsı 
 
3 Belī laćl-i lebi ol nāzenīniñ 
 Ķamu nićmetleriñdir müştehāsı 
 
4 SüĈāl itdim o māhı didi Cibrīl 
 Melāħat evcinin oldur Sühāsı 
 
5 Hezārān zülfüñe merbūţ olan var 
 Velīkin görmedim yoķ bir rehāsı 
 
6 Dükenmez mi ćaceb cevr ü cefālar 
 İrişdi geldi ćömrüm intihāsı 
 
7 Nigāh it NEBŹĪye ey Sidre-ķāmet 
 Budur maķŝūdumuñ yek müntehāsı 
 

473 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

97a 1 Çemende ey ŝabā ol ġonca-ı ĥandānı gördüñ mi 
 Beni giryān idüp kendü ķılur ĥandānı gördüñ mi 
 
2 Şeb-i hicrinde ben ġamda ķalup sevdā-yı zülfüyle 
 Raķībe ćarż ider rūyun meh-i tābānı gördüñ mi 
 
3 Leb-i lāćlinden irgürdi şifā aġyār-ı bed-ĥvāha 
 İrişdirmez baña źerre ķadar dermānı gördüñ mi 
 
4 Ferāmūş eyledi gitdi benimle ćahd ü peymānı 
 O kelb-ile leb-ā-leb devr ider peymānı gördüñ mi 
 
5 Görünmez ol yüzi ķurs-ı ķamer aylar geçer ħayfā 
 Gözetmez NEBŹİYĀ gör anı ħaķķ-ı nānı gördüñ mi 
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474 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Dil-i şeydāya yoķdur ārzū dīdārdan ġayrı 
 Temennā eylemez bülbül gibi gülzārdan ġayrı 
 
2 Raķīb-i bed-siriştdir ćāşıķa ķan aġladan her dem 
 Fiġān-ı ćandelībe var mı ćillet ĥārdan ġayrı 
 
3 Reh-i ćaşķ içre bunca bār çekmişken yine ćuşşāķ 
 Ne ħāletdir ki ĥvāhiş eylemezler yārdan ġayrı 
 
4 Görürseñ uyķuda cānānı al būs-ı lebin ŝoñra 
 Cevāb-ı bā-ŝavāb olmaz dilā inkārdan ġayrı 
 
5 Ŝovuķ āhen dögüp zār itme zīrā bulmadım NEBŹĪ 
 Dil-i sengīn-i yāri nerm ider dīnārdan ġayrı 
 

475 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Tīġ-ı ġamzeñle ħabībā sīne-çāk itdiñ beni 
 Çeşm-i bīmārıñ ġamıyla derdnāk itdiñ beni 
 
2 Bād-ı şevķıñla dil-i sūzānıma āteş urup 
 Ābveş zīr-i ķadem pā-māl ü ĥāk itdiñ beni 
 
3 Çarĥveş bī-mihr imişsin bilmedim ey māh-rū 
 Şöhre-i ćaşķıñ semekden tā-simāk itdiñ beni 
 
4 Dīn ü dil ŝarf eylemişken ey ŝanem yoluñda ben 
 Mümsik ü kāfir raķībe iştirāk itdiñ beni 
 
5 Cevr ü ķahrıñla ķılup dünyā vü mā-fīhāyı terk 
 Ħāŝılı NEBŹĪ gibi cānā helāķ itdiñ beni 
 

476 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Maħabbet nefse tabćiyyet degil mi 
 Şerīćatde büyük töhmet degil mi 
 

97b 2 Ümīd-i mihr ile her māh-rūya 
 Temeyyül bāţıl ümniyyet degil mi 
 

                                                 
475/4a Dīn ü dil ŝarf eyledim yoluñda ey büt-peykerim 
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3 Dilā ćaşķ-ı dil-ārādan ferāġat 
 Ten ü cāna ćaceb rāħat degil mi 
 
4 Viŝāli gerçi kim źevķ u ŝafādır 
 Ĥalāŝ-ı hicr emniyyet degil mi 
 
5 Gör ol fettānı kim bāġ-ı belāda 
 Biten şāĥ-ı fiten ķāmet degil mi 
 
6 Urup bu sīneye tīġ u sinānın 
 Dili mecrūħ iden āfet degil mi 
 
7 Vefāsı ġayra eżćāf-ı mużāćaf 
 Cefāsı ćāşıķa ķat ķat degil mi 
 
8 Ŝorup öldürmek āyīn-i ezeldir 
 Şehā yoĥsa size ćādet degil mi 
 
9 Esirge NEBŹĪyi Allāh ķulıdır 
 Daĥı Peyġam-bere ümmet degil mi 
 

477 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Sevdi meftūnı olup dil tāzece bir berberi 
 Der-be-der olup gezer uş pā-pürehne ser-serī 
 
2 ćĀşıķān ārām ider baķup cemāli ayına 
 Sāyever bir naĥl-ı raćnādır o ķadd-i ćarćarī 
 
3 Rūz u şeb eyler recā dil rū-be-dergāh eyleyüp 
 Tā ki nedm ide Ĥudā ol ķalb-i seng-i mermeri 
 
4 Tīġ-ı bürrān-ile yā Rab ķaţć ola ćırķ-ı raķīb 
 Ata tundan tuna anı tünd-bād-ı ŝarŝarī 
 
5 Varduġumca(?) luţf ider ol kūçek-i Selmān-ı pāk 
 Ţañ mıdır ćālemde ger ţanırsa NEBŹĪ er eri 
 

478 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Nigāh eyle dilā ol ćārıż-ı bī-mūya söz var mı 
 Ruĥ-ı kāfūrı üzre ĥāl-i ćanber-būya söz var mı 
 
 

                                                 
9b Daĥı: Yaĥud 
477/1b uş: hem 
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2 ćİźārı lāleźarı üzre baķ ol ġamze-i dil-dūz 
 Ķılıçlar ţutar elde sūsen-i dil-cūya söz var mı 
 
3 Semenzār-ı ruĥunda bir ţaraf laćli zülālinden 
 Ţolu ħavż-ı źeķan uş bu kenār-ı cūya söz var mı 
 
4 Ne āndır bu tamām esbāb-ı ħüsn āmāde rūyunda 
 Hele alnı ķamerdir ol hilāl-ebrūya söz var mı 
 
5 Perī-ruĥsārdır gerçi velī merdüm-siriştdir ol 
 Raķīb-i dīve yüz virmez ferişte-ĥūya söz var mı 
 
6 Bu şeb ol çeşmi āhū ħasretiyle güm güm iñletdim 
 Sipihrine ķıbābı bu dem-i yā Hūya söz var mı 
 

98a 7 Ġazel dimekde NEBŹĪ başa çıķdı lā-kelām oldı 
 Söz atar şīve-i şićriyle gör Ĥvācūya söz var mı 
 

479 
 

Mefćūlü Mefāćìlü Mefāćìlü Fećūlün 
 
1 Ţaćn eyleme bu ćāleme var diyü fenāsı 
 Ger devlet-i ćaşķ-ile ola yoķ mı beķāsı 
 
2 Dillerde niçe yıllar olupdur ki olur yād 
 Mecnūn ile Ferhādı işit eyle ķıyāsı 
 
3 Saćy eyle dilā Kaćbe-i kūyını ţavāfa 
 Bir ħacc idegör tā ki süre ćömre ŝafāsı 
 
4 Ħaķķımda ne dirse yüzüm aġ alnım açıķdır 
 Aġyāra ķo ķalsun ŝanemā yüzi ķarası 
 
5 Terk eylemezem ćaşķıñı olsañ da ĥaţ-āver 
 K’olur ĥaţ ile ćafv ķuluñ cürm ü ĥaţāsı 
 
6 Ol ĥāl-i yegāne ile ol zülf-i muţarrā 
 Dil murġınıñ uş dāne vü hem dām-ı belāsı 
 
7 NEBŹĪ ţaleb it eyleyücek ćaşķ-ı ħaķīķī 
 Zīrā ki mecāz-ile yine ķalb ola ķāsī 
 
 
 
 
 
 

                                                 
478/7b Ĥvācū: Metinde “Ĥūcū” şeklindedir. 
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480 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ĥayāl-i zülf-i dil-ber sīnemi çün ţaġ ţaġ itdi 
 Bitürdi sünbül ü şeb-bū benefşe ţaġı bāġ itdi 
 
2 Görüp ol sāde-rūnuñ bāġ-ı ħüsnün ŝanmañız ĥālī 
 Ķıyup murġ-ı dile beñler siyeh zülfüni aġ itdi 
 
3 Ser-i zülfin ţaġıtdı ćārıż-ı dil-cūsına ol şāh 
 Mesāġ-ı şerć olan ol seyr-i ruĥsāra yasaġ itdi 
 
4 Şebāsā zülfüni rūy-ı münīrinde görenler dir 
 Gör ol seħħārı rūy-ı rūşeni siħriyle bāġ itdi 
 
5 Ţaķup zencīrveş bir gerden-i cāna ķara zülfin 
 Dil-i NEBŹĪ anıñçün rūz u şeb kūyun yataġ itdi 
 

481 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Bād-ı āh olup vezān sīnemde āteş bir daĥı 
 Seyl-i eşkim bu ten-i ĥākim ider reş bir daĥı 
 
2 Ġamze-i bī-dīn-ile dil rūz u şeb pür-şūr-iken 
 Zülf-i kāfir de irüp ķıldı müşevveş bir daĥı 
 
3 Çün meh-i ġarrā ider her şebde bir yerden žuhūr 
 Pes bulur her gice nev ćāşıķ o mehveş bir daĥı 
 
4 Aġzı ol ţūţī-kelāmıñ çeşme-i ħayvāndır 
 Cān-baĥşdır lebleri ammā ki dil-keş bir daĥı 
 
5 Ķanı ol günler ki būs-ı pāy ile sīr-āb idi 
 Bula mı NEBŹĪ göñül anuñ gibi eş bir daĥı 
 

482 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

98b 1 Himmetim deryā-yı ćaşķ fülki göñül lenger gibi 
 Ĥıżrveş göñlümle her dem himmetim hem-ser gibi 
 
2 Himmetim kālāĈ-ı vālā ĥvācedir göñlüm benim 
 Himmetim zīrā miħek göñlüm zer-i aŝfer gibi 
 

                                                 
481/5b göñül anuñ gibi eş: dil anuñ gibi keş meş 
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3 Himmetimle göñlümi ġamdan tesellī eylerim 
 Himmetim gökle berāber göñlüm alçaķ yer gibi 
 
4 Himmetim ţaşı deler ammā ki göñlüm nermdir 
 Himmetim bir pīr-i merd göñlüm mürīd-i ner gibi 
 
5 Himmet itsem göñlüme ţāķ-ı mućallādan geçer 
 Himmetim çün Sidredir kim göñlüm anda ber gibi 
 
6 Himmetimle bu göñül irse merāmına n’ola 
 Murġ-ı zībādır ki göñlüm himmetim şeh-per gibi 
 
7 NEBŹİYĀ göñlüm güşād eyler nesīm-i himmetim 
 Himmetim bülbül göñül bir ġonca-ı aħmer gibi 
 

483 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Ġamım gitdikçe efzūn olmada bilmem baña n’oldı 
 Bahārım geçdi vāhayfā gülistānım ĥazān oldı 
 
2 Meger gülzār-ı ġamdır sīne kim dāġım gül ü lāle 
 Daĥı eşk-i revānım cūyveş her-sū revān oldı 
 
3 Bahāra irdilerse ehl-i źevķ ey dil benim ammā 
 Bahār u ćandelībim beytü’l-aĥzān u fiġān oldı 
 
4 Olupdur nām-ı bülbül gerçi gülşende hezār destān 
 Benim ismim de kül-ĥanda hezārān dāstān oldı 
 
5 Bahār oldı açıldı sünbül ü gül sen açılmazsın 
 Nedir bu inķıbāżıñ ey dil-i NEBŹĪ saña n’oldı 
 

484 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Müjeñ tīr ebruvānıñ ey gözi cādū kemān oldı 
 Nişānı ţabla-ı sīnem dil ü cānım revān oldı 
 
2 Şeh-i ĥūbānsın cānā melāħat mülküne źātıñ 
 ćUlüvvü’l-ķadr ve’r-rütbet refīćü’ş-şān ĥān oldı 
 
3 Ruĥuñ mirĈāt-ı İskenderse dārātıñ da Dārādır 
 Dehānıñ cām-ı Cemdir kim lebiñ Nūşü’r-revān oldı 
 

                                                 
483 Gazelin beyitleri kenardaki numaralandırmaya uygun olarak kaydedilmiştir. 
3. beyit sayfa kenarındadır.  
3a ehl-i dil: ehl-i źevķ 
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4 Revādır nām-ı Ħātem Ţayy olunsa ćahd-i ħüsnüñde 
 Viŝāliñ nićmeti ćuşşāķa zīrā rāygān oldı 
 
5 Şehīd-i ġamzeñ olduysa ne var bu NEBŹĪ-i bīmār 
 Bulupdur nićmet-i ćužmā aña cennet mekān oldı 
 

485 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

99a 1 Göñül semt-i firāķa düşeli bir ĥaylī ħīn oldı 
 Temennā-yı viŝāl-ile ćaceb zār u ħazīn oldı 
 
2 Nigārā bāġ-ı ħüsnüñde zenaĥ ayvaya utruncdur 
 Ruĥuñ elma ya gül-nār u lebiñ ĥurmā ya tīn oldı 
 
3 Ĥayāl-i dil-rübāyān-ı Freng ü Türk ü Rūm-ile 
 Derūn-ı deyr-i dil gūyā Nigeristān-ı Çīn oldı 
 
4 Kütüb-ĥāne-i ćaşķ içre yazılsun ħāşiye ġayrı 
 Vücūdum şerħa-ı sīnemle bir metn-i metīn oldı 
 
5 Meh-i bedr öykünürse rūy-ı cānāna ne ġam NEBŹĪ 
 Bu şeb beñzer eger beñzerse gör yarındası n’oldı 

 
486 

 
Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 

 
1 Ġam-ı hicr-i dil-ārā ile dil zār u zebūn oldı 
 Viŝāli ārzūsuyla veremle ţoldı ĥūn oldı 
 
2 Elif ķaddi ĥayāli sīneme bir şerħa açmışken 
 Ruĥunda ĥāli dāġıyla bir iken derdim on oldı 
 
3 Beni ŝaldıñ firāķa gerçi ey vaŝlı merāmım yār 
 Velī sen bāćiś olmadıñ aña gerdūn-ı dūn oldı 
 
4 Yol azdırmış idim gīsū-yı şeb-gūnuñda ħayretle 
 Bi-ħamdi’llāh cānā şevķ-ı rūyuñ reh-nümūn oldı 
 
5 Bahārāsā idiñ ol çehre-i surĥīn-ile evvel 
 Ŝararmış sebzezārıñ NEBŹİYĀ ol reng ü bū n’oldı 
 
 
 
 
 

                                                 
484/4b Belī ćuşşāķa vaŝlıñ nićmeti bī-imtinān oldı 
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487 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 
1 Görüp ħüsnün mükemmel ćāşıķānı şād-kām itdi 
 EdāĈ-ı şükr içün bu nićmete ħamde ķıyām itdi 
 
2 Ne ħālet ķoydı Ħaķ ŝahbā-ı ħamrāda ćaceb sāķī 
 Ki nūş itmekle meclisde o ser-keş ĥūbı rām itdi 
 
3 Nümūne oldı gūyā oldı bir gün rūz-ı Maħşerden 
 O dem kim ćıydgehde ol ķıyāmet-ķad ĥırām itdi 
 
4 Ħaķīķāt oldı ħācı ol k’idüp saćy ey yüzi Kaćbem 
 İçüp hem Zemzem-i laćliñi ĥāliñ istilām itdi 
 
5 Vücūdum tāb-ı ćaşķ ile felek germ-ābe ķılmışdır 
 Serim ķubbe sirişkim āb u çeşmim aña cām itdi 
 
6 Dem-ā-dem dūd-ı āhım ħasret-i zülf-i siyāhıñla 
 Cihānı başıma teng eyleyüp ŝubħımı şām itdi 
 
7 Lebiñ emdiyse NEBŹĪ bezm-i meyde ey ŝanem bilmem 
 İŝābet itdi mi ŝavb-ı ŝavāba ya ĥaţā m’itdi 
 

488 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 
 

99b 1 İrişdi yümn ile uşta bugün nev-rūz-ı sulţānı 
 Ĥalāŝ eyler ġam u ekdārdan ćuşşāķ-ı nālānı 
 
2 Ķulaķlar ţutılur şimden-gerü yā Hū ŝadāsıyla 
 Geçenler gūş ider mey-ĥānede āvāz-ı mestānı 
 
3 Kimi bir gūşede maħbūb ile ŝoħbet ider tenhā 
 Kimi źevķın kimi cemć eyleyüp başına yārānı 
 
4 Ŝafā eyler kimi ŝahbā ile bāġ içre kim anda 
 Açılmış her ţaraf sünbül benefşe verd-i nućmānī 
 
5 Derin bend eyleyüp dārında eyler kimi nūş-ā-nūş 
 Bir elde bāde-i ŝāfī bir elde zülf-i cānānı 
 
6 Bulardan ġayrı ĥod erbāb-ı ćişret sū-be-sū her-cā 
 Şümār idemez aŝħāb-ı raķam ŝaħrāda pūyānı 
 
7 Bu źevķ u bu ŝafālarla bu ţarz u bu edālarla 
 Alur mı ćayna NEBŹĪ zümre-i ćuşşāķ-ı sulţānı 
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489 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
1 Ŝorıcaķ ism-i şerīfin o turunc ġabġab didi 
 Aşaġadan yuķaru yazsañ olur lā-leb didi 
 
2 Didim eylerdim viŝāliñ ĥaylī demdir ārzū 
 Vaŝl-ı men vehm ü ĥayālest tū borov maţlab* didi 
 
3 Dün gice zülfi ĥayāliyle bu dil bī-tāb olup 
 Bu şeb-i dūr u dırāza yoķ mı ħad yā Rab didi 
 
4 Zāhidi gördüm didim sizden mi bizden mi raķīb 
 Merd-i mülħiddir li-külli meźhebu yeźheb** didi 
 
5 Kim görürse ıżţırābın NEBŹĪ-i dil-ĥastanıñ 
 Hey yazıķ miskīni hicrān içre ţutmuş teb didi 
 

490 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 
1 Görmege ķānić iken haftada sen māh-ı nevi 
 Velī ismiñ gibi ber-ćaks olup olduñ senevī 
 
2 Şeb ü rūzına cihānıñ bu imiş bāćiś olan 
 Dem-i hicriñdeki āhım dütünüyle ćalevi 
 
3 Zer ü sīm ile degil merdüm-i ćaşķ öyle gerek 
 K’ola āhen bedeni yüregi pūlād-ı ķavī 
 
4 Seri ķoydum yoluña ben ten ü cāna baķmam 
 Reh-i ćaşķıñ benim el-ħaķ ŝanemā rāh-revi 
 
5 Ķoyup İstanbulı olsañ da Semerķanda revān 
 Bula bir gün seni bu NEBŹĪ-i Amāsyevī 
 

491 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

100a 1 Dil ümīd itmez iken luţf u keremden ġayrı 
Ne revā ķılmayasın cevr ü sitemden ġayrı 

 
2 Yoluña eşkimi īśār iderek ķalmadı pes 

Nem ola dīdelerim beźl ide demden ġayrı 
 

                                                 
* “Benim vaslım vehim ve hayaldir, sen maksada git.” 
** “Her yola gider.” 
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3 İçerim ĥūn-ı ciger ġam yine gitmez bildim 

NeşĈe bulmuş yoġ imiş cām ile Cemden ġayrı 
 
4 Ţuramam gülşene varsam ser-i kūyuñ dilerim 

Göñlümi egleyemez bāġ-ı İremden ġayrı 
 
5 Ţapuña bulmayıcaķ NEBŹĪ-i dil-dāde vuŝūl 

Varacaķ bir yeri yoķ mülk-i ćademden ġayrı 
 
492 

 
Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün Mefāćìlün 

 
1 Ħayāt-ender-ħayāt oldı kelāmıñla lebiñ yā Ħay 
 İrişsün ćāşıķāna luţf u iħsānıñ pey-ender-pey 
 
2 Ţoķunmaz ey ŝaçı leylā dil-i Mecnūna ŝaħrāda 
 Ne germ-i tāb-ı tābistān ne berd-i serd derd-i dey 
 
3 Neyiñ mey mihmānıdır gerçi müstaćmil gerek yine 
 Biribirinden ayrılmaz berāber źikr olur ney mey 
 
4 Ne ġam ţopraġ isem zīrā türāb-ı bāb-ı dildārım 
 Raķībiñ ĥāk-i nā-pāki yanımda lāşedir lā-şey 
 
5 Şeb-i firķat geçüp rūz-ı viŝāliñ şemsi ţoġmazsa 
 Münevver ide mi dīdem sipihriñ mihr ü māhı hey 
 
6 İderdi ćavćavım ćayyūķa aćlā pāye bulurdum 
 Ħużūruñda seg-i kūyuñla taćdād olunursam say 
 
7 İçüp āb-ı şarābı NEBŹĪ-i dil-ĥastaya sāķī 
 Dimişler naŝŝ-ı ķāţıćdır mine’l-māĉ küllü şeyĉün ħay* 
 

493 
 

Mefāćìlün Mefāćìlün Fećūlün 
 
1 Şehā ol kākül-i şeb-gūn u şeb-būy 
 İdüpdür bend ŝad dil her ser-i mūy 
 
2 Nihānī gāhī ćuşşāķa nigāhıñ 
 Yaķar dil mülküni her-cā vü her-sūy 
 
3 Ŝalar ol ġamzeler fitne cihāna 
 Ķıyāmet ķoparır ol ķadd-i dil-cūy 
 

                                                 
* “Ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi?” Enbiyâ, 21/30 
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4 Aķar iki ţarafdan baħr-i ħüsne 
 İki ruĥsārıñ olmuşdur iki cūy 
 
5 Ĥışımnāk oldı çeşmiñ gerçi ey şūĥ 
 Leb-i şīrīniñ ammā oldı ĥoş-būy 
 
6 Seni şeb hāle-i āġūşa çekdim 
 Düşümde ey hilāl-ebrūy [u] meh-rūy 
 
7 Ţolaşdı zülf-i çevgānıña NEBŹĪ 
 Ser-i kūyuñda ķalsun pes seri gūy 

 
494 

          [Ķıţća] 
 

100b 1 Gülşen-i ħüsnüñde ćandelīb olup 
 Gül ruĥuñ şevķıyla ĥandān olayım 
 
2 Sen zülfi Leylīniñ sevdāsı-ile 
 Mecnūn gib’ćāleme destān olayım 
 
3 Bād-ı ŝabā būyuñ getürdigiçün 
 Ŝu gibi pāyına ceryān olayım 
 
4 ćAşķıñ libāsıyla tāc u ķabāyı 
 Ĥırķayı terk idüp ćuryān olayım 
 
5 Cümleden ķaţć-ı nažar cānānım 
 ćIyd-ı viŝāliñde ķurbān olayım 
 

495 
          [Ķıţća] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 

 
1 Felegiñ raġbeti bi’llāh cühelā zümresine 

Dileseñ ćizzet ü ħürmet begim ol echel-i nās 
 
2 ĆUlemā vü fużelāya keremi yoķ bil anuñ 

İrişür devlete hep cehl ile gör ekśer-i nās 
 

496 
          [Ķıţća] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 

 
1 ĆAceb efkende vü üftādesin ĥāk-i meźelletde 

Eliñ ţutmaz daĥı kimse dilā bilmem ki baĥtıñ yoķ 
                                                 
494 Kıt’a aruz kalıplarına uygun olarak söylenmemiştir. 11’li (6+5) hece veznine uygun düşmektedir. 
4b Ĥırķayı: Metindeki “ĥırķa vü şālı” ibaresi, vezin gereği “Ĥırķayı” şeklinde alınmıştır. 
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2 İdinmiş cümle ćāşıķlar ŝanevber-ķad birer dil-ber 

Seniñ bāġ-ı cihān içre dikilü bir dıraĥtıñ yoķ 
 

497 
          [Ķıţća] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Be dilā āteş-i maħż-ile seni farķ idemez 
Göre kim sīne-i sūzuñda bu yanıķla seni 

 
2 Didim ol dil-beri rüĉyāda göricek ćacabā 

Göre mi ĥasta göñül bir kez uyanıķla seni 
 

498 
          [Ķıţća] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Dilemez dil ki göre rūyuñı rüĉyāda daĥı 
Niçesi isteye kim göre uyanıķla seni 

 
2 Yine yumrıcaķ olup benden ayırdıñ şehimi 

Be raķībā umarım ki ura panıķla seni 
 

499 
          [Ķıţća] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Nev-ćarūs-ı ħüsnüñe ey Yūsufum śānī ķanı 
Şems-i enverdir aña lālā ķamerdir dāyesi 

 
2 Zīr-i miŝbāħ-ı ruĥuñda zülfüñi görüp didim 

Altına düşmezse şemćiñ nūrı düşer sāyesi 
 

500 
          [Ķıţća] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Düşüp itler gibi ardınca gezersin her dem 
Yetişür yilme raķībā yıķılup var ŝavul 

 
101a  2 Saña ŝayd olmaz ol āhū ne ķadar yemler iseñ 

Yüri eskitme avurduñ ŝoluña çalma ţavul 
 

                                                 
496/2b dikilü: Metinde “dikilür” şeklindedir. 
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501 

          [Ķıţća] 
 

Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Nedir ey dil bu ķadar ĥvāhiş ile ibrāmıñ 
Didigiñ ħāŝıl olur üzerine varma ķatı 

 
2 Vaćde-i vaŝlını uş yār yine yarına ķodı 

Ŝabr it elbet bu yalanıñ çıķısar ćāķıbeti 
 

502 
          [Ķıţća] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Her ķaçan görsem ruĥ-ı zībāsın ānsız NEBŹİYĀ 
Yüregim aġzıma ķor ĥavfdan ol āfet ķoparır 

 
2 Ţıfl-ı nev-resdir hele deh sāle olsun daĥı gör 

Ķāmet-i bālāsı ol serviñ ķıyāmet ķoparır 
 

503 
        [Saţranç] 

 
Müftećilün Müftećilün Müftećilün Müftećilün 
 
Ey yüzi meh  zülfi siyeh ġabġabı çeh sāle-i deh 
Zülfi siyeh  laćl-i şefeh şānı nebeh Ćālī-nigeh 

 Ġabġabı çeh  şānı nebeh ħūr-şebeh sīm-küleh 
Sāle-i deh  ćālī-nigeh sīm-küleh ćāleme şeh 
 

504 
        [Saţranç] 

 
Müftećilün Müftećilün Müftećilün Müftećilün 
 

 Ey ruĥı gül   ġonca-dehen     ķaddi bülend      serv-i semen 
Ġonca-dehen   sünbül-i būy     nergis-i çeşm     gülbün-i men 

 Ķaddi bülend   nergis-i çeşm     ġamze-sinān      çāh-ı źeķan 
Serv-i semen   gülbün-i men     çāh-ı źeķan       maħbes-i men 
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505 

          [Ķıţća] 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 
Orijinali: 
Şāĥa güller  seyr-i ŝaħrā gelse ŝorsa defć-i hicrān 
Çıķdı ey dil     vaķtidir dil-ber ħālim eylese 
Bāġa dil-ber  gel temāşā bilse ĥasta derde dermān 
 
Okunuşu: 

1 Şāĥa güller çıķdı ey dil seyr-i ŝaħrā vaķtidir  
Gelse dil-ber ŝorsa ħālim defć-i hicrān eylese 

 
2 Bāġa dil-ber çıķdı ey dil gel temāşā vaķtidir 

Bilse dil-ber ĥasta ħālim derde dermān eylese 
 
  506 

          [Beyt] 
 

Ezelī ćādet çü budur ey gül size eźiyyet bize taħammül 
Aġyāra ġayret raķībe ħased güle istiġnā bülbüle ġulġul 
 

507 
      [Müstezād] 

 
Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
Mefćūlü Fećūlün 
 

101b 1 Vaćd eyledigiñ mihr ü vefā olmadı gitdi 
   Ey sāķī-i meh-rū 
Bülbül gibi dil naġme-serā olmadı gitdi 
   V’ey ġonca-ı gül-rū 

 
2 Źātında egerçi leb-i laćliñde şifā var 

   Her derde devādır 
Bu dilde olan zaĥma devā olmadı gitdi 
   Hey yār-ı cefā-cū 
 

508 
     [Müstezād] 

 
Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
Mefćūlü Fećūlün 
 

1 Ol şāh-ı feriħ bende-i nā-şādını bilmez 
   İġmāż u tesāhül 

                                                 
506 Şiir aruz kalıplarına uygun olarak söylenmemiştir. 
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Ħayf o lebi şīrīne ki Ferhādını bilmez 
   Her demde tecāhül 

 
2 Ķılmaz nažar ol fitne-i ćālem baña hergiz 

   Efġānıma baķmaz 
Gūyā ki diliñ āh ile feryādını bilmez 
   Ol mest-i teġāfül 
 

509 
     [Müstezād] 

 
Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
Mefćūlü Fećūlün 
 

1 Ey dil yine āśār-ı ġam-ender-ġam-ı pür-tāb 
   Göründi yüzüñde 
Ķıldıñ ŝanuram cismiñi baħr-i ġama per-tāb 
   Žāhirdir özüñde 

 
2 Cemć oldı ćanāŝırdan eśer sende bu demde 

   Ħaķķā ki söz olmaz 
Kim başda havā elde türāb āteş ü hem āb 
   Göñlüñde gözüñde 
 

510 
     [Müstezād] 

 
Müftećilün Fāćilün Müftećilün Fać 

Müftećilün Fać 
 

1 ćAşķıñ ile merd-i meydān-ı cünūnum 
   Ey ŝaçı leylā 
Bār-ı ġamıñla velī ķāmeti nūnum 
   Serv-i dil-ārā 

 
2 Budur ümīdim ide merhem laćliñ 

   Bu dil-i zāra 
Ħasret-i ĥāliñle pür-dāġ derūnum 
   Zīre ţabībā 
 

511 
        [Nažm] 

 
Müfāćaletün Müfāćaletün 

 
1 Ne māl iledir ne sāl iledir 

Ne ħüsn ile ne cemāl iledir 
 
2 Ne ehl ile ne ćıyāl iledir 

Begim ululuķ kemāl iledir 
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512 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

102a 1 Murādım Kaćbeveş ţavf eylemekdi kūy-ı cānānı 
Araya ħāĉil olmaya idi ger şām-ı hicrānı 

 
2 Viŝāli ćıydına nezr eyledim sen şāhid ol ey dil 

İdem cān-ı revānı ben dem-i vaŝlında ķurbānı 
 

513 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Cihān-ı fānīde cānā odur bir merd-i ĥayru’n-nās 
İde ŝabr u teĉennī her işinde olmaya vesvās 

 
2 Dimiş bu mıŝraćı bir ćārif-i bi’llāh olan ćāşıķ 

Ķoruķ ħelvā olur ŝabr ile hem tut yapraġı aţlās 
 

514 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Dirīġā bu fenā içre benim bir yār-ı ġārım yoķ 
Enīs ü hem-demim hem-derd olur bir ġam-güsārım yoķ 

 
2 Ġarīb ü bī-kesim bu rūzgār-ı zūrkār içre 

Ferīd-i ćaŝrım ammā ĥalķ yanında ićtibārım yoķ 
 

515 
        [Nažm] 

 
Mefćūlü Mefāćīlü Mefāćīlü Fećūlün 
 

1 Ölsem ġam-ile kimseye ħālim şu dimem yoķ 
Sende daĥı ey yār-ı cefākār kerem yoķ 

 
2 Pür-nāvek-i ġamzeñle bu sīnem çü ser-ā-ser 

Ŝanma ki ţabībā dil-i bī-ġılda verem yoķ 
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516 

        [Nažm] 
 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Ġażab ķılsa ķaçan ol yār siyāsetler ķopar bi’llāh 
Çıķup ćarż eylese ķāmet ķıyāmetler ķopar bi’llāh 

  
2 Nihāl-i tāzedir ol şūĥ fidān-ı serv ü ćarćardır 

Bu bāġ-ı köhnede yā Rab ne āfetler ķopar bi’llāh 
 

517 
        [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Melāħat ćāleminde sevdigim bir dānesin bi’llāh 
Bu meydān-ı maħabbetde begim merdānesin bi’llāh 

 
2 Vefā vü şefķatiñ ćuşşāķa cānā ber-devām eyle 

Kerem kānı mürüvvet ŝāħibi cānānesin bi’llāh 
 

518 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Görelden ĥaţţıñı ġamdan mućarrā sādedir göñlüm 
Bi-ħamdi’llāh ki ķayd-ı zülf ile āzādedir göñlüm 

 
2 N’ola bülbül gibi feryād idersem bāġ-ı ćālemde 

Şehā gül rūyuña şebnem gibi üftādedir göñlüm 
 

519 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Dutuşdı nār-ı şevķa yandı ćaķl ü cān u dil ten hem 
ĆAcebdir bu ki eşkim dīdeden seyl-āb ider her dem 

 
102b 2 Görüp bu ħālimi līkin ţabībim eylemez dermān 

Bu derd ile ser-encāmım neye müncerr olur bilmem 
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520 

         [Nažm] 
 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Cenāb u āsitānıña bu dil iħsāna gelmişdir 
Viŝāliñ ćıydına cānım begim ķurbāna gelmişdir 

 
2 Eger hicr odına yan tā-ebed dirseñ ne ġam baña 

Ezelden bu yanıķ baġrım ķo yansun yana gelmişdir 
 

521 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Ţabīb-i cān iken bu derde dermān eylemezsin sen 
Bu düşvār işleri luţfuñla āsān eylemezsin sen 

 
2 Ħakīm-i vaķtsin ey sāķī-i gül-ruĥ niçündür ki 

DevāĈ-ı derd içün bir şerbet iħsān eylemezsin sen 
 

522 
        [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Pür-şifā iken begim laćl-i Bedaĥşānıñ seniñ 
Hey nedendir böyle bīmār çeşm-i mestānıñ seniñ 

 
2 Ġamzeñ oķın ben faķīriñden şehā dūr itme kim 

Zaĥm-ı sīnem merhemidir tīr-i müjgānıñ seniñ 
 

523 
        [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Gerçi bülbülveş mekānım gūşe-i gülzārdır 
Rūz u şeb işim gücüm līkin fiġān u zārdır 

 
2 Her ķaçan görsem raķībi ol ruĥı gül-gūn ile 

Ŝanuram ardınca düşmüş bir seg-i pāzārdır 
 
 
 
 

                                                 
522/2a Oķlarıñ ben ĥasta-dilden itme sulţānım dirīġ; Oķları bīmār-ı hicriñden ţabībā itme kem 
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524 

         [Nažm] 
 
Müftećilün Müftećilün Müftećilün Müftećilün 
 

1 Vaķt-i bahār irdi yine źevķ u ŝafā demleridir 
Eyle vefā ķılma cefā mihr ü vefā demleridir 

 
2 Giydi dıraĥt sebz ķabā gūşe-i bāġ oldı Naćīm 

Ħūr-ŝıfat dil-ber ile şürb-i ġıdā demleridir 
 

525 
        [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Zemherīniñ zehrine tiryāk imiş evvel bahār 
Münbit-i gül sünbül ü leylāk imiş evvel bahār 

 
2 Şādīliķ eyyāmı žann itme bahārı ey göñül 

Devr elinden sīnesi pür-çāk imiş evvel bahār 
 

526 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Virmesem dil zülfüñe derdim füzūn olmaz idi 
Ĥam bulup bu ķāmetim hem şekl-i nūn olmaz idi 

 
2 Olmasaydı ger o rūy-ı dil-keş üzre fülfülüñ 

Sīne-i pür-yārede dāġ-ı derūn olmaz idi 
 

527 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

103a 1 Rūzgār-ı zūrkārıñ ćādeti budur ezel 
ćĀķil ü dānā olan elbet olur faķre maħal 

 
2 Gelmesün ķalb-i şerīfe anıñ-içün bir kesel 

Çün buyurmuşdur Nebī el-faķru faĥrì * ķıl ćamel 
 
 
 
 

                                                 
* “Fakirlik benim iftiharımdır ve ben onunla öğünürüm.” Hadis. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II/113; Serdaroğlu, 
Usûl-i Hadîs ve Mevzûât-i Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, s. 85. 
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528 

         [Nažm] 
 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Bir ruĥı gün yüzi māhıñ dil-figārı olmuşum 
Ĥāk-i pāyında o şāhıñ bir ġubārı olmuşum 

 
2 Lāĉubālīyim baña ţaćn itmesün aħbāblar 

İĥtiyārımla degildir ıżţırārī olmuşum 
 

529 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Bāde-i ŝāfī lebiñsiz zehr-i ķātildir baña 
İçmezem bi’llāh ol semm-i helāhildir baña 

 
2 Bezm-i ćaşķıñda raķībiñ vaŝl ile aldı nevā 

Bāde-i firķatle hicriñ ĥvānı ħāŝıldır baña 
 

530 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Mīr-i ćaşķım pādişāhım manŝıbımdır mülk-i ġam 
Bendeñe ey yüzi māhım ĥor baķup žann itme kem 

 
2 Leşker-i encüm-şumārım çeşm-i pür-nem ķaţresi 

Ţabl u kūsumdur bu sīnem dūd-ı āhımdır ćalem 
 

531 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Gülsitāna gel şehā bir meclis-i āmādedir 
Her nihāl-i gül sürāĥī ţabţaba nev-bādedir 

 
2 Ġoncadır gūyā piyāle mey durur şebnem daĥı 

Bāġbān sāķī durur muţrib dil-i üftādedir 
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532 

         [Nažm] 
 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Bezm-i vaŝlıñda ćaceb leźźet virir cānā femiñ 
Dadı yoķ yanında bi’llāh bāde-i cām-ı Cemiñ 

 
2 Rezm-i hicriñde kemān-keş ġamze-i mestiñ durur 

Adı var ćālemde ancaķ ķaşı yayım Rüstemiñ 
 

533 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Sīne-i mecrūħuma her dem irer tīr-i ġamıñ 
Zaĥm-ı tīriñle velī ĥoşum gerekmez merhemiñ 

 
2 Meyl idersem ġayrıya ey ķahramān-ı dil-berān 

Uġrasun gerdānıma bi’llāh tīġ-ı ġamġamıñ 
 

534 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Göñlümüz ġamdan açılmaz bilmezüz aŝlı neden 
Ŝan ĥarāb olmaķ diler bu ķalća vü burc u beden 

 
103b 2 Mālımız yoķ elde bārī cāh ile faĥr idevüz 

N’idelim böyle berkidmiş bu ħiŝārı berkiden 
 

535 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Pister-i ġamda benim gibi daĥı bīmāre yoķ 
Bī-ćilāc u nā-devā pür-zaĥm bir bī-çāre yoķ 

 
2 Görmedim sende ţabībā būy-ı vuŝlatdan eśer 

Öyle bildim derd-i firķatden ĥalāŝa çāre yoķ 
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536 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Yoķ ķarārım bir mekānda yilerim yiller gibi 
Çeşmimiñ yaşı dem-ā-dem boş ider seyller gibi 

 
2 Ĥūb-rūlarla müzeyyen her ţaraf güller gibi 
 Başlasun üftādeler pes zāra bülbüller gibi 

 
537 

         [Nažm] 
 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Çeşm-i pür-ĥūnuñ gibi baġrım ţolu ķandır benim 
Hicr ile hey ĥūn-ĥvārım yidigim ķāndır benim 

 
2 Dem-be-dem dem aķıdır bu çeşm-i giryānım benim 

Yidigim dem içdigim ĥūn gözlerim ķandır benim 
 

538 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Eglenür bu dil elemle baña yār eksik degil 
Şāħ-ı āmālimde ġamdan berg ü bār eksik degil 

 
2 Bir gül-i gülzār-ı cānıñ ćandelībidir göñül 

Ol sebebdendir dem-ā-dem āh u zār eksik degil 
 

539 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Gülşen-i ćaşķ içre baña ŝundı dün bir dāne gül 
Bir perī kim bāġ-ı dehr içindedir bir dāne gül 

 
2 Sevmezem ġayrısın anıñla ķanāćat eylerim 
 Bu meśeldir ćārife çün bes durur bir dāne gül 

 
 
 
 

                                                 
536/2a Ĥūb-rūlarla müzeyyen: Ĥūblarla zeyn olupdur 
2b üftādeler pes: üftāde diller 
539/2b bes durur: yetişür 
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540 
         [Nažm] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Ķad-i dil-cūña seniñ serv mi ćarćar mı disem 
Nükhet-i zülfüñe de müşk mi ćanber mi disem 

 
2 Düşüp ćaşķıña begim eyledi dāmen be-miyān 

Ĥıdmetiñde bu dile bende mi çāker mi disem 
 

541 
         [Nažm] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Ne revādır beni her dem ġamıña düş idesin 
Bıraķup gūşe-i nisyāna ferāmūş idesin 

 
2 Bezm-i ćaşķıñda şehā bendeñi hicrāna ŝalup 

O raķībi mey-i vaŝlıñ-ile ser-ĥoş idesin 
 

542 
         [Nažm] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

104a 1 Ħālet-i ćaşķ-ile ol ħadde irüpdür elemim 
Bilemem farķ idemem daĥı sürūr-ile ġamım 

 
2 Ķaçan aħvālimi yazmaķ dilesem sen şehime 

Ţutışır kāġıdım elde daĥı yanar ķalemim 
 

543 
         [Nažm] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Seni cānā nemek-i meclis-i rindān didiler 
Nićam-ı vaŝlıñı hem dāde-i Yezdān didiler 

 
2 Görüp aġyār-ile ġavġālarımı ehl-i ĥıred 

Budur ancaķ bu cihānda şeh-i merdān didiler 
 
 
 
 
 

                                                 
542/1a Ġam-ı ćaşķıñla o ħadde irişipdir elemim 
543/2a ehl-i ĥıred: ehl-i ćiber 
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544 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Gülmedim hergiz fütāde ġamdan āzād olmadım 
Dehr-i dūnuñ ġuŝŝasından bir nefes şād olmadım 

 
2 Ķalbime hìç gelmedi ĥalķ olalı bir dem sürūr 

Çarĥ-ı ġaddārıñ yedinde bārī ber-bād olmadım 
 

545 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Perī-rūyum niçün insān ile sen ülfet itmezsin 
Be hey her-cāyī meşreb ćāşıķāna ķurbet itmezsin 

 
2 Düşüp deşt-i firāķıñda gezerler bunca āvāre 

İrişdirmeklige semt-i viŝāle himmet itmezsin 
 

546 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Şehā seyl-āb idüp bu dīde-i terden aķan ŝular 
 Boyuñ serv-i sehīdir zīr-i pāyıñ dem-be-dem ŝular 
 
2 Gözümden gitmesün her dem ĥayāl-i nergis-i çeşmiñ 

Bu rūşendir ki bir dem ŝudan ayrılsa çiçek ŝolar 
 

547 
         [Nažm] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilātün 
 

1 Nā-resīdem daĥı sen serv-i dil-ārā olacaķsın 
Ŝaçı sünbül ruĥı hem ġonca-ı ħamrā olacaķsın 

 
2 Bu dili luţf idüben ĥıdmetiñe eyle sezāvār 

Zīre sen mülk-i ħüsünde şeh-i Dārā olacaķsın 
 
 
 
 
 

                                                 
546/1b serv-i: Metinde “server” şeklindedir. 
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548 

         [Nažm] 
 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 O şehiñ işigi ţopraġına düşdüñ a göñül 
Ŝanasın Ĥuld u Naćīm bāġına düşdüñ a göñül 

 
2 Rūz u şeb dāne-i ĥāli ile sevdāda iken 

Varup ol zülf-i siyeh aġına düşdüñ a göñül 
 

549 
         [Nažm] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Ġam-ı laćliñle kesildi elim irmez ayaġa 
 Varayım meykedeye bārī ţayanup ţayaġa 
 
2 Düşürüp ćaşķ beyābānına Mecnūn itdiñ 

Ŝaçı leylā beni bir ādem iken baŝbayaġa 
 

550 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Miħnet ü derd ü belānıñ yār-ı ġārıdır göñül 
Bir gül-i gülzār-ı cānıñ mest ü zārıdır göñül 

 
2 Ţaćne-i aġyār aña bir vech-ile virmez keder 

Nām u nāmūsdan berī ez-ćār ćārīdir göñül 
 

551 
        [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 

1 Bahār oldı irişdi rūz-ı Nev-rūz 
Yine ćayş u ţarabnāk oldı şeb rūz 

 
2 Müzeyyen bezmimiz dil-berle meyle 

Ki miślin görmedi rüĉyāda Pīrūz 
 
 
 
 

                                                 
549/1b bārī ţayanup: pes ţayanaraķ 
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552 

         [Nažm] 
 
Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Gel a sāķī bize ŝun cām-ı meyi 
Bu cihānıñ nesi var andan eyi 

 
2 Ġam-ı ćaşķ-ile fiġān itmekle 

Baŝdurupdur bu dil āheng-i neyi 
 

553 
         [Nažm] 

 
Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Olalı bendesi sen pādişehiñ 
Çeşmimiñ kuħli durur ĥāk-i rehiñ 

 
2 Eyleseñ vech-i münīriñi ćayān 

Maħv ola şućlesi bu mihr ü mehiñ 
 

554 
        [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 

1 Çü sende gördiler bu ħüsn ü ĥulķı 
Kim olmuş fıţrat-ı ħaķķ-ile ĥalķı 

 
2 Hemān dem māĉil oldılar ser-ā-ser 

Şehā ceźb eylediñ bi’l-cümle ĥalķı 
 

555 
        [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 

1 Begim ćālemde şād olmaķ dilerseñ 
Eyü ad ile yād olmaķ dilerseñ 

 
2 Murādına irişdir nā-murādı 

Cihānda ber-murād olmaķ dilerseñ 
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556 

         [Nažm] 
 
Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Yañılup içdim-ise ger ķahve 
Baķma ey pīr-i muġān bu sehve 

 
2 Ţoymadım bādede olan dada 

Ya o muġ-peççede lućb u lehve 
 

557 
         [Nažm] 

 
Müftećilün Fāćilün Müftećilün Fać 

 
1 Çeşmiñe düş ola ger ol gözi āhū 

Bād-ı ŝabā di aña ey şāh-ı meh-rū 
 
105a 2 Ŝorar iseñ ćāşıķıñ ĥāk-i rehiñde 

Āteş-i hicre yanur eşki olup cū 
 

558 
         [Nažm] 

 
Mefāćilün Fećilātün Mefāćilün Fećilün 
 

1 Zamāne ĥalķını gör kim ne bulsalar yediler 
Ħelāl melāl ne gerekdir ħarām marām didiler 

 
2 Ķamusı lūţī vü zānī سکشله ţoldı cihān 

Dişisi rūsbī vü erkekleri cünūb gidiler 
 

559 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Mihr māĉildir müdevvir müstenīr meh rūyuña 
Müşk mecnūn-ı müselseldir mućanber mūyuña 

 
2 Māĉil-i mihr-i mahabbet mest midir medhūş mıdır 

Mey müşābih mültebisdir meşreb-i mül-būyuña 
 
 
 
 

                                                 
557/1b şāh-ı: Metinde “şeh” şeklindedir. Vezin gereği uzun okunmuştur. 
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560 

         [Nažm] 
 
Fećilātün Fećilātün Fećilātün Fećilün 
 

1 Felek-i baĥt-ı siyāhımda sitārem yoķ mı 
ĆAcabā görmege ol māhımı çārem yoķ mı 

 
2 Gözimiñ yaşı revān oldı devā yoķ senden 

A ţabībim ya benim bitmeli yārem yoķ mı 
 

561 
        [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Māhveş ger ćarż-ı didār eyleseñ ey ķaddi tām 
Māt olup mihr-i münīr ola ķatıñda bir žalām 

 
2 Māl-ı dünyāyı n’ider şāhım olan ĥüsnüñe rām 

Mār-ı zülfüñ ķayd ider ancaķ derūnunda mehām 
 

562 
        [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Nāmdaşımdır benim dil-dād-ı Leylī lā-mekān 
Nā-kemāl olmaz baña hem-ser meger kim ver hemān 

 
2 Nāme-rev olanlar olurmuş bu mihre mālikān 

Nā-kelām ola kişi ger olmaķ ister şādmān 
 

563 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün Mefāćīlün 
 

1 Ħadīśinde buyurmuşdur Resūl-i Ekrem ü Ekber 
Bu maćnāyı saćādetle işit lā-ĥayra fi’l-aŝfar* 

 
2 Bu mażmūnı daĥı āĥar ĥaberde diñlemişsindir 

Ţavīl aħmaķ durur küllī velī pür-fitnedir aķŝar 
 
 
 
 

                                                 
* “Sarı (olan insanlar)da hayır yoktur.” Hadis. 
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564 

          [Ķıţća] 
 

Fāćilātün Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

1 Bir güzel gördüm cihānda miśli yoķ ćālemde hìç 
Aġzı ħoķķa dişi incü yoķdur anuñ münkiri 

 
2 Ķapusına vardım anuñ tā ki ĥıdmet eyleyem 

Didi baķ baķ ne ararsın sen burada dön geri 
 

565 
          [Ķıţća] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

105b 1 ٓفی لسانی دائر هذا الدعا  

 لی بلطف طول الله بقاك  

 

 لیس شیء فی یدی للتهدیة 2 

*غیر روحی فلیکن روحی فداك    
 

566 
         [Nažm] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

 عمر تو بادا ز حد بیرونتر 1

 و ز شمار سنگلاخ افزونتر  

 

 دوستانت با تو در شادی بباد 2 

دشمنت از غم دمادم دونتر**    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Bu dua, dilimde dönüp durmaktadır: Allah’ın senin ömrünü uzatması benim için bir lütuftur; canımdan 
başka hediye edecek bir şeyim yok, canım sana feda olsun.” 
** “Ömrün sınırı çok aşsın, taşlık yerin (taşlarının) sayısından daha fazla olsun; dostların mutluluk içinde 
olsun, düşmanların gamla gittikçe daha da alçalsın.” 
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567 

         [Nažm] 
 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

ٔایها الساقی ادر کاسا لنا 1  

 انه فی فیك خمر للشفا  

 

صروالم نکن فی حبك ان یق 2   

 *فلتطول لطفك فی حقنا
 

568 
         [Nažm] 

 
Mefćūlü Mefāćīlün Mefćūlü Mefāćīlün 
 

 مطلوب جوان من از بنده دل و جانست 1

ٓدرخواست همه خوبان هربار همان انست  
 
ٓخاک ره ان دلبر در نزد نظر بازان 2  

 **یا کیمیا ویا توتیا یا کحل صفاهانست
 

569 
          [Ķıţća] 

 
Fāćilātün Fāćilātün Fāćilün 
 

 اجتهدنا وصل ذا سعیا کذا 1

 ذات یوم ذاته حتی نری
 
ٓقال فی القران حی قادر 2  

 ***لیس للانسان الا ما سعی
 
 
 
 

                                                 
* “Ey sakî! Kadehi bize döndür, doğrusu o, senin ağzında şifa şarabıdır; biz senin sevginde kusur etmedik, 
hakkımızdaki lutfun uzasın.” 
** “Benim genç sevgilim, gönül ve can tutsağındandır?; bütün üyülerin arzusu, her defasında yine odur; o 
dilberin yolunun toprağı, güzelleri seyredenlerin katında, ya kimya, ya tutyâ ya da İsfehân sürmesidir.” 
*** “Günün birinde onun zâtını göreceğiz diye, böyle bir çabayla ona ulaşmaya çalıştık; Hay ve Kâdir olan 
Allah Kur’ân’da der ki: ‘İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.’ (Necm, 53/39)” 
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570 
         [Nažm] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 

 شب تاریکم اما من تویی ماه 1

 مرا حاصل نشد تاب تو ایواه
 
 شها بگذشت در هجر تو عمرم 2

ٓنیابد دل بوصلت اه ره اه ٓ * 
 

571 
         [Ķıţća] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 

ّحبیبی لا یصل قط الی 1  

 وانی عن فراق کنت هالك  

  

 لقد کان المحابیب جمیعا 2 

 **کهذا ذالك هذا کذالك
 

572 
         [Ķıţća] 

 
Mefāćīlün Mefāćīlün Fećūlün 
 

ٓدر امد دل کند در استانت 1 ٓ  

ّم عمره عمار نطلبمبظل  
 
 سر زلفت بگیرد کن مر او را 2

م برحمخرپرچم پبرحم  ***  
 
 
 
 

                                                 
* “Ben karanlık geceyim, sen ise aysın, eyvah senin parlaklığın bana yansımadı; ey şâh! Ömrüm senin 
ayrılığında geçti, gönül senin vaslına âh yol bulamıyor, âh.” 
** “Sevgilim bana hiç gelmiyor, oysa ben ayrılıktan helâk oldum; şüphesiz tüm sevgililer, bu şu, şu bu 
oldular.” 
*** “Gönül senin eşiğine girdi, Ammâr’ın ömrünün zulmüyle?, senin zülfünün ucunu tutmak istemem, 
kıvrımlı perçemin hatırına ona merhamet et.” (Şiir sorunlu olduğundan, ancak bu kadar anlam 
verilebilmiştir.) 
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SONUÇ 

 “Nebzî Divanı (inceleme-metin)” adlı tez çalışmasında elde edilen sonuçlar ana 

hatlarıyla şöyledir: 

1. Divan şairi Nebzî (1712-1762 ve sonrası), III. Ahmed (saltanatı 1718-1730), I. 

Mahmud (saltanatı 1730-1754), III. Osman (saltanatı 1754-1757) ve III. Mustafa (saltanatı 

1757-1774) olmak üzere Osmanlı sultanlarından dördünün sultanlığını gören XVIII. yüzyıl 

şairidir. 

2. Bilinmeyen bir divan şairi olan Nebzî’nin hayat hikâyesi, Divan’ındaki tarih 

manzumelerine dayanarak ortaya konmaya çalışılmış ve edebiyat tarihindeki yerini alması 

sağlanmıştır. 

3. Daha önce üzerinde hiç söz edilmeyen ve araştırma yapılmayan Nebzî Divanı, 

şekil ve muhteva açısından incelenmiş ve divan şiirinin hemen birçok nazım şeklinde ürün 

veren Nebzî’nin ihmal edilemeyecek bir divan şairi olduğu tespit edilmiştir. 

4. Kayıtlarda 105 varak olarak kaydedilen Nebzî Divanı’nın müellif nüshası olduğu 

anlaşılmış, numaralandırmada iki varakın atlandığı tespit edilmiş ve sayfa numaraları 

verilerek, aslında 107 varak olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

5. Edebiyat alanında 605 şiir, 3.812 beyit hacmindeki Nebzî Divanı’nın gözden uzak 

kalması ve herhangi bir araştırmaya konu olmaması dikkat çekici bir husustur. 

6. Müellif hatlı tek nüsha olan Divan’ın tenkidli metni hazırlanarak araştırma 

dünyasına kazandırılmıştır. 

7. Amasyalı Nebzî’nin şiirleri, Sebk-i Hindî üslubuna ait unsurlar ihtiva etmekle 

beraber, şiirlerinin dili ağır olmayıp anlaşılmaz öğelere fazla rastlanmamaktadır. 

8. Nazım tekniği açısından, geleneksel kuralları aşma veya yenilikler ortaya çıkarma 

çabası olarak değerlendirilebilecek şekil uygulamalarında bulunmuştur.  

9. Ayasofya Kütüphanesi’nin açılması, tarihî Soğukkuyu (Cafer Ağa) Medresesi’nin 

restore edilmesi gibi tarihi olaylara tarih düşerek sanat tarihine katkıda bulunmuş ve eldeki 

verilere göre miladî tarih düşürmenin ilk örneklerini Nebzî’nin söylediği anlaşılmıştır. 

10. Ortaya çıkması muhtemel yeni bilgi ve verilerle, şimdilik tek eseri olarak Divan’ı 

bilinen Amasyalı Nebzî’nin, hem hayatının bilinmeyen yönleri ve başka eserleri 

aydınlanacak, hem de edebiyat alanındaki asıl yerini alacaktır. 
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