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ÖN SÖZ 

  

  Divan edebiyatında yapılan ilmî çalışmalar her geçen gün biraz daha 

artmaktadır. Yapılan bu çalışmalar, o dönem sanatının, edebiyatının günümüzde daha 

iyi anlaşılmasını ve dönemin değerlendirilmesinde bir bütün olarak sağlıklı bir 

neticeye ulaşılmasını sağlamaktadır. Özellikle yazma eserlerin günümüz Türkçesine 

çevrilmesi; hem dil, hem de kültür varlığımızın zenginleşmesinde atılan en önemli 

adımlardan biridir.  

 Türkiye Türkçesine çevrilen eserler arasında, divanlardan seçilen şiirlerle 

oluşturulmuş mecmualar önemli yer tutar. Bazen bu mecmualar divanların 

tamamlanması ve hacimlerinin genişlemesi noktasında esas kaynak olarak kullanılır. 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yer alan 1479, 1591, 2752, 3005  

numaralı mecmualar  üzerinde çalıştık.  Bu mecmuaları ayrıntılı bir biçimde tanıtıp 

ayrıca 2752 ve 3005 numaralı  mecmuaların metnini verdik. 

 Çalışmamızın I. bölümünde Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki  1479, 

1591, 2752, 3005  numaralı şiir mecmualarını tanıtmaya çalıştık. Mecmualarda yer 

alan şairleri, bu şairlere ait şiirleri ve nazım şekillerini ayrıntılı olarak tablo hâlinde 

gösterdik. Ayrıca 2752 ve 3005 numaralı mecmuaların tanıtımında, metin incelemesi 

yaparken hangi metotları takip ettiğimizi ayrıntılı bir biçimde gösterdik. Mecmuada 

bulunup da yayımlanmış ve yayımlanmamış divanlarda bulamadığımız şiirleri bu 

bölümde gösterdik. 
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 II. bölümünde ise 2752 numaralı Mecmua-i Eşar adlı yazma eserde yer alan 

şiirlerin transkripsiyonlu çevirisini yaptık. Transkripsiyonlu metni yaptıktan sonra, 

şiirleri ilmî çalışmalarla, yayımlanmış divanlar, yayımlanmamış divanlar ve şuara 

tezkirelerindeki şekilleriyle karşılaştırdık. Bu karşılaştırmalardaki değişiklikleri 

dipnotta ele aldık.  

 III. bölümünde ise 3005 numaralı şiir mecmuasının aynı metotları takip ederek 

transkripsiyonlu metnini hazırladık. 

 

 Metnini verdiğimiz mecmuada  yer alan şiirlerin büyük bir bölümü 

yayımlanmış olsa da aralarında bugüne kadar hiç yayımlanmamış şiirlere de rastladık. 

Bu şiirlerin edebiyata, sanata özellikle de ilim âlemine  bir nebze olsun katkı 

sağlaması, çalışmamızı amacına ulaştırmış olacaktır. 

 Bu metni hazırlarken bilgi ve birikimlerini benden esirgemeyen kıymetli hocam 

Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç’a  teşekkür ederim. 

 
   
            Nail Boysak 
 
            Konya 2007 
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Farsça kelimelerdeki “vāv-ı ma’dūle”, “ ˇ ” olarak gösterilmiştir.                                                                                     
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GĐRĐŞ 

 

 Mecmûalar, Türk edebiyatı, özellikle klasik edebiyatımız için önemli 

kaynaklardır. “Derlenmiş, toplanmış” demek olan mecmua, aynı konuda yazılmış 

manzûm ve mensûr edebî yazıları topladığı gibi, muhtelif konularda da yazılmış 

eserleri ihtivâ edebilir. Hatta farklı dillerde edebî parçaları da bir araya getirebilir. 

Mecmualar, çeşitli kişilere ait veya çeşitli konularla ilgili yazı veya şiirlerin 

toplanmasından oluşan eserlerdir. Çoğunlukla yazarları ve yazıldıkları tarih belli 

olmayan mecmualar tamamen derlemecinin zevkine bağlı olduğu için çok düzgün ve 

tertipli mecmualar yanında düzensiz mecmualar da olabilmektedir. 

 

 Genel olarak mecmualar; 

1- Nazîre mecmûaları, 

2- Seçme şiir mecmuaları (mecmû’a-ı eş’âr, mecmû’a-ı devâvîn), 

3- Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan mecmûalar,  

(mecmû‘a-ı edviyye, mecmû‘a-ı tevârîh, mecmû‘a-ı mu‘ammeyât, mecmû‘a-ı 

münşe‘ât, mecmû‘a-ı resâil)  

4- Karışık, yani manzûm ve mensûr veya farklı dillerle yazılmış parçalardan 

oluşan mecmû‘alar, 

5- Derleyeni belli mecmû‘alar (Ömer bin Mezîd, Mecmû‘atü’n-Nezâ’ir; Eğirdirli 

Hacı Kemâl, Câmi‘ü’n-Nezâ’ir; Edrineli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir; Pervâne 

Bey Mecmû‘ası; Budinli Hisâlî, Metâli‘u’n-Nezâ’ir) şeklinde tasnif edilir.1

 . 

 Eserleri yazıya geçmiş şair ve yazarlardan yapılan seçmelerin yer aldığı 

mecmualar bulunduğu gibi, adları bilindiği hâlde henüz ele geçmemiş bazı önemli 

eserlerin asılları veya kopyalarını içeren önemli mecmualar da vardır. Söz gelimi 

şairlerin divanlarına koymadıkları şiirleri ile edebiyat tarihi açısından önemi büyük 

olan risale ve mektupları bu mecmualarda bulunur. 
                                                 
1 Geniş bilgi için bakınız: Günay Kut, “Mecmû‘a”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler, Đsimler, 

Eserler, Terimler), C.6. Dergâh Yay. Đstanbul, 1986, s. 170-72;  Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, I-

II., TTK Yayınları, Ankara, 1973. 

  



 

 22  

 

 Mecmuaların konuları daha çok edebiyatla ilgilidir. Gazel, kaside, musammat, 

tarih, mektup v.s. şekiller ile tevhid, na’t, mersiye v.b. türleri üzerinde oluşturulmuş 

mecmualar bunlardandır. Ancak fıkıh, kelam gibi dinî ilimler; simya, reml, sihir, 

falcılık gibi eski bâtıl ilimler; musikî, hat gibi sanat dalları v.s. üzerine derlenmiş 

mecmualar da vardır. Bu tür mecmualar bir konu bütünlüğüne sahiptir. Buna karşılık 

her mecmua derleyicisi aynı titizliği göstermeyebilir ve her çeşit hoşa giden yazıyı 

mecmuasına alabilir. 1 

 

 Türkiye kütüphanlerinde tasnifi yapılmış binlerce mecmua vardır. Bunlar içinde 

en önemli olanlar edebî ve tarihî değer taşıyanlardır.  

 Türk şiir tarihi açısından değerli kaynaklar olan mecmûalar sayesinde, edebiyat 

tarihlerindeki bir kısım bilgiyi netleştirmek ve zaman zaman da düzeltmek, yeni yeni 

bilgiler eklemek mümkün olabilir. Derleyeni ve yılı tam olarak bilinmese de bir 

mecmûanın derleniş tarihi, içindeki parçalardan yaklaşık olarak tesbit edilebildiği için, 

döneminin şiir zevkini, be ğenilen şâirlerini ve hatta toplanan şiirlere göre de yazıldığı 

dönemin en beğenilen şiirlerini belirleme imkânı verir. Yine mecmûalarda dîvân sâhibi 

olmayan, hatta dîvânı bulunduğu hâlde şiiri dîvânında bulunmayan şahsiyetlere ve 

eserlere rastlanabilir. Kısaca, Türk şiirinin gelişimini, değişimini ve geçirdiği 

merhaleleri tesbitte mecmûalar, özellikle seçme şiir mecmûları ve nazîre 

mecmûalarının önemi küçümsenemez.2 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Đskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Đstanbul, 2002. 
2 Semra Tunç, “Topkap Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1985 Numaralı Şiir Mecmûası,”  Selçuk Üniversitesi 
Türkiyat Dergisi  S. 18, Konya, 2005. 
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I. BÖLÜM 

 
 
 
 

KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER  
 

KÜTÜPHANESĐ’NDEKĐ 1479, 1591, 2752 VE 
 

3005 NUMARALI ŞĐĐR MECMUALARININ TANITIMI 
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I. BÖLÜM 

 

1. 1479 Numaralı Mecmuanın Tanıtımı: 

 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde kayıtlı bulunan 1479 numaralı şiir 

mecmuası 196 varaktan oluşmaktadır.  

 Mecmuanın ilk 13 varağında Süleyman Çelebi’nin Mevlid (Vesiletü’n-Necat) 

adlı eseri bulunmaktadır. 13a-17a arasındaki varaklarda nesir olarak “hikâyet” başlığı 

altında bir hikâye menkıbe anlatılmaktadır. Menkıbede Fatiha Suresi’nin nüzûlü 

dolayısıyla şeytanın ağlaması konu edinilmiş. 17a’dan 89a’ya kadar “Namazın 

Faziletini Beyan Eder” başlığı altında uzunca bir nesir mevcut. Yine 89a-119a arasında 

da nesir mevcut. Bu durum bize şiir mecmuasının başka bir mecmua ile ciltlenirken 

birleştirildiği fikrini vermektedir. 119a ve 119b’de ise Arapça dua bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi “Hâzâ du’â-yı meyyit” başlığı ile verilmiştir.  

 122a’dan itibaren ise şairlerin şiirlerine yer verilmiştir. Mecmuada toplam 44 

şairden 63 gazel, 1 kaside ve 62 tane de diğer nazım şekillerinden örnekler vardır.  

 

 

 Aşağıdaki tabloda bu şairler ve şiirleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  

 

 

Şair Adı 
Gazel  

(Varak Nu.) 

Diğer Nazım 
Şekilleri  

(Varak Nu.) 
Ahmedî 1 (179a)  
‘Arşî 1 (182b)  
‘Atîkî  2 (150a-152b, 

187a-188a) 
Bahâî 1 (171b)  
Bâkî 10 

(135a,143b,146b,147b,1
53a,174b,177b, 
181b, 183a, 191b) 

 

Bekâyî 1 (181a)  
Beyânî 2 (137b, 192a) 1 (173a) 
Cem‘î 1 (180a)  
Cinânî 1 (164a)  
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Emrî 1 (179b)  
Es‘adî 1 (176b)  
Fazlî 2 (178b)  
Fehîmî 1 (157a)  
Fevrî  1 (196a) 
Fuzûlî 8 (142b,143a, 147b, 

183b, 184a, 188a, 188a, 
188b) 

1 (144a) 

Gazâlî  1 (127b) 
Hâfız Paşa 1 (171b)  
Hâletî 1 (126b)  
Hatâ‘î 2 (143b, 178a)  
Hayretî 1 (161a) 1 (165a ) 
Hikmetî 2 (164b, 175a)  
Hikmetîzâde 1 (175b)  
Hüsnî  1 (190a) 
Đshakî 1 (192a)  
Kemal Paşazâde  1 (176a) 
Mahfî 1 (161b)  
Midhatî  1 (146a) 
Murâdî 1 (160a)  
Nâtıkî 4 (148a, 148b, 180b, 

181a) 
3 (140a, 159a, 
170a) 

Nesîmî  5 (130b) 
Nev‘î 1 (173b)  
Rûhî-i Bağdâdî 8( 127b, 134b, 147a, 

148b, 149b, 152b, 172a, 
183a) 

1 (153b) 

Rusûhî 1 (161a)  
Surûrî 2 (161b, 164a) 1 (146a) 
Süleyman Çelebi  1 (146a) 
Şânî 1 (130a)  
Şem‘î 1 (182a)  
Şeyhoğlu 1 (156b) 1 (145a-145b) 
‘Ulvî 1 (191a) 1 (196b-1bend) 
Usûlî 2 (134a, 192b)  
Ümmîdî  1 (172b) 
Vâlihî  1 (172b) 
Yahyâ 1 (156a, 174b)  
Zuhûrî 1 (182a)  

 

 

 

 

 

Nazım şekillerini de tablo hâlinde şu şekilde gösterebiliriz: 
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Nazım Şekli Adedi 
Gazel 64 
Kaside 1 
Muhammes 3 
Tahmis 4 
Müseddes 6 
Terkib-i Bend 3 
Terci-i Bend 1 
Mesnevi 1 (Vesiletü’n-Necat) 
Dörtlük (kıt‘a, nazm, 
rubâ‘î) 

42 

Beyit 2 
 
 

 Ayrıca mecmuadaki bazı şiirlerin başında bulunan mûsikî terimleri bu şiirlerin 

bestelendiğini göstermektedir. Mecmuada birer tane Farsça muhammes ve müseddes 

bulunmaktadır. 
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2. 1591 Numaralı Mecmuanın Tanıtımı:  

 1591 numaralı mecmua 60 varaktan oluşmaktadır. Toplam 45 şairden 38 gazel, 

3 kaside ve 11 tane de diğer nazım şekillerinden oluşan şiirler mevcuttur.  

Aşağıdaki tabloda bu şairler ve şiirleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  

 

Şair Adı Kaside (Varak Nu.) Gazel (Varak Nu.) 
Diğer Nazım 

Şekilleri (Varak 
Nu.) 

Âgâh   1 (31b)  
‘Aynî   1 (53a) 
Bâkî  1 (43a)  
Es‘ad Paşa  3 (3a, 3a, 3b)  
Es‘ad-ı Bağdâdî  1 (32b)  
Fahrî  1 (40b)  
Fâruk   1 (31b)  
Figânî  1 (14b)  
Gâlib  1 (7a) 1 (48b) 
Hayâlî   1 (22b-23a) 
Hulûsî 1 (36a-36b)   
Husrev  1 (20a)  
Huzûrî   1 (50b) 
Hüseynî   1 (10b) 
Đsmâ‘îl Hamîdî 1 (1b)   
Kâzım  1 (8b)  
Kudsî  1 (39a)  
Lebîb  1 (31a)  
Mahzûnî   1 (37a, halk şiiri) 
Mihrî  1 (39b)  
Nâbî   1 (15b) 
Nâhî   1 (15b) 
Nazîf  2 (30a, 30a)  
Nedîm  1 (31b)  
Nef‘î  1 (29b, 29b)  
Nesîmî  1 (14b)  
Nevresî  1 (31a)  
Nüzhet  2 (44a, 44a)  
Rahmî   1 (17b) 
Râşid  4 (3b, 4a, 4b, 34a)  
Rûhî  1 (14a)  
Sâbit  1 (43a)  
Senâî   1 (12b-13a) 
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Sırrî  1 (57a)  
Şâhidî   1 (17a) 
Şem‘î  1 (5b)  
Şevkî   1 (45b) 
Tâlib  1 (49a)  
‘Ulvî  1 (6b)  
Vahdetî  1 (15a) 1 (16a-16b) 
Vehbî  2 (44a, 44b)  
Veysî  1 (32a)  
Zîver Paşa 1 (7b)   
Ziyâ Paşa   1 (23b) 
Zühdî  1 (5b)  
 

 

 
 
Nazım şekillerini de tablo hâlinde şu şekilde gösterebiliriz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazım Şekli Adedi 
Gazel 38 
Kaside 3 
Muhammes 2 
Tahmis 4 
Müseddes 2 
Terci-i Bend 2 
Şarkı 1 
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3. 2752 Numaralı Mecmuanın Tanıtımı: 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde kayıtlı bulunan 2752 numaralı 

mecmua 60 varaktan ibaret, nesih yazı türü ile yazılmış, fasıl araları kırmızı, cebeller 

yeşil, sırtı siyah meşin, karton kapaklı bir yazma eserdir. Mecmuanın 55b-59a 

kısımları arasında kalan sayfalar ise kırma nesih ile yazılmıştır. Mecmuanın ne zaman 

ve kim tarafından hazırlandığı hakkında bir bilgimiz olmasa da mecmuada Erzurumlu 

Đbrahim Hakkı’ya (ö. 1772) ait şiirler de bulunduğu için en erken 18. yüzyıla ait 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 Mecmuada göze çarpan hususların başında imla hataları gelir. 

Kemterî’ye ait muhammesin birince bendinde cihânuññññ kelimesinin son harfi ك   harfi 

ile yazılması gerekirken U harfi ile yazılmıştır. Terkipler çoğunlukla nispet “y”si (ى) 

ile yazılmıştır.  Aynı muhammeste bulunan ve r£Uš� ÈË— (rûy-i siyâham) şeklinde 

olması gereken terkip r£Uš� v²Ë— (rûyi siyâham) şeklinde yazılmıştır. Yine aynı bendde 

r£UM½ ‚d� (πar…-ı günâham) olması gereken terkip, r£UM½ v�d� (πar…ı günâham) şeklinde 

yazılmıştır. 

CihânuñCihânuñCihânuñCihânuñ cürm-i √âlinden tebâham yâ Resûlallâh 
≤a‛îfem ‛âcizem rûyrûyrûyrûy----i siyâhami siyâhami siyâhami siyâham yâ Resûlallâh 
Hevâ-yı nefsimi göm  gerd-i râham yâ Resûlallâh 
Eger ki bende-i πar…πar…πar…πar…----ı günâhamı günâhamı günâhamı günâham yâ Resûlallâh 
Velî dâret emânında penâham yâ Resûlallâh 

 (Kemterî, 28, 1/V) * 

Biz imla hatalarını dipnotta göstermedik. Çalışmamıza kelime ve terkiplerin 

doğru yazım şeklini aldık. 

 

                                                 
****    Parantez içerisinde verilmiş olan sayfa numaraları, şiir numaraları ve beyit numaraları incelediğimiz mecmuaya 
aittir. 
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Mecmuada divan şiirlerinin yanı sıra halk şiirlerine de geniş yer verilmiştir. En 

çok şiiri bulunan şairler Seyyid Nesîmî, Đbrahim Hakkı Hazretleri, Niyâzî-i Mısrî ve 

Fuzûlî’dir. Fuzûlî’nin Divanı’nda bulunan şiirlerin yanı sıra Leylâ ve Mecnûn’dan da 

gazel ve murabbalar alınmıştır.  

 Mecmuada 2 adet mahlası olmayan gazel bulunmaktadır. (bk. 3a “olsun senün” 

redifli gazel, 6a “safâ geldün” redifli gazel) Yine mahlası olmayan 1 adet murabba, 1 

adet koşma bulunmaktadır. (bk. 6b , 51a) 

 Mecmua belli bir düzene göre tertip edilmemiştir. Bunun yanında mecmuada 

aynı şairin  ardı ardına şiirlerine de rastlamaktayız. Nazım şekilleri de mecmuada 

gelişigüzel yerleştirilmiştir. Ayrıca divan şiiri örnekleriyle halk şiiri örnekleri ayrı ayrı 

ele alınmamış iç içe verilmiştir.  

 

 Nazım türü olarak ilâhî ve na’tlara ağırlık verilmiştir. Şiirlerin çok büyük bir 

kısmı ilâhî ve na’tlardan oluşmaktadır. 

 

 Matla‘ beyitleri “ferd” ya da “müfred” başlığı altında verilmiştir. Dörtlükler de 

“rubâ‘î” başlığı altında verilmiştir.  

 

 Gazellerde her beyte başlarken “hâne” ibâresi düşülmüş. Bendlerle yazılmış 

nazım şekillerinde ise her bende başlarken “mısra‘” ya da “hâne” ibaresi düşülmüş. 

Biz bu kelimelere çalışmamızda yer vermedik.  

 

 Mecmuada her varak sonunda diğer varağın ilk kelimesini gösteren çobanlar 

mevcut. Çobanların tutarlı olmasından mecmua sayfalarında her hangi bir karışıklık 

olmadığını anlıyoruz. 55b’den mecmuanın sonu olan 59a’ya kadar olan kısımlarda 

yazı türü değişmektedir. Ancak mecmuanın sayfa düzeninin aynı kalmasından dolayı 

bu varakların da mecmuanın devamı olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 Mecmuada bir tane nazire örneği bulunmaktadır. 17b, 18a’da bulunan Seyyid 

Nesîmî’ye ait “senden dönmezem” redifli gazeline 54b’de Vehbî’nin naziresi 

alınmıştır. 
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 Nesîmî’ye ait 20 şiir içerisinden 3 tanesini Hüseyin Ayan’ın hazırlamış olduğu 

Seyyid Nesîmî Divanı’nda bulamadık. Hakkı mahlaslı 14 şiirden 2 tanesini Erzurumlu 

Đbrahim Hakkı Hazretleri’nin divanında bulamadık. Hayâlî’nin “ey dost” redifli 

gazelini Hayâlî Divanı’nda bulamadık. Vehbî mahlaslı bir gazel ve iki murabbaı Hamit 

Dikmen’in hazırladığı Seyyid Vehbî Divanı’nda bulamadık.  Hatâ’î mahlaslı bir şiir 

Şah Đsmail Hatâ’î Külliyatı’nda bulunamadı. Şemsî, Fennî, ‘Abdî ve Nihânî’ye  ait 

birer şiir de divanlarda bulunamadı. Divanlarda bulunamayan şiirleri ilgili yerlerde 

dipnotta belirttik. 

 Mecmuada 31 şairden toplam 159 şiir bulunmaktadır. Mahlası olmayan diğer 

manzumelerle birlikte toplam 176 şiir bulunmaktadır. (Beyit ve dörtlükler de dahil.)  

Şairler, bu şairlere ait şiirler ve nazım şekilleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir: 

 

  

Şair Adı 

 

Şiir Adedi ve Nazım Şekli 

 

‘Abbâs 11’li hece 

‘Abdî 1 gazel 

‘Âbid 2 dörtlük hece ölçülü 

‘Alî 8’li hece 

Fennî 1 müstezad 

Fuzûlî 7 gazel, 3 murabba 

Hatâî 1 gazel 

Hayâlî 1 gazel 

Đ. Hakkı 

Efendi 

10 gazel, 3 murabba, 

 1 muhammes, 1 müseddes,  

1 mesnevi tarzı ilâhî 

Karîbî 11’li hece 

Kâsım 1 muhammes 
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Kâtib 1 murabba 

Kemterî 1 muhammes 

Kuloğlu 1 gazel 

Kurbânî 1 dörtlük  

Latîfî 1 gazel 

Mecnûnî 2 gazel, 2 murabba 

Mustafa 1 murabba 

Na‘îmî  1 müstezad 

Nâbî  1 gazel 

Nesîmî 18 gazel, 1 müstezad,  

1 murabba 

Nihânî 1 gazel 

Niyâzî 11 gazel, 1 murabba,  

1 muhammes 

Nûrî 2 gazel 

Ömer 3 murabba 

Sa‘dî 2 murabba 

Sezâyî 4 gazel 

Şemsî 1 gazel 

‘Ulvî 1 gazel 

Üftâde 1 gazel 

Vehbî 1 gazel, 2 murabba 

 

 Mecmuada bulunan nazım şekillerinin tasnifi ise şu şekildedir:  

 

Nazım Şekli Adedi 

Gazel 67 

Müstezad 3 

Murabba 11 

Muhammes 6 
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Halk Şiiri Nazım Şekilleri 19 

Beyit 53 

Toplam 159 

 

Ayrıca Farsça 1 kıt‘a, 1 beyit ve  Sa‘dî’ye ait 1 Türkçe-Farsça mülemma vardır.. 

 

 

 

4.  3005 Numaralı Mecmuanın Tanıtımı  

 

 3005 numaralı mecmua ise 90 varaktan oluşup ta‘lik yazı ile yazılmış, 

kahverengi tam meşin ciltlidir. Mecmuanın ilk sayfasında “Ahmed oğlu Guruş Hâdim 

oğlum Osman Guruş” ifadesi yer almaktadır. Büyük bir olasılıkla mecmuayı 

derleyenin ismidir.  Mecmuada “li-muharririhî” başlığıyla bir beyit mevcuttur. Bu 

beyit de büyük bir ihtimalle mecmuayı derleyene aittir. 

      LiLiLiLi----mu√arririhîmu√arririhîmu√arririhîmu√arririhî    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
◊av≥-ı kev&er içre gûyâ ney-şeker düşmüş …amış 
Sükkeri leblerle dil-ber anı bir olmuş emmiş 
 (393, 347)* 

 

 

 Mecmuanın baş taraflarından 19a’ya kadar Mevlânâ ve Mevlevilikle ilgili 

şiirler mevcut. Ayrıca bu bölümde Mevlânâ’ya ait Farsça şiirler de bir hayli yer 

tutmaktadır. Mecmuanın buraya kadarki kısmında Mevlevi şiirleri haricinde 

Mahremî’nin tahmisi, Kânûnî’nin doğumu ve tahta çıkış tarihini belirten kıt’a (Farsça), 

Ayaz Paşazâde Yümnî Muhammed Bey’in evlilik tarihini belirten kıt’a, Ünsî’nin bir 

gazeli, Hemdemî’nin Sultan IV. Mehmet’e kadar olan Osmanlı padişahlarını öven 

kasidesi ve Sultan Alâeddin Selçukî’nin gazeli bulunmaktadır. Ayrıca Veysî’nin bir 

terkib-i bendinin ilk dört bendinin bulunduğu bir sayfa da bu kısma eklenmiştir. 

                                                 
* Sayfa ve şiir numarası. 
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Terkib-i bendin diğer kısımları 23a’dan itibaren devam etmektedir. Biz tamamını bu 

kısma dahil ettik. 

 

 25b’de derleyenin mecmuayı kullanan kişiye tavsiyesi sayılabilecek bir 

manzume mevcut. 26a’dan itibaren yazı türü değişmektedir. Bu durum bize 

mecmuanın bittiğini, yeni bir mecmuanın başladığını göstermektedir.  

 

26a’dan başlayan kısmın ilk başları ağırlıklı olarak mesnevi ve kasîdelerden 

oluşmaktadır. Daha sonra karşımıza diğer nazım şekilleri de çıkmaktadır. Yine bu 

bölümden itibaren Mevlevi şairlerin şiirlerine ve Mevlânâ’nın Farsça şiirlerine 

rastlamaktayız. Mevlevi şairlerin şiirlerinin çokluğu ve Mevlânâ’nın şiirlerinin 

bulunması, mecmuayı derleyenin mevlevi olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.  

 

62a’da Mevlânâ’nın silsilesi bulunmaktadır. Bu silsileye göre Mevlânâ’nın soyu 

Hz. Ebubekir’e dayanmaktadır. Soy ağacında en son Bostan Çelebi ve Kara Hisarî 

Muhammed isimleri mevcut.  

64b’de tasavvufun tarifini yapan değişik beyitler bulunmaktadır. 

 

Mecmuada toplam 5 gazel ve 1 kasidede mahlas bulunmamaktadır.  43b’de 

“kalem” redifli, 46a’da “olanlar” redifli, “aşk olsun” redifli, 70b’de “mezhebem-

meşrebem” matla‘lı , 73b’de “gelmişdür” redifli gazellerde mahlas bulunmamaktadır. 

61a’da bulunan “kârum” redifli gazelde de mahlas olmamasına rağmen Sâbir Mehmed 

Efendi’ye ait olduğunu tespit ettik. Ayrıca 58b’deki kasidede de mahlas bulamadık.  

73b’de “gelmişdür” redifli  gazelin 4. beytinin 1. mısraından sonraki kısımları mevcut 

değil. 40a’da bulunan bir gazelin üç beyti alınmış. Mesnevilerden bir tanesi Dîvâne 

(Semâî)’ye ait. Diğer mesnevilerin kime ait olduğunu tespit edemedik.  

 

Yine bu mecmua da belli bir tertibe göre düzenlenmemiştir. Aynı şaire ait şiirler 

genellikle peş peşe gelmekle birlikte zaman zaman değişik varaklarda da karşımıza 

çıkmaktadır. Sayfa kenarlarında çok sayıda derkenar mevcuttur.  
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Nazire veya aynı redifli gazeller ise bir araya toplanmıştır. 69b’de Şemsî ve 

La‘lî’ye ait “tekellüf” redifli, 76a’da Bâkî, Ulvî, Usûlî’ye ait “bî-haber” redifli, 77a’da 

Nâbî, Sükûnî, Refdî ve iki adet Mezâkî’ye ait “isterler” redifli, 77b’de Hâfız, Nâdirî ve 

Neşâtî’ye ait “çıkar” redifli, 76b’de Rüşdî, Sâmiî, Sükkerî’ye ait “garîb” redifli, Aydî 

ve Şem‘î’ye ait “var” redifli gazeller mecmuada bir arada verilmiştir. Ayrıca 59b’de 

Cevrî’nin, 54b’de bulunan Bağdatlı Rûhî’nin terkib-i bendine yazdığı nazire de 

bulunmaktadır. Bunun yanında 57a’da Bağdatlı Rûhî’nin “isterler” redifli gazeline 

tanzir edilen Mezâkî’nin gazeli 77a’da yer almıştır.  

 

 Mecmuada bazı sayfalar boştur. Bazı varaklar ise birbirine karışmıştır. 

Mecmuada sayfa sonlarında çoban  olmadığı için karışan varakları düzenlemesi zor 

oldu. 9b’de Veysî’ye ait terkib-i bend, beşinci bendden  itibaren 23a’dan devam 

etmektedir. Yine 59b’de başlayan Cevrî’ye ait terkib-i bend, beşinci bendden itibaren 

72a’dan devam etmektedir. Bunun gibi parçalanmış şiirleri bir araya toplamaya 

çalıştık. Bu durumu dipnotta belirttik. 

 

Bazı şiirlerin başında segâh, hüseynî, muhayyer, sabâ, mâhûr, rast gibi musiki 

terimlerinin bulunması, bazı şiirlerin başında ise şiiri besteleyenin isminin olması 

şiirlerden bazılarının bestelendiğini göstermektedir.  

 

 Bâkî’ye ait üç gazeli Sabahattin Küçük’ün hazırladığı Bâkî Divanı’nda 

bulamadık. Nesîmî’ye ait 6 gazelden 2 tanesini Hüseyin Ayan’ın hazırladığı Seyyid 

Nesîmî Divanı’nda bulamadık. Emrî’ye ait 1 gazeli de Yekta Saraç’ın hazırladığı Emrî 

Divanı’nda bulamadık. Yûsuf mahlaslı bir gazeli Öznur Handan Yurdakul’un 

hazırladığı Yûsuf Hakkı Divanı’nda bulamadık. Birrî’ye ait iki gazeli Birrî Divanı’nda 

bulamadık. Esrar Dede Tezkiresi’nde bulduk. Ünsî’ye ait iki gazel, bir kasideyi Ünsî 

Hasan Efendi Divanı’nda bulamadık.  Gazellerden birini ve kasideyi Esrar Dede 

Tezkiresinde bulduk. Divanlarda bulamadığımız diğer şiirler ise şu şekildedir: 

Veysî’ye ait iki gazel, Aydî’ye ait bir gazel, Cemâlî’ye ait bir gazel, Kabûlî’ye ait bir 

gazel, Usûlî’ye ait bir gazel ve bir kıt’a, Hüdâyî’ye ait iki gazel, Şemsî’ye ait 3 gazel, 

Vâlî’ye ait bir gazel ve bir murabba,  Sûzî’ye ait bir gazel ve iki beyit, Nazmî’ye ait bir 
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gazel ve bir murabba, Reşîd’e ait bir gazel, Zuhûrî’ye ait bir gazel, Zaîfî’ye ait bir 

gazel, Ulvî’ye ait bir gazel, Ziyâyî’ye ait bir gazel. Divanda bulamadığımız şiirleri 

ilgili yerlerdeki dipnotlarda belirttik.    

 Mecmuanın bazı yerlerinde mürekkep lekesi olduğu için, bazı yerleri de 

silinmiş olduğu için okuyamadık. 

 

Mecmuada 127 şairden toplam 369 şiir vardır. Mahlası olmayan diğer 

manzumeler Arapça ve Farsça şiirlerle birlikte toplam 470 şiir bulunmaktadır. (Beyit 

ve dörtlükler de dahil.)   

Şairler ve bu şairlere ait şiirler nazım şekilleriyle birlikte aşağıdaki tabloda  

ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir:  

 

 

 

Şair Adı 

 

Şiir Adedi ve Nazım Şekli 

 

‘Adlî  1 gazel 

Ahmed Paşa 1 kıt‘a 

‘Alaaddîn-i Selçûkî 1 gazel 

Âlî 2 gazel 

‘Askerî 1 muhammes 

‘Atâyî 1 gazel 

‘Aydî 

{‘Iydî/Abdî(?)} 

 2 gazel 

Bâkî 16 gazel 

Beyânî 1 tahmis 

Birrî 4 gazel, 1 müseddes 

Câmî 1 kıt‘a 

Cemâlî  1 gazel 

Cevrî 1 terkîb-i bend, 1 beyit 
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Derviş Paşa El-Mostari 2 gazel 

Derzî-zâde ‘Ulvî 1 gazel, 2 kasîde, 2 beyit 

Ebussu‘ûd Efendi 1 beyit 

Emrî 3 gazel 

Eşrefoğlu Rûmî 2 gazel 

Fâ’iz 1 murabba 

Fânî 1 gazel 

Fehîm-i Kadîm 6 gazel 

Fehmî 2 gazel 

Feridûn 1 gazel, 1 kaside 

Fevzî 1 kaside 

Fuzûlî 2 gazel, 1 kıt‘a    

Gafûrî 1 gazel, 1 murabba 

Gavsî 3 gazel 

Hâdî 1 kıt‘a 

Hâfız 1 gazel  

Hâletî 1 beyit 

Hâlî 1 beyit 

Halîlî 1 mesnevi 

Halîl-i Zerd 1 beyit 

Hamdî Çelebi 1 mesnevi 

Hâtif 2 kıt’a, 1 beyit 

Haylî 1 gazel, 1 kaside 

Hayretî 3 gazel 

Helâkî 1 gazel 

Hemdemî 1 kaside 

Hızrî 1 kı‘a 

Himmet  1 murabba, 1 hece vezinli altılık 

Husrev 1 gazel, 1 kıt‘a 

Husûsî 1 gazel 
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Hüdâyî 2 gazel 

‘Itrî 1 gazel 

Đmâdî 1 kasîde 

Kabûlî 1 gazel 

Kemal Paşa-zâde 1 nazım, 2 beyit 

La‘lî 1 gazel 

Lâmi‘î 1 gazel 

Latîfî 1 muhammes 

Lemhî 1 beyit 

Lisânî 2 gazel 

Mahremî 1 tahmîs 

Mahvî 1 murabba 

Matlabî 1 gazel 

Mecâzî 1 gazel 

Meftûnî 1 gazel 

Meşkî 2 kıt’a 

Mevlânâ Đshak 1 kıt‘a (Tarih düşürme) 

Mezâkî 4 gazel, 1 kıt’a 

Monla Üftâde 1 gazel (Türkçe-Farsça 

mülemma) 

Muhibbî 3 beyit 

Mu‘îdî 1 beyit 

Murâdî 6 gazel 

Nâbî 1 gazel 

Nâdirî 1 gazel 

Nâlişî 1 gazel 

Nazmî 1 gazel, 1 murabba 

Nef’î 2 gazel, 1 kaside, 1 terkîb-i bend 

Nergisî 5 gazel 

Nesîmî  6 gazel 
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Neşâtî 1 gazel, 1 kaside 

Nev‘î 1 gazel 

Niyâzî-i Karamânî 1 kıt‘a 

Niyâzî-i Mısrî 5 gazel,1 hece vezinli dörtlük 

Rahmî 1 beyit 

Refdî 1 gazel 

Reşîd 1 gazel 

Revânî  1 gazel 

Riyâzî 3 gazel, 1 kaside 

Rûhî-i Bağdâdî 1 gazel, 1 terkîb-i bend, 1 beyit 

Rüşdî 1 gazel 

Sâbir  2 gazel, 1 muhammes 

Sâbit 1 beyit 

Sabrî 1 gazel 

Sabûhî 10 gazel, 1 tercî-i bend 

Safâyî 1 beyit 

Sâfî 1 kıt‘a (Tarih düşürme) 

Sâkıb 7 kaside 

Sâmi‘î 1gazel 

Semâ‘î 1 gazel, 1 mesnevi 

Senâyî 1 tercî-i bend 

Sırrî 1 koşma 

Sihrî 1 beyit 

Sûfî 1 dörtlük 

Sûzî 1 gazel, 2 beyit 

Süflî 1 kıt‘a 

Sükkerî 1 gazel 

Sükûnî 1 gazel 

Şâhî 1 beyit 

Şâhidî 1 beyit 
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Şehîdî 1 gazel, 1 muhammes 

Şem‘î 1 gazel 

Şemsî 3 gazel 

Şevkî 1 gazel 

Şeyhî 1 kıt‘a 

Taşlıcalı Yahya 1 beyit 

Tavîlî 1 gazel 

Tıflî 1 gazel 

Ubeydî  1 gazel 

Usûlî 1 gazel, 1 kıt‘a 

Ünsî 2 gazel,  kasîde 

Vahdetî 1 gazel 

Vâlî 1 gazel, 1 murabba 

Vecdî 1 gazel 

Vehbî 1 kıt‘a 

Veysî 4 gazel, 2 terkîb-i bend 

Vusûlî 1 gazel 

Yakînî 1 gazel 

Yûsuf 1 gazel 

Zaîfî 1 gazel 

Zâkirî 1 kıt‘a, 1 muhammes 

Zârî 1 müstezad 

Zâtî 1 gazel 

Ziyâyî 1 gazel 

Zuhûrî 1 gazel 

 

 Mecmuada bulunan nazım şekillerinin tasnifi ise şu şekildedir: 

 

Nazım Şekli Adedi 

Gazel 163 
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Kasîde 17 

Müstezad 1 

Murabba 2 

Muhammes 5 

Müseddes 1 

Terkîb-i Bend 4 

Tercî-i bend 2 

Tahmis 2 

Rubai 28 

Beyit 122 

Kıt‘a 19 

Mesnevi  6 

Toplam 372 

 

 Mahlasları olmayan diğer şiirlerle birlikte toplam 470 şiir vardır.  

  

 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 2752 ve 3005 numaralı 

mecmualar üzerinde detaylı bir çalışma yaptık. Çalışmamızı hazırlarken şu metotları 

kullandık: 

 

  Her iki mecmuanın önce transkripsiyonunu yaptık. Daha sonra mecmualarda 

bulunan şairlerin listesini hazırladık. Bu şairler içinde divanı yayımlanmış ya da 

üzerinde akademik çalışma yapılan divanları tespit ettik. Bazı şairlerin şiirlerini ise 

tezkirelerden elde ettik. Mecmuadaki şiirlerle divan ya da tezkirelerdeki şiirleri 

karşılaştırdık. 

 

Karşılaştırma yaparken anlam ve vezin yönünden doğru olanı esas aldık. Eğer 

anlam ve vezin yönüyle her ikisi de doğru ise mecmuayı esas aldık.  

 

Semâ‘î Divanı’nda iz‘ân; mecmuada irfân olarak geçen kelimelerden anlam 

yönüyle her ikisi de uygun olsa da biz mecmuadaki irfân kelimesini tercih ettik. 
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Ey dil bu yeter iki cihânda saña ‘irfânirfânirfânirfân    
Birdir bir iki olmaπa yo… bilmiş ol imkân 

  (Semâî, 158, 25 / 1) * 

 

 

 Ulvî Divanı’nda mu‘anber; mecmuada mu‘attar olarak geçen kelimelerden 

anlam yönüyle büyük bir farklılık olmasa da mecmuadaki mu‘attar kelimesini tercih 

ettik. 

         Micmer-i sînemi mumumumu‘a††ara††ara††ara††ar ider 
      ‘Anber-i Lâ ilâhe illallâh 

 (Ulvî, 256, 91 / 10)  

 Neşâtî Divanı’nın şu beytindeki divanda kesâd; mecmuada güşâd olarak geçen 

kelimelerden anlama uygun olan divanda geçen kesâd kelimesini tercih ettik ve bunun 

gibi durumları dipnotta gösterdik. 

    
Bu le†âfet ki var ol §a√n-ı dil-ârâda virür 
Rîze seng-i √aremi gevher-i «ûrşîde kesâdkesâdkesâdkesâd    
    (Neşâtî, 176, 40 / 8) 

 

Sâkıb’a ait kasidenin şu beytinde divanda bâπbâπbâπbâπ----ı hünerüñı hünerüñı hünerüñı hünerüñ; mecmuada bâ…î hünerbâ…î hünerbâ…î hünerbâ…î hünerüñ üñ üñ üñ 

olarak geçen terkiplerden biz doğrusu olan bâπbâπbâπbâπ----ı hünerüñı hünerüñı hünerüñı hünerüñ terkibini tercih ettik. 

Gül-çîn-i merâm-ı dil ider çeşm-i ümîdi 
BâπBâπBâπBâπ----ı hünerüñı hünerüñı hünerüñı hünerüñ gül-bün-i şâd-âbına «idmet 

 (Sâkıb, 52, 195 / 8)  

 

 Divanlarda yanlış okunmuş olup mecmuada doğru yazıldığına kanaat 

getirdiğimiz kelimelerden mecmuada geçen kelimeyi tercih ettik.  

 Askerî’ye ait muhammesin aşağıdaki bendinin üçüncü mısraında geçen 

germiyyet kelimesi divanda keremmît olarak okunmuştur. Biz mecmuada geçen ve 

doğru olan germiyyet kelimesini tercih ettik. 

   Adıla şimdi sa‘âdet mülkine serdâr iken 
Mesned ü rif‘atde ‘izzet birle ber-«ûrdâr iken 

                                                 
****    Parantez içerisinde verilmiş olan sayfa numaraları, şiir numaraları ve beyit numaraları incelediğimiz mecmuaya 
aittir. 
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Bir iki gün el virüp germiyyetgermiyyetgermiyyetgermiyyet----i bâzâr iken 
Dest-gîr ol pâymâl olana …udret var iken 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 
    (Askerî, 207, 60 / 1 ) 

 

 Fehmî’ye ait şu beytin ilk mısraındaki gibi vezin problemi olan  ve metin 

tamirinde bulunamadığımız mısra ya da beyitleri de dipnotta belirttik. 

 

     Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 

      GeştgânGeştgânGeştgânGeştgân----ı bâdiyeı bâdiyeı bâdiyeı bâdiye----i i i i ‘aş…dur egeraş…dur egeraş…dur egeraş…dur eger    
   Olmaz ise n’ola e&eri mevlevîlerüñ 

(Fehmî, 145, 11 / 2) 

 

 Mecmuada yanlış okunup karşılaştırma imkânı bulamadığımız kelimeleri 

kendimiz düzelttik. Mecnûn’a ait murabbanın ikinci bendinin ikinci mısraında câzip 

olarak okunan kelimeyi biz meczûb olarak düzelttik. 

 

~abr iderdüm her belânuñ derdine Eyyûb gibi 
Yüz sürerdüm âsitâna ben oña mec≠ûbmec≠ûbmec≠ûbmec≠ûb gibi 
Dem-be-dem bu gözlerüm …an aπlayup Ya¡…ûb gibi 
Mı§ra sul†ân Yûsuf-ı Ken‘ânum alduñ ey felek 

(Mecnûn, 36, 19 / II-2) 

  

 Dipnotlarda farkları  belirtirken önce şiir numarası, daha sonra beyit ve dize 

numarasını verdik. Şiir ve beyit numaralarını Latin rakamlarıyla bend numaralarını ise 

Romen rakamlarıyla  gösterdik. Beyitlerden oluşan şiirlerde 1. mısra için a, ikinci 

mısra için b harfini kullandık. Bendlerden oluşan şiirlerde ise mısra numarasını Latin 

rakamlarıyla belirttik. Karşılaştırmada doğru kabul ettiğimiz ibareyi önce, farklı ya da 

yanlış olan ibareyi ise sonra aldık. Aynı mısra içinde yer alan farklılıklar arasına ‘/ ’ 

işaretini koyduk. 

 Mecmuada ve divanda mısra veya beyit tamamen farklı ise dipnota sadece 

farklı olan kısmı almayı yeterli gördük.       
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  Divanda bulunmayan beyitleri ya da mısraları dipnotta – D. ile gösterdik. 

Mecmuada bulunmayıp divanda olan beyitleri ise mecmuaya dahil etmeyip beyit 

sayısındaki farklılıkları dipnotta gösterdik. Yalnızca Senâî’ye ait tercî-i bendin beşinci 

bendindeki eksik beyitleri, bendin bütünlüğünü bozmaması için mecmuaya dahil ettik. 

Eksik beyitleri dipnotta gösterdik. 

          

 Metni hazırlarken şairlerin yaşadıkları dönemin ses hususiyetlerini göz önünde 

bulundurduk. Şairi belli olmayan şiirleri ise Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleriyle 

okumaya çalıştık.    

   

 Metinde yer alan ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri ve Arapça ifadeleri italik 

olarak yazıp, bunların anlamlarını ve ayetlerin hangi surelerde geçtiklerini dipnotta 

gösterdik. Ayetleri belirtirken önce mealini, sonra sure ismini daha sonra sure 

numarasıyla ayet numarasını verdik. (bk. Semâî, 156, 24 / 31) 

              

 Arapça ve Farsça şiirleri Latin alfabesine aktarmadan Arap harfleriyle olduğu 

gibi aldık.  

 

Yanlış yazılmış şiir türlerini de dipnotta gösterdik. Rûhî-i Bağdâdî’nin “isterler” 

redifli gazeli mecmuada “kaside” olarak belirtilmiş. Biz doğrusunu aldık. Yanlışı ise 

dipnotta belirttik. (bk. Rûhî, 338, 270)  

 

Nakarat olan mısraların yerine konulan “eyzan” ibaresini çıkarıp mısraı olduğu 

gibi aldık. 

 Divanlarda bulamadığımız şiirleri de dipnotlarda belirttik. 
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II. BÖLÜM 
 
 
 

2752 NUMARALI ŞĐĐR MECMUASININ METNĐ 
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   1111    

1b       Mu«ammesMu«ammesMu«ammesMu«ammes    
    
                                                Kemterî                                        Kemterî                                        Kemterî                                        Kemterî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
   I 
Cihânuñ cürm-i √âlinden tebâham yâ Resûlallâh 
≤a‛îfem ‛âcizem rûy-ı siyâham yâ Resûlallâh 
Hevâ-yı nefsimi göm  gerd-i râham yâ Resûlallâh 
Eger ki bende-i πar…-ı günâham yâ Resûlallâh 
Velî dâret emânında penâham yâ Resûlallâh 
   II  
Şehinşâh ile vu§lat serfirâzı enbiyâsın sen 
Cenâb-ı ◊a≥ret-i ◊a……a √abîb-i kibriyâsın sen 
Şefâ‛at …ıl Mu√ammed enbiyâlar serverisin sen  
Eger ki bende-i πar…-ı günâham yâ Resûlallâh 
Velî dâret emânında penâham yâ Resûlallâh 

III 
Benüm √âlüm perîşândur bu dünyâ-yı melâmetde 
Efendim destgîrim …almayam câh-ı nedâmetde 
Meded senden şefî‛u’l-mü≠nibîn yevmü’l-…ıyâmetde 
Eger ki bende-i πar…-ı günâham yâ Resûlallâh 
Velî dâret emânında penâham yâ Resûlallâh 

IV    
Dutarsalar zebânîler benüm dest-i girîbânum 
Baña sen §â√ib olmazsan ya…arlar âteşe cânum 
Meded senden şefâ‛at …ıl benüm devletli sul†ânum 
Eger ki bende-i πar…-ı günâham Yâ Resûlallâh 
Velî dâret emânında penâham Yâ Resûlallâh 
   V 

2a       Bu KemterîKemterîKemterîKemterî vefâdâra iki ‛âlemde âvâre 
      Yüzüm yo… rûz-ı ma√şerde senüñ dîvânıña vara 

Meded eyle şefâ‛at …ıl benüm gibi günâhkâra 
Eger ki bende-i πar…-ı günâham Yâ Resûlallâh 
Velî dâret emânında penâham Yâ Resûlallâh 
 
   2222    

                                                                
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Kimsesiz hiç kimse yo…dur herkesin var kimsesi 
Kimsesiz …aldım meded ey kimsesizler kimsesi 
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3333*    
    

                                          Vehbî                                          Vehbî                                          Vehbî                                          Vehbî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
   I 
Rind ü ≠âhid √ikmet-i Mevlâyı …ır… gün …ır… gice 
Tertîb itdi «âk ile eşyâyı …ır… gün …ır… gice 
◊a≥ret-i Âdemi yo…dan var iden perverdigâr 
Ta‛lîm itdi …albine esmâyı …ır… gün …ır… gice 
   II 
Emr-i √a…la √ükm iderken bir zamân …afdan …afa 
Dânî-i …ısmet kesildi döndi ‛u…bâdan yaña 
Bir Süleymân-ı zamânken bulmadı mevte devâ 
Mesken itdi Mescid-i A…§âyı …ır… gün …ır… gice 
   III 
Kimseye bâ…î degüldür tâ ezelden bu cihân 
Hep gelen geçdi fenâdan dutmadı a§lâ mekân 
Re’is oldı ◊a≥ret-i Nû√-ı Nebî gör bir zamân 
Dutdı †ûfân emr olup dünyâyı …ır… gün …ır… gice 
   IV 
Vehbiyâ Vehbiyâ Vehbiyâ Vehbiyâ menzîle irmez binmeyenler Düldüle1 
Terkîb-i ma‛nâda ço… ‛â…ıl gerekdi temsîle 

2b       Balıπuñ …arnında mesken eyledi Yûnus bile 
Buldı necât ≠ikr ider Mevlâyı …ır… gün …ır… gice 
 
      4444    
    
                   Rubâ                   Rubâ                   Rubâ                   Rubâ‛îîîî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Saña benden na§î√at ey birâder 
~a…ın mecmû‛ayı yârâna virme 
Virirseñ ehl-i ‛irfâna sözüm yo… 
Velî nâ-ehl olan yârâna virme  
  
          
    

                                                 
* Hamit Dikmen’in hazırladığı Seyyid Vehbî Divanında bulunamadı. 
1 3 / IV^1 binmeyenler : biñmeyenler M. 
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5555*    
    

        Vehbî        Vehbî        Vehbî        Vehbî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
   I 
¢albümüze nûr-ı Sub√ân girdi çı…maz tâ ebed 
‛Ahd u peymân ile burhân girdi çı…maz tâ ebed 
Mü’minüz …âlû belâdan eyledüñ i…râr bize 
Bizdedür i…râr-ı îmân girdi çı…maz tâ ebed 
   II 
Mü’mini bi’llâh olup geldi cihâna resmümüz 
Çâr en§âr şeş cihetde oldı terkîb cismümüz 
¢urb-ı Ra√mânîde il√â… oldıπıyçün ismümüz  
Fey≥-i ◊a…dan ‛ilm-i ¢ur’ân girdi çı…maz tâ ebed 
   III 
Tevbekâr ol Vehbiyâ Vehbiyâ Vehbiyâ Vehbiyâ ‛afv eylesün cürmün Ra√îm 
Maπfiret olma… dilersen ola gör …alb-i selîm 
◊a≥ret-i Đdrîse i√sân eyledi Rabbü’l-Kerîm 
Cennet-i a‛lâya ol cân girdi çı…maz tâ ebed 
 
   6666    

                  Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 

Buña çün çâre eylemez tedbîr 
Görelüm ‛â…ıbet n’olur ta…dîr 
 
      7777    
    

3a              Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

Görüñ bu çar«-ı mekkârı …alır ma‛mûrı vîrâne 
Ne mâlı …oydı ¢ârûna ne «oş mülki Süleymâne 
      
    
 
 
 
 

                                                 
* Hamit Dikmen’in hazırladığı Seyyid Vehbî Divanında bulunamadı. 
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8888    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    [Ey] §abâ püşt ü penâhın hest çâr olsun senüñ 
Devlet ü ba«tın hemîşe ber-…arâr olsun senüñ 
    

2    Esmesüñ a§lâ gülistân-ı vücûdunda «azân 
∏onca-i ‛ömrüñ şükûfte her bahâr olsun senüñ 
    

3    Şâfi‛üñ şâhâ Mu√ammed rehberüñ âlî Nebî 
Dest-gîriñ ◊ayder-i Düldül süvâr olsun senüñ 
    

4    Gerçi Ka‛be …ıble-i .. Đbrâhîm »alîl 
Meclisüñ †arfında ‛âlem her ne var olsun senüñ 
    

5    Her †araf ‛afv u ‛inân isteñ …amu düşmenlere 
Fet√-i nâmınla ≠elîl ü târumâr olsun senüñ 
    

6    Bende-i dil-«asteye lu†f eyle şef…at itme kim 
Dem-be-dem med√üñ zebânumda şi‛âr olsun senüñ 
    

7    Devlet ü ba«t ‛izz-i rif‛at cümle olsun pâydâr 
Olmasun a§lâ keder hep külli var olsun senüñ 
 

    9999    
    

3b                   Mu§†afâ                 Mu§†afâ                 Mu§†afâ                 Mu§†afâ  
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
   I 
¢ıl tera√√um pâdişâhum √asbeten-lillâh içün 
A√med ü Ma√mûd-ı πâzî ol ◊abîbu’llâh içün 
Mekke-i Şerîfde yatan ol »alîlu’llâh içün 
¢ıl tera√√um pâdişâhum gel âzâd eyle beni 
   II 
¢uds ü Şâm Mekke Medîne dört mübârek şehr içün 
◊âcılar[ıñ] §unduπı el mübârek nûr içün 
◊a≥ret-i Mûsâ √a……ıyçün gitdigi ol ‰ûr içün 
¢ıl tera√√um pâdişâhum gel âzâd eyle beni 
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   III   
Ben de bu dünyâya geldim şâd oluban gülmedüm 
Geçdi ¡ömrüm mi√net ile bir §afâ hîç sürmedüm 
Sevdüm ise yâri sevdüm ben günâhkâr ol[ma]dum 
¢ıl tera√√um pâdişâhum gel âzâd eyle beni 
 
 
 

10101010*    
    

        Nesîmî        Nesîmî        Nesîmî        Nesîmî    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Dil-berâ ben senden ayrı tende cânı neylerem2 
Tâc u ta«tı mâl[u] milki «ânümânı neylerem  
   

2    Dilerem √üsn ü cemâlüñ tâ …ıla derde devâ3 
Ben senüñ bîmârınam özge devânı neylerem 

    
3    Ço… du¡âlar …ılmışam ol «âlı…uñ dergâhına4 

Çün murâdum √â§ıl olmaz ben du¡ânı neylerem 
    

4    Đy Müselmânlar ya…în bil yâr ile «oşdur cihân5 
Men ki yârdan ayrı düşdüm bu cihânı neylerem 
    

4a 5    Dil-berüm dir iy NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî §abr …ıl itme fiπân6 
Şimdi feryâd itmesem yarın fiπânı neylerem 
 
 

                                                 
* Hüseyin Ayan, Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Dîvânını Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Dîvânını Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Dîvânını Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Dîvânının Tenkitli Metni, n Tenkitli Metni, n Tenkitli Metni, n Tenkitli Metni, Ankara 2002, 
s.542.          
2 10 / 1a ben: men D. / ayrı tende : ayru ‘ömr-i M. 
         1b tâc u ta«tı mâl[u] milki : mâl ü milki  ta«t u tâcı D. 
3       2a dilerem √üsn ü cemâlüñ tâ …ıla : isterem va§luñ cemâlin tâ …ılam D. 
         2b ben : men D. / devânı : devâyı M. 
4       3a ço… : ço« D. / ol : men D. 
         3b olmaz ben : oldı men D. / du‘ânı : du‘âyı M. 
5       4a ya…în bil yâr ile «oşdur bu cihân : bilüñ yâr ile «oşdur bu cihân D. 
         4b Men ki : Çünki M.   
       6 5 :  Đy Nesîmî neyiçün eylersen efπân u fiπân  
                Men bugün §abr eylesem †añla fiπânı neylerem D. 



 

 51  

 
 
 
    
            11111111    
    

 
    

11112222*    
    

        »ayâlî        »ayâlî        »ayâlî        »ayâlî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
    

1    Bir çâre buyur gel baña bî-çâreyem  ey dost 
Tîπ-i πam ile yüregi §ad-pâreyem ey dost 

 
2    Va§lında fedâ eylemedüm πam-ı cânumı cânâ 

¡Afv it beni şerminde yüzi …arayam ey dost 
    

3    Âhû yüziñe göz göre gel bir na@ar eyle  
Tâ kim görsün ben niçün âvâreyem ey dost 

     
4b 4    Yüz yüzi …amersin güneşe «âdim olupdur 

Ben da«ı niçe «i≠metiñe yarayam ey dost 
    

5    Cevrine »ayâlî»ayâlî»ayâlî»ayâlî gibi hem-dem ele girmez 
Gör men bu cihânı niçe yıl arayam ey dost 
 
 
 
 
 

                                                 
* Ali Niihad Tarlan’ın hazırladığı Hayâlî Bey Divanında bulunamadı. 
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   13131313    
    

FerdFerdFerdFerd    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
∏azel ço… diñleyen yo… söyleyen √ayretde …almışdur 
Güzel ço… gösteren yo… isteyen √ayretde …almışdur 
 
   14141414    
    

FerdFerdFerdFerd    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün  
 
Elvedâ ey mâh-ı ‘âlem √üsn olunca aπlayam1 
Gider oldum iliñizden ya gelem ya gelmeyem   
 
 
 

15151515    
    

       Mecnûn Mecnûn Mecnûn Mecnûn     
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Nedendür zâhidâ her dem kesersin bezm-i ¡irfânı  
Gel ey πâfîl …ıyâs itme ki «âlîdür bu meydânı 
    

2    Bu meydân-ı ma√abbetdür §alâdur ser viren gelsin2 
Benümle kim …oyar meydân-ı ¡aş…a baş ile cânı 
    

3    Gö∆ül bir Ka‘bedür çünkim degülsin yapmaπa …âdir 
Ne lâzımdur saña her dem yı…arsuñ beyt-i Ra√mânı 
    

  4     Felek bir çar«-ı gerdûndur §a…ın aldanma  MecnûnîMecnûnîMecnûnîMecnûnî    
Gidermiş tâc u ta«tından niçe yüz biñ Süleymânı 
 
 
 

                                                 
1 14 / b gelem : geleyim M. / gelmeyem : geleyim M. 
2 15 / 2b ‘aş…a : ‘aş…la M. 
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   16161616    
    

5a       RubâîRubâîRubâîRubâî‘ 
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Bir «aber vir ey §abâ serv-i revânum …andadur 
Cânumuñ ârâm[ı] yo… ârâm-ı cânum …andadur 
N’eyledüñ n’itdüñ felek «ûrşîd-i ‘âlem-tâbumı 
Ol yüzi fer«unde mâh-ı mihr-bânum …andadur 
 
   17171717    
    
                        ‘Alî Alî Alî Alî     
             (4+4=8)    
  I 
Gice gündüz ne sızlarsın 
Bir derdi beş olan göñlüm 
Â«irde zeynâ     baπlarsın 
∏ama yoldaş olan göñlüm 
  II 
‘Âlem yanmaz ataşımdan 
Hîç duman …a«maz başımdan 
Gözden a…an …an yaşımdan 
Bahârı …ış olan göñlüm 
  III 
Bülbül uçdu odasından 
Men alıram …adâsından 
¢ahbe felek bâdesinden 
Đçüp ser-«oş olan gö∆lüm 
  IV 
‘AliyeAliyeAliyeAliyemmmm §abr u …arârsız 
Fânî dünyâ i‘tibârsız 
Didim ben duramam sensiz 
¢an baπrı daş olan göñlüm 
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18181818    
    

5b       Müfred    Müfred    Müfred    Müfred 
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Yâr elinden aπu alsañ arının balınca var 
~aπlıπuñ …adrini bilseñ ¢ârûnuñ mâlınca var 
 
   19191919    
    

       Mecnûn Mecnûn Mecnûn Mecnûn     
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   I 
Bülbül iken nâle-i efπânum alduñ ey felek 
Gülşen iken πonca-i «andânum alduñ ey felek 
Bu πam ile ya nice ben «âk-i yeksân olmayam 
Mâlum aldun varım alduñ yârum alduñ ey felek 
   II 
~abr iderdüm her belânuñ derdine Eyyûb gibi1 
Yüz sürerdüm âsitâna ben oña mec≠ûb gibi 
Dem-be-dem bu gözlerüm …an aπlayup Ya¡…ûb gibi 
Mı§ra sul†ân Yûsuf-ı Ken‘ânum alduñ ey felek 
   III 
»oş gedâyam şevket-i dârâyı virsen istemem 
Gerçi MecnûnamMecnûnamMecnûnamMecnûnam bugün Leylâyı virsen istemem 
◊â§ılı sevdâñ ile dünyâyı virseñ istemem 
Nice dünyâlar  …adar gülşânum alduñ ey felek 
 
 

20202020    
        

RubâîRubâîRubâîRubâî    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ezelden âşinâlı… senden oldı 
Yine resm-i cüdâlı… senden oldı 
Ha söylerdin ki yârum bî-vefâdur 
Şükr ki bî-vefâlı… senden oldı 

                                                 
1 19 / II^2 mec≠ûb : câ≠ib M. 
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   21212121    
    

FerdFerdFerdFerd    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Niçe bir dem idersen sen cefâlar dil-berüm cânâ 
Beni ‘aş… odına ya…up ciger-«ûn eyledüñ cânâ 
 
   22222222    
    

6a    RubâîRubâîRubâîRubâî    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    
Đşitdüm gül cemâlüñ va§fını ma…tûlüñ oldum ben 
Saña Leylâ didiler sevdügüm Mecnûnuñ oldum ben 
◊abîbüm didiler bâπ-ı Đrem gülzâr-ı √üsnüñdür 
Bâπında fa≥l-ı güldür bülbül-i ma√zûnuñ oldum ben 
 
   23232323    
    

RubâîRubâîRubâîRubâî    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Ferâπat …ıl göñül şimden-girü ol yâre meyl itme 
Yüri ol …adr [ü] …ıymet bilmiyen yâre meyl itme 
Saña ben bir na§î√at eylerem şimdengirü ey dil 
Đsm-i ‘âşı… eyleyüp her gördigin nigâra meyl itme  
 
 

24242424    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

   1    Benüm bu mürde cismüm içre ey cânum §afâ geldüñ 
Yı…ılmış bu göñül mülkine sul†ânum §afâ geldüñ 
    

2    Egerçi …almış idüm @ulmet-i πamda bi-√amdi’llâh 
¢adem-rencîde …ılduñ mâh-ı tâbânum §afâ geldüñ 
    

3    Vücûdum «ânesin pâ-mâl ider πam leşkeri bir dem 
Dil-i vîrânum âbâd itmege cânum §afâ geldüñ 
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4    ¢udûmuñla müşerref eyledüñ πam cânumı cânâ1 

Benüm ‘ömrüm benüm rû√um benüm cânum §afâ geldüñ 
    

5    Niçe yıldır senüñ derdüñ beni zâr u nizâr itdi 
‘Aceb bu derdümüñ dermânı [ey cânum] §afâ geldüñ 
      
   25252525    
          (8’li Hece)          (8’li Hece)          (8’li Hece)          (8’li Hece)    
        I 

6b       Ayrıldum nâzlı yârimden 
Đller baña √arâm olsun 
Göñül gitmez aya… varmaz 
Yollar baña √arâm olsun 
  II 
Sırrumı yâre açmadum 
Aπı …aradan seçmedüm 
Lebüñ kev&erden içmedüm 
~ular baña √arâm olsun 
  III 
Engeller almış yanumı 
¢urtarabilmem cânumı 
Đtürdüm nâzlı yârümi 
Đller baña √arâm olsun 
  IV 
Ya«ılsın bâπçeler barlar2 
Tökülsin heyvalar  nârlar 
O yârsız haftalar aylar 
Yıllar baña √arâm olsun 
    
                
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
1 24 / 4a eyledin hem : eyledin πam M. 
2 25 /  IV^1 baπçeler : baπ ba…çalar M. 
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26262626    

    
          Güfte          Güfte          Güfte          Güfte----i i i i ‘AbbâsAbbâsAbbâsAbbâs    
          (4+4+3=11)          (4+4+3=11)          (4+4+3=11)          (4+4+3=11)    
  I 
Hey aπalar bu felegin elinden 
Sitemüm vay mi√netüm vay @ulüm vay 
Bülbül idüm ayrı düşdüm gülümden 
Aπlayam vay şâd olım vay gülim vay 
  II 
Leylî göçdi Mecnûn aπlar †âπ aπlar 

7a       A√vâline «aste aπlar §aπ aπlar 
Bâπvân aπlar bâπçe aπlar bâπ aπlar 
Bülbülüm vay gülşenüm vay gülüm vay 
  III 
Sını«    göñlüm fem eylese baπlarum 
Âh çekerim cigerimi dâπlarum 
Gice gündüz yâda düşer aπlarum 
¢avimüm vay …ardaşum vay ilüm vay  
  IV 
∏arîb aπlar göz yaşını silesin 
Ben πam-gînem sen şâd olup gülesin1 
Dîdâr …aldı …ıyâmete bilesin 
.. vay tüvânım vay §alum vay 
  V 
‘AbbâsAbbâsAbbâsAbbâs terk it bu dünyânuñ √isâbın 
¢azan giyen o dünyânuñ ‘a≠âbın 
Niçe …ılam bu melekin cevâbın 
Fir…atüm vay mi√netim vay gülüm vay 
 
          
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
1 26 /  IV^2 olup : olayın M. 
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27272727    
    

               ‘ÂbidÂbidÂbidÂbid    
    
               (8’li)               (8’li)               (8’li)               (8’li)    
  I 
Ayrı düştüm nigârumdan 
~abâ benden selâm eyle 
O şîrîn sözli yârümden 
~abâ benden selâm eyle 
  II 
Ona ‘ar≥ eyle a√vâlüm1 
Na«sa düşmüşdür i…bâlüm 

7b       N’ola hicr ile √âlüm 
~abâ benden selâm eyle 
  III 
Uydı .. aπyârına 
~aldı hecr ile nârına 
◊asretim gündüz yarına 
~abâ benden selâm eyle 
  IV 
Ma√rem oldılar hem-râza 
Âhum …almasın πammâza 
◊asretimiz …aldı yaza 
~abâ benden selâm eyle 
  V 
Ayırdılar beni senden  
Sanki cândır çı…ar tenden 
‘ÂbidÂbidÂbidÂbid …ulın giçmez senden 
~abâ benden selâm eyle 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 27 / II^3 N’ola : Nolsa M. / hicrân : hicr M. 
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28282828* 

    
            Nesîmî            Nesîmî            Nesîmî            Nesîmî    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
  I 
Gözüm yaşı revân oldı 
◊abîbüm inti@âr neden 
Đşüm âh u fiπân oldı 
◊abîbüm inti@âr neden  
  II 
Göñül ‘aş…a esîr oldı1 
Talandı hem fa…îr oldı 

8a       Düşüp zâr u ≠elîl oldı 
◊abîbüm inti@âr neden  
  III 
Bu für…at dilümi baπlar 
»ayâlin cânumı daπlar 
Göñül feryâd idüp aπlar 
◊abîbüm inti@âr neden 
  IV 
Başumda dürli sevdâdur2 
Sînem şehrinde πavπadur 
Delü câna cümle yaπmadur**    
◊abîbüm inti@âr neden  
  V 
NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî cân revân eyler 
Gice gündüz fiπân eyler 
Gözüm yaşı du«ân eyler 
◊abîbüm inti@âr neden  
 
   29292929    
    
    FerdFerdFerdFerd    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Dest-mâlım ben seni bir yâre göndersem gerek 
Lebleri πonca gül-i «andâna göndersem gerek 
     

                                                 
* Seyyid Nesîmî Divanında bulunamadı. 
1 28 / II^1 ‘aş…a : ‘aş…ı M. 
2       IV^3 cân : câna M. 
** Mısra vezne uymamaktadır. 
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30303030    
    

                            I 
Bir güzel sevmişim sizin diyârda 
Bu cümle ‘âlemüñ sebeb-kârıdur 
Aydur meş‘alesi gündür şu‘lesi 
Cümle mü’minlerüñ o da yârıdur 
       II 

8b       Bilse cânân geldügini cân eyler 
Cânunı cânâne armaπân eyler 
Bilmez misin πamzesiyle …an eyler 
Melekler şâhının sitem-kârıdur 
     III 
¢urbânîd¢urbânîd¢urbânîd¢urbânîdüüüürrrr iki zülfüñ şeydâdur 
Âyetde yazılan mîm-i heydâdur 
Sorsalar başında bu ne sevdâdur 
Bir belli güzelin yâdigârıdur 
 
   31313131    
    

FerdFerdFerdFerd    
 

                  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

N’ola ben bülbül isem her güle mâ’il degülem1 
Birine …ul oluban πayrıya …â’il degülem 
 
      32323232    
    

FerdFerdFerdFerd    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Sen görürsün mâh yüzüni ben çekerim âh u zâr 
Hem elinden hem dizinden eyleyesin ber-…arâr 
      
    
 
 
 
 
 

                                                 
1           31b πayrıya : πayra M. 
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33333333*    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
   

1    Beni cândan u§andırdı cefâdan yâr u§anmaz mı1 
Felekler yandı âhumdan murâdum şem‘i yanmaz mı 
   

2    ¢amu bîmârına cânân devâ-yı derd ider i√sân 
Niçün …ılmaz baña dermân beni bîmâr §anmaz mı   

 
9a 3     ∏amum pinhân dutardum ben didiler yâre …ıl rûşen 

Disem ol bî-vefâ bilmen inanur mı inanmaz mı 
   

4    Şeb-i hicrân yanar cânum töker …an çeşm-i giryânum 
Uyadur «al…ı efπânum …ara ba«tum uyanmaz mı 
   

5    Gül-i ru«sâruña …arşu gözümden …anlı a…ar §u2 
◊abîbüm fa§l-ı güldür bu a…an §ular bulanmaz mı 
   

6    Degüldüm ben saña mâ’il sen itdüñ ‘a…lumı zâ’il  
Baña †a‘n eyleyen πâfil seni görgeç utanmaz mı 
   

7    Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî rind ü şeydâdur hemîşe «al…a rüsvâdur 
~orun kim bu ne sevdâdur bu sevdâdan u§anmaz mı 
 
      34343434    
    

9b    Ferd Ferd Ferd Ferd     
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Felek mülkine gelmiş mi senüñ gibi melek-sîmâ 
Ne mümkin ‘aş…uña itmek ta√ammül hey saçı Leylâ 
 
   
 
 
 
 

                                                 
* Kenan Akyüz-Süheyl Beken-Sedit Yüksel-Müjgân Cunbur,        Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Ankara 1958, s.388.    
    Mecmuâda musammat şeklinde yazılmıştır. 
1 33 / 1b şem‘i : şem‘ine M. 
2        5a a…ar : a«ar D. 
          5b a…an : a«ar D. 
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   33335555*    
    

Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî    
 

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 
    

1    ‘Iş…dan cânumda bir pinhân mara≥ var ey √akîm 
»al…a pinhân derdüm i@hâr itme zinhâr ey √akîm 
    

2    Var bir derdüm ki ço… dermândan artu…dur baña1 
¢oy beni derd ile dermân eyleme var ey √akîm    

 
3    Ger ba§up el nab≥uma teş«î§ …ılsañ derdümi2 

El-emânet …ılma her bir derde i@hâr ey √akîm 
    

4    Gel benüm bî-hûd tedbîrimde sen bir sa‘y …ıl3 
Kim olam bu derde artu…ra… giriftâr ey √akîm 
    

5    Gör ten-i ‘uryân ile a√vâlümi hicrân güni 
Varımış rûz-ı …ıyâmet …ılma inkâr ey √akîm 
    

6    Çekmeyince çâre bir derdümde za√met bilmedüñ 
Kim olur dermân derd-i ‘aş…a düşvâr ey √akîm 
    

7    Renc çekme §ı√√at ümmîdin Fu≥ûlîden götür4 
Kim …abûl-i §ı√√at itmez böyle bîmâr ey √akîm  
 
   36363636    
    

FerdFerdFerdFerd    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
¢açan bir …urna başında suya πasl eylese dil-ber 
‘Aceb eyler temâşâyı anuñ altındaki mermer 
 
    
 

                                                 
* Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, s. 313. 
1     35 / 2a  bir derdüm ki : bir dem M.  
2            3a i@hâr^M. 
3           4a bî-hûd tedbîrimde : tedbîr-i bîh-bûdumda D.              
             7a ümmîdin : ümmîdüñ M.  
             7b böyle : beyle D. 



 

 63  

 
 

37373737    
    

FerdFerdFerdFerd    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün 
 

10a            Cefâyı ço… vefâyı az idersin 
Bilürdüm sevdügüm biñ nâz idersin 
 
 

33338888* 
    

NûrîNûrîNûrîNûrî    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Đlâhî n’eylesün n’itsün göñül sensüz …arâr itmez 
Eger †ursun eger gitsün göñül sensüz …arâr itmez 

 
2    N’ider ol bâπ u bûstânı n’ider ol √ûr u πılmânı1 

Firâ…uñla yanar cânı göñül sensüz …arâr itmez 
    

3    Cihân bâπında bir sâ‘at ne mümkindür ola râ√at2 
Olursa rav≥a-i cennet göñül sensüz …arâr itmez 
    

4    Murâdı sensin ey Mevlâ dilinde πayrı yo… a§lâ 
Olursa meskeni ‰ûbâ göñül sensüz …arâr itmez 
    

5    Çü sensin Nûrînüñ Nûrînüñ Nûrînüñ Nûrînüñ yârı n’ider ol πayrı efkârı 
Sevindür sen o nâ-çârı göñül sensüz …arâr itmez 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*         Hüseyin Akkaya, Abdu Abdu Abdu Abduülahad Nûrî ve Dîvânı, ülahad Nûrî ve Dîvânı, ülahad Nûrî ve Dîvânı, ülahad Nûrî ve Dîvânı, Đstanbul 2003,  s.268.    
      Mecmuâda musammât tarzı yazılmış. 
1    38 / 3 : 2 D. 
            2a ol √ûr u : √ûriyi D. 
2     
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   39393939    
    

FerdFerdFerdFerd    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Görmesem bir dem seni πam derd-nâk eyler beni1 
∏ayr ile görsem seni πayr[et] helâk eyler beni 
 
 

40404040* 
    

NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî    
 

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
    

1    Dermân arardum derdüme derdüm baña dermân imiş 
Bürhân arardum a§luma a§lum baña burhân imiş 
    

2    ~âπ u §olum gözler idüm dost yüzini görsem deyu 
Ben †aşrada arar idüm ol cism içinde cân imiş2 
    

10b      3   Öyle §anurdum ayruyam dost πayrıdur ben πayrıyam 
Benden görüp işideni bildüm ki ol cânân imiş 
    

4    ~avm [u] §alât [u] √ac ile §anma biter zâhid işüñ3 
Đnsân-ı kâmil olmaπa lâzım olan ‘irfân imiş 
    

5    ¢andan gelür yoluñ senüñ ya …anda varur menzilüñ4 
¢andan gelüp gitdügini añlamayan √ayvân imiş 
    

6    Mürşid gerekdür bildüre √a……ı saña √a……a’l-ya…în** 
Mürşîdi olmayanların bildükleri gümân imiş 
    

7    Her mürşide dil virme kim yoluñı §arpa uπradur5 
Mürşid-i kâmil olanuñ πâyet yolı âsân imiş 

                                                 
1 39b görsem : görürsem M. 
*  Kenan Erdoğan, Niyâzî Dîvânı,  Niyâzî Dîvânı,  Niyâzî Dîvânı,  Niyâzî Dîvânı, s. 98. 
2    40 / 2b cism : cân D.  
3          4a~avm u §alât u √acc ile §anma biter zâhid işüñ : ~avm §alât √ac ile §anma biter ≠âhidüñ işüñ M. 
4          5a varur : vardur M. 
           5b ¢anda : Nirden D. 
** “Şüphesiz bu kesin bilgi ifade eden bir gerçektir.” Vâkı‘â, 57/95. 
5         7b  πâyet yolı : yolı πâyet M. 
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8    Añla hemân bir söz dürür yo…uş degüldür düz dürür 

‘Âlem …amu bir yüz dürür gören anı √ayrân imiş 
    

9    Đşit NiyâzînüñNiyâzînüñNiyâzînüñNiyâzînüñ sözin bir nesne örtmez ◊a… yüzin 
◊a…dan ‘ayân bir nesne yo… gözsüzlere pinhân imiş 
 
 

41414141    
    
                         Rubâ                         Rubâ                         Rubâ                         Rubâ‘îîîî    
    
Rengüm gül ü za‘ferâne döndi sensüz 
¢adüm «am olup kemâne döndi sensüz 
¢urbânuñ olayım eger sitemdür besdür 
Peymânem elimde …ana döndi sensüz 
 
   44442222*    
    

         Niyâzî         Niyâzî         Niyâzî         Niyâzî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    ªulmet-i hicrüñle bîdâr olmışam yâ Rab meded1 
Đnti≥âr-ı  §ub√-ı dîdâr olmışam yâ Rab meded 
    

11a       2   Gülşen-i va§luñ nesîmüñ irgürüp bâd-ı §abâ 
‘Andelîb-i bâπ-ı gülzâr olmışam yâ Rab meded 
    

3    ¢almışam zindân-ı cism içre bugün tenhâ πarîb 
Bu …afesde rûz u şeb zâr olmışam yâ Rab meded 
    

4    Şol şarâbı kim baña §unduñ anı rûz-ı elest2** 
Ol zamân[dan] mest-i hüşyâr olmışam yâ Rab meded 
    

5    Her nere varsam ya…ar bu cânumı ‘aş… âteşi 
Yana yana külli pür-nâr olmışam yâ Rab meded3 
 
 

                                                 
* Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, s.44. 
1 42 / 1a hecruñle : hecrüñde D.  
  2      4a baña §unduñ anı : anı §undun baña D. 
         4b  mest-i hüşyâr : mest ü hüşyâr M. 
** “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Araf, 7/172. 
3       5b pür-nâr : pür-nûr M. 
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6   Va√det ilinde senüñle yâr idüm n’oldı baña 

Ke&ret içre bend-i aπyâr olmışam yâ Rab meded 
    

7   Bu Niyâzî Niyâzî Niyâzî Niyâzî düşdi varlı… çâhına Yûsuf gibi 
                 Al elüm …urtar ki nâ-çâr olmışam yâ Rab meded   

 
 

44443333****    
    

                         NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî    
 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
    

1    Ey bülbül-i şeydâ yine efπâna mı geldüñ 
‘Azm-ı gül idüp zâr ile giryâna mı geldüñ 
    

2    Pervâne gibi âteşe dâ’im cân atarsın 
Evvelde bu ‘aş… odına yana mı geldüñ 
    

3   Yaπmur gibi yaπarsa belâ sen baş açarsın 
Cân virmege dost yolına …urbâna mı geldüñ 
    

11b      4    Her şey çalışır bir §ıfatı eyleye ma‘mûr 
Sen cümle §ıfât ilini vîrâna mı geldüñ 
    

5    Vech-i e√adiyyet ki şol eşyâda görinmiş1 
Bu ke&rete anca… anı seyrâna mı geldüñ 
    

6    Bir kimse senüñ olmadı hîç râzına ma√rem2 
Bilmem bu cihân içine yek-dâne mi geldüñ 
    

7    Bu «aste Niyâzîye Niyâzîye Niyâzîye Niyâzîye şifâ remzin idersin 
Derde düşenüñ derdine dermâna mı geldüñ 
 
   44444444    
                          FerdFerdFerdFerd    
    
    Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün    
    
Tekye-i §ıd…-ı §afâda ol müdâm 
El-mu…addir lâ yefirrü  ve’s-selâm 
 

                                                 
**** Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, s. 117. 
1 43 / 5a şol : şu D.  
2        6a olmadı hîç râzına ma√rem : √âline hîç olmadı ma√rem M. 
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44445555****    
                                                                                                                                                                                NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    

    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Gel iy dil-ber beni gör kim nice «oş yanaram sensüz 
∏amından acı hicrânuñ §u oldı a…aram sensüz1 
    

2    »ayâlüñ gelmiş iy dil-ber gözüm …arşusına †urmış 
Firâ…ından yanar baπrum «ayâle ba…aram sensüz2 
    

3    Đki ‘âlemde ma…§ûdum vi§âlüñe ulaşma…dur 
      ≤amîrüm niyyetüm sensiz nice fâl açaram sensüz3 

    
4    Amansız für…atüñ her dem bu vîrân göñlümüñ şehrin 

Esâsı resmini yı…ar neçe kim yaparam sensüz4 
    

12a     5     Gel iy ma√bûb-ı rû√ânî ki her dem boynuma πamdan  
Firâ…ı √asreti hicrüñ †ınâbın †a…aram sensüz5 
    

6    ~ulu incilerüñ şev…ı gözimden a…ıdur âbı 
Bu lü’lü’ ma‘deninden gör ne mercân §açaram sensüz6 
    

7    NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî cânını ‘ış…uñ yolında eyledi …urbân 
Anuñ adın bu ma‘nîden …an ile yazaram sensüz 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s.423. 
1 45 / 1a beni : meni D. / nice : neçe D.  
         1b πamından : odından D. / hicrânuñ : hicrânum D. /  a…aram:a«aram D.  
2        2a  dilber : √ûrî D. 
         2b firâ…ından : firâ…uñdan D. / ba…aram : ba«aram D. 
3        3b ≤amîrüm : Amansız  M. / sensiz nice : budur «açan D. 
4       4a Amansız : ≤amîr-i M. / vîrân : vîrâne M. 
         4b yı…ar : yı«ar D.  
5       5b firâ… u √asret ü : Firâ…ı √asreti M. /  hicrüñ tınâbın ta…aram : şev…uñ ipini ta«aram D. 
6       6a a…ıdur âbı: a«ıdur yaşı       
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      44446666****    
    

                         Nesîmî                         Nesîmî                         Nesîmî                         Nesîmî    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Câna ◊a…dan her ne kim gelse aπrımaz1 
◊a… bilür bir nûş içün yüz nîş ururlar aπrımaz  
  

2    Yârı sevmekden mi bilmem âşinâlı…dan mıdur2 
Cismümi ser-tâ-…adem biñ kez yarurlar aπrımaz 
    

3    ¢albi nâ-merdin …açan meydân deminden dem urur3 
Er bilür meydân …adrin kim …aderler aπrımaz 
    

4    Şîşemi ben †aşa çaldum ◊a……ı i@hâr eyledüm4 
Anda a√vâl aπrıdı ehl-i na@arlar aπrımaz 
    

5    ◊a… şarâbın içen ‘âşı… yüregi sindân olur5 
Biñ çeküç sindâna çalsan kim ≥arârlar aπrımaz 
    

6    ±âhidüñ efsânesinden §oydılar nâ-√a… beni6 
◊a… bilür senden şehâ açı… ba§arlar aπrımaz 
    

7    ±âhidüñ bir barmaπuñ kessen döner √a…dan …açar7 
Gör bu gerçek ‘âşı…ı ser-pâ §oyarlar aπrımaz 
    

12b     8     ~oyun iy sellâ√-ı mırdârlar Nesîmînüñ Nesîmînüñ Nesîmînüñ Nesîmînüñ tenin8 
Bunca nâ-merdi görüñ bir er …ıyarlar aπrımaz 
 

                                                 
****    Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s.409. 
7 46 / 1a senden : ◊a…dan M.  
8         2a sevmekden mi bilmem : sevmekten midür ya D. 
         2b biñ : miñ D. 
3       3a ¢albi nâmerdin …açan meydân deminden dem urur : Cehl-i nâ-merdüñ «açan meydân içinde yiri var D.  
 4      4a ben †aşa : men daşa D. 
         4b Anda a√vâl aπrıdı ehl-i : Andan a√vel aπrısa doπru D. 
          5 : 6 D.  
         5b biñ : miñ D. / çalsan kim ≥arârlar : ursañ ≠erre sindân D.  
6       6 : 5 D. 
        6a zâhidüñ : zâhidin M. / beni : meni D.  
       6b açı… : açuπ D.  
7     7a zâhidüñ : zâhidin M. / parmaπuñ : parmaπuñ D. 
8      8a sellâ√-ı mırdârlar : mırdâr-ı §allâ√lar M. / tenin : tenüñ M. 
       8b bunca : munca D. / …ıyarlar : …ınarlar D. 
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   44447777****    
    

         Sezâyî         Sezâyî         Sezâyî         Sezâyî    
 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Derûnum âteş-i ‘aş…uñla yandur yâ Resûlallâh1 
Bu dil-i teşnemi va§luñ ile …andur yâ Resûlallâh 
    

2    Firâ…uñ âteşi baπrum ya…up eşküm revân itdi 
Dü-çeşm-i inti@ârum †olu …andur yâ Resûlallâh 
    

3    Đçenler câm-ı ‘aş…uñ âb-ı »ı≥ra iltifât itmez2 
Senüñ ‘aş…uñ √ayât-ı câvidandur yâ Resûlallâh 
    

4    Sen ol şems-i √a…î…atsın ki ‘âlem cümle ≠errâtuñ 
Vücûduñ bâ‘i&-i kevn ü mekândur yâ Resûlallâh 
    

5    Sezâyî Sezâyî Sezâyî Sezâyî derd-mendüñ bâb-ı lu†fuñ ilticâ eyler 
Bilür kim dergehüñ dârü’l-emândur yâ Resûlallâh 
 

44448888**    
 

                     Sezâyî                     Sezâyî                     Sezâyî                     Sezâyî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Gülşen içre verd-i «andân olmasun yâ neylesün 
Bülbül aña …arşu nâlân olmasun yâ neylesün 
    

2    Ol ra…îb-i bed nihâd ile görince yârini 
‘Âşı…- çâk-i girîbân olmasun yâ neylesün 
    

3    Vâdî-i √ayretde hicrân gicesi üftâdeler3 
~ub√-ı va§l olınca giryân olmasun yâ neylesün 

                                                 
****    Muhittin Pekteş,    Sezâyî (Câbî Hasan Dede) Sezâyî (Câbî Hasan Dede) Sezâyî (Câbî Hasan Dede) Sezâyî (Câbî Hasan Dede) Dîvânının Tenkitli Metni, Dîvânının Tenkitli Metni, Dîvânının Tenkitli Metni, Dîvânının Tenkitli Metni, Selçuk Ü. SBE (Yayımlanmaış Yüksek 
Lisans Tezi) Konya 1998, s.468. 
1 47 / 1b Bu dil-i teşnemi : Dil-i teşnem mey-i D. 
2        3a âb-ı »ı≥ra : «a≥ret M. 
         3b câvidândur : cilvedendür M. 
**    Sezâyî Divanı, Sezâyî Divanı, Sezâyî Divanı, Sezâyî Divanı,  s.432.    
3 48 / 3a Vâdi-i : Vedâ’î M.  / hicrân : hicrüñ D. 
          3b olınca : irince D. 
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13a 4    Fitne-engîz-i nigâhı çeşm-i mestüñ seyr iden 

Ârzû-yı bezm-i mestân olmasun yâ neylesün 
    

5    Terk-i ser …ılan olur dirler SezâyîSezâyîSezâyîSezâyî va§l-ı yâr1 
Cân virenler va§l-ı cânân olmasun yâ neylesün 
    
            49494949    
    
                           Ferd                           Ferd                           Ferd                           Ferd    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Yâr eger nâziklenürse nâzı var nâziklenür 
Güni geçmiş köhneler yâ Rab niçün nâziklenür 
 
   50505050****    
    

              ◊a……î Efendi              ◊a……î Efendi              ◊a……î Efendi              ◊a……î Efendi    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1    Mer√abâ ey ‘aş…-ı bâ…î mer√abâ 
Pür-vefâsın pür-vefâsın pür-vefâ 
   

2    Gel §alın göñlümde ey cân-ı cihân 
Dil-berâsın dil-berâsın dil-berâ 
 

3    Âsumân-ı dilde mâhımsın tamâm2 
Meh-li…âsın meh-li…âsın meh-li…â 
   

4    Evvel â«ir yâr-ı πârımsın nihân3 
Cân-fezâsın cân-fezâsın cân-fezâ 
   

5    Mübtedâ-yı cümle eşyâya ‘ayân 
Müntehâsın müntehâsın müntehâ 
   

6    Senden oldı «âr gül hem «âk zer 
Kîmyâsın kîmyâsın kîmyâ 
   

7    Vâ§ıl eylersin …ulı Mevlâsına 
Reh-nümâsın reh-nümâsın reh-nümâ 

                                                 
1        5a olur : bulur D. / va§l-ı yâr : va§l-ı cân D.    
****    Numan Külekçi, Turgut Karabey,    Erzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu Đbrahim Habrahim Habrahim Habrahim Hakkı Divanı, kkı Divanı, kkı Divanı, kkı Divanı, Erzurum 1997,  s.145. 
2 50 / 3a Âsumân-ı dilde mâhımsın tamâm : Çar«-ı dilde mihr ü mâhımsıñ benim D.  
3       4a nihân : benim D. 
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13b      8    »al…dan bîπâne olmuş ‘âşı…a 

Âşinâsın âşinâsın âşinâ 
   

9    ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î ◊a…dan πâfil olmazsın müdâm 
Pür-§afâsın pür-§afâsın pür-§afâ 
 
      51515151    
    

        Beyit        Beyit        Beyit        Beyit    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Âfitâbum …açma lu†f it ‘âşı…-ı πamnâkden 
Âfitâbı gör ki hergiz yüz çevirmez «âkden 
   
 
   55552222****    
    

          SezâyîSezâyîSezâyîSezâyî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün    
 

1    Nedür bu …a†relerde ba√r ü ‘ummân olduπuñ cânâ1 
Nedür bu ≠errelerde şems-i tâbân olduπuñ cânâ 
    

2    Çü sensin @âhir ü bâ†ın  √a…î…atde olan mevcûd2 
Nedür bu na…ş-ı gûnâ gûnda pinhân olduπuñ cânâ 
    

         3    Dimişsin görmedi kimse beni bu ‘âlem içinde 
Nedür ya bunca yüzden yine seyrân olduπuñ cânâ 
    

4    Mekânlardan münezzehdür senüñ ≠ât-ı şerîfüñ çün3 
Nedür bu …alb-i vîrânemde mihmân olduπuñ cânâ 
    

5    Esîr-i derd ü mi√net eyledüm dirsin ebed çün kim4 
Nedür yine göñül derdine dermân olduπuñ cânâ 
    

6    Seni dirsin SezâyîSezâyîSezâyîSezâyî nâr-ı hicr ile idem sûzân 
Nedür yine benümle bende her ân olduπuñ cânâ 
 

                                                 
****    SezâyîSezâyîSezâyîSezâyî Dîvân Dîvân Dîvân Dîvân,,,,    s.181. 
1 52 / 1b şems-i tâbân : şems ü tâbân M.  
2        2b gûnâ gûnda : gûne gûne D.  
3         4 : 5 D. 
4         5 : 4 D. 
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   55553333****    
 

                   Sezâyî                   Sezâyî                   Sezâyî                   Sezâyî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

1    Saña dil-dâdam ey cânum efendüm1 
Baña ra√m eyle sul†ânum efendüm 
   

2    Degüldür √âl-i dil ta…rîre √âcet 
14a            Bilürsün dilde pinhânum efendüm 

    
3    Seni bildüm senüñle saña geldüm 

Budur ta√…î…-i îmânum efendüm 
   

4    Firâ…uñ nârına ≠erre ta√ammül2 
Ne §abrum var ne dermânum efendüm 
   

5    SSSSezâyî ezâyî ezâyî ezâyî dilde derdmendüm tâbum3 
Yanar âteşde her yanum efendüm 
 
      54545454    
    
                   Ferd                   Ferd                   Ferd                   Ferd    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün  
  
Beyân olmaz anuñ √üsn-i kitâbı 
Dil ile şer√ olunmaz fa§l-ı bâbı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    SezâyîSezâyîSezâyîSezâyî Dîvân Dîvân Dîvân Dîvân,  ,  ,  ,  s.401. 
1 53 / 1a dil-dâdam : dil-dâreyüm D. 
2        4a nârına : yârına M. 
3        5a dilde derdmendüm : derdmendüm dilde D.  
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   55555555****    
 
           ◊a……î Efendi           ◊a……î Efendi           ◊a……î Efendi           ◊a……î Efendi    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün   
   

1    Ne devletdir ki dil-dârım sen olduñ1 
Enîs ü mûnisim yârim sen olduñ 
   

2    Dil-i pür-derdimiñ dermânı sensin 
Şifâ-yı cân-ı bîmârım sen olduñ 
   

3    Sürûrumdan §ıπışmam bu cihâna 
Dem-â-dem çünki πam-«ˇârım sen olduñ 
   

4    Baña «a§m olsa ‘âlem «al…ı πam yo… 
Ne …or…ı çün nigeh-dârım sen olduñ 
   

5    ~afâlar ger cefâlar bulsa cânım 
Refî…-i cümle e†vârım sen olduñ 
   

14b      6    Saña dil virmişim ey cân-ı ‘âlem 
Ezelden çünki dil-dârım sen olduñ 
   

7    Güzeller va§fın itsem dilde sensin 
Murâdım cümle mu«târım sen olduñ 
   

8    Disem ism-i şerîfiñ yâ dimezsem 
Dilimde cümle güftârım sen olduñ 
   

9    Saña ta‘@îm ider dillerde ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î 
Dir inkârım yo… i…rârım sen olduñ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Erzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu Đ. H . H . H . H akkıakkıakkıakkı Divanı Divanı Divanı Divanı, s.342. 
1 55 / 1b Enîs ü mûnisim : Nedîm ü mûnis ü D. 
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   56565656    
    
                         Rubâ                         Rubâ                         Rubâ                         Rubâ‘îîîî    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Yâre olmuş «aste göñlüm yâr elinden âh âh 
Yanaram pervâne tek dil-dâr elinden âh âh 
◊ükm-i ta…dîr-i ilâhî senden ayırdı beni 
Kime varam aπlayam dil-dâr elinden âh âh 
 
   55557777****    
    
                    ◊a……î Efendi                    ◊a……î Efendi                    ◊a……î Efendi                    ◊a……î Efendi    
    
Müfte‘ilün Mefâ‘ilün Müfte‘ilün Mefâ‘ilün 
    

1   Va§f-ı lisân seniñledir va§f idemem göñül seni 
Nu†…-ı beyân seniñledir va§f idemem göñül seni 
    

2    Her hüneriñ kemâlisin her güzeliñ cemâlisin 
◊üsn ile ân seniñledir va§f idemem göñül seni 
    

3    Şev… u †aleb ki sendedir ≠ev… u †arab ki sendedir 
‘Aş… ile cân seniñledir va§f idemem göñül seni 
    

4    Fikriñ olursa ber-»udâ …almaya sende mâ-sivâ 
15a            Emn ü emân seniñledir va§f idemem göñül seni 

    
5    Olmasa kibr ile riyâ sensin o beyt-i Kibriyâ 

Genc-i nihân seniñledir va§f idemem göñül seni 
    

6     Olsa πılâf-ı ten cüdâ âyînesin cihân-nümâ 
‘Ayn-ı ‘ayân seniñledir va§f idemem göñül seni 
    

7    Bilmedi kimse cevheriñ ‘âleme †oldı kev&eriñ 
±ev…-ı cinân seniñledir va§f idemem göñül seni 
    

8    A§l-ı cihânsın ey göñül va§l-ı mekânsın ey göñül 
Kevn ü mekân seniñledir va§f idemem göñül seni 

                                                 
****    Erzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu Đ. H . H . H . H akkıakkıakkıakkı Divanı,  Divanı,  Divanı,  Divanı, s.501. 
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  9     ◊ükmüñe ◊a……î ◊a……î ◊a……î ◊a……î bendedir cânı seniñle ≠indedir 

Cümle cihân seniñledir va§f idemem göñül seni 
 
   58585858    
    
                         FerdFerdFerdFerd    
    
‰ama‘ destin kerem eyle kûtâh 
Saña da«ı nîgisin vire Allâh 
    
            55559999****    
                         NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Sen baña yâr ol ki göñlüm bir da«ı yâr istemez1 
Göñlümüñ dil-dârı sensen özge dil-dâr istemez 
    

2    Cennet-i ‘Adnuñ gülistânı yüzüñ gülzârıdur2 
Kim ki ol gülzârı buldı özge gülzâr istemez 
    

3    Göñlümüñ ma…§udı sensen √âcetim ◊a…dan budur3 
◊âcetinden ayru göñlüm nesne zinhâr istemez 
    

15b     4    Tâ ebed √ayret imiş ◊a…dan na§îbi her kim ol 
Senden özge bu iki ‘âlemde dil-dâr istemez 
    

5    Gel ki göñlüm sensüz iy cân u cihânuñ √â§ılı4** 
Kün fekânın varlıπından oldı bî-zâr istemez 
    

6    ~orma iy dil-ber baña kim √âcetüñ benden nedür5 
Çünki ma‘şû…ından özge âşı…-ı zâr istemez 
    

7    Çün ene’l-◊a… dârını Man§ûr olandur isteyen6 
Olmayan Man§ûr  ene’l-◊a… leyse fi’d-dâr istemez*** 

                                                 
**** Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  s.    419. 
1 59 / 1a baña : maña D. 
         1b göñlümüñ : göñlümde M. 
2        2b ol : şol D. 
          3 : 4 D. 
3        3a √âcetim : √âceti D.  
4        5a göñlüm sensüz : sensüz göñlüm D. / cihânuñ : cihânum D. 
          5b varlıπından : √â§ılından  D. 
** “Ol der olur.” En‘am, 6/73. 
5        6a baña : maña D. 
6        7 : 8 D. / 8 : 9 D. 
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8    Đsterem ‘âlemde yârin sırrını fâş eyleyem1 

Müdde‘înüñ cânı yanar πamdan aπyâr istemez    
 
9    Yüzini bî-perde görmek isterem dâ’im velî2 

Münkirüñ ‘ayni ‘amâdur keşf-i esrâr istemez 
    

10  Kim ki zülfinüñ «ayâlüñ baπladı göñlünde na…ş3 
Râhib-i deyr oldı andan özge zünnâr istemez 
    

11  Đstedi ◊a…dan NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî va§lıñı buldı murâd4 
Mâlik-i Dînâr olupdur genc ü dînâr istemez 
 
   60606060    
    

FerdFerdFerdFerd    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
◊â§ılum ey şeh-i i…lîm-i vefâ 
Saña cânum da fedâ ben de fedâ   
 
 
   66661111****    
    

16a           Nesîmî          Nesîmî          Nesîmî          Nesîmî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

1    Yüzüñ bedri cihânuñ dânesidür5 
Yoluñda ay u gün pervânesidür 
   

2    Cihân u dîn u dil zülfüñe cânum6 
Eger lâyı… düşer şükrânesidür 

 
3    Yüzüñdür Âyetü’l-kürsî anuñçün7  

Kelâmu’llâh mu√arrem «ânesidür 

                                                                                                                                                         
*** “Evde yoktur.” 
1        8a yârin : yâruñ D.  
          8b πamdan : πamından M. 
2        9 : 10 D. / 10 : 7 D. 
3      10a göñlünde na…ş : göñlümde ol D.           
4      11b Mâlik-i Dînâr : Mâlik-i dîdâr D. 
****    Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s.    368. 
5 61 / 1b Yoluñda ay u gün : Yir ü gök ayla gün D. 
6        2b düşer : düşen D. 
7        3a yüzüñdür : yüzüñde M. 
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4    ~açuñ zincîrine düşdi bu göñlüm 
Müselsel zülfüñün dîvânesidür 
   

5    ¢aşuñla kirpigüñ zülfüñle «âlüñ 
◊arâmî gözlerüñ mestânesidür 
   

6    Düşüpdür ‘ış… odı cism ile câna1 
Bu derdi kim ki bilmez yanasıdur   

 
7    Yüziñe ‘âşı… olmışdur NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî2222    

Nesîmînüñ bugün cânânesidür 
 
   66662222****    
    
                         Nesîmî                         Nesîmî                         Nesîmî                         Nesîmî    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    ~afâ vü ≠ev…-ı dünyâya göñül aldanma âl eyler 
Seni §alar bu sevdâya özi πayrı «ayâl eyler 
    

2    Eger beş günde bu devrân saña dest virse ey πâfil 
16b            Şâdîli… gösterür bir dem velî yüz biñ melâl eyler 

    
3    Yıπınca bunca esbâbı yürü sen bir kemâl iste 

Ecel yeli eser bir gün aña ço… ço… melâl eyler 
    

4    Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî «asteye sensüz Süleymân mülkini virseñ 
Ol anı bir çula    §aymaz temennâ-yı cemâl eyler    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
1        6a Düşüpdür ‘ış… odı cism ile câna : ‰utuşmış ‘ış… odı cân §ordı cisme D. 
2       7a Yüziñe ‘âşı… : Yüzüñde ‘âbid D. 
****    Seyyid Nesîmî Divanında bulunamadı. 
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66663333****    
    

                         Niyâzî                          Niyâzî                          Niyâzî                          Niyâzî     
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Saña ‘âşı… olan …ullar n’iderler √ûr u πılmânı1 
Cemâlüñ seyr iden gözler niderler bâπ-ı rı∂vânı 
    

2    Şarâb-ı ‘aş… ile sekrân olup her birisi mestân 
Vi§âlüñ güline √ayrân olan neyler gülistânı 
    

3    ¢oyanlar ‘a…l-ı idrâki olur mı kimseden bâkî2 
Ya…up bu sîne-i çâki düşer âteşlere cânı 
    

4    Bu nâr-ı ‘aş…a yananlar bi√âr-ı şev…a †alanlar3 
Gözünden yaş ile …anlar döken bulmaz mı cânânı 
    

5    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî …aldı √ayretde yanar dil nâr-ı fir…atde 
Düşüp bu dâr-ı πurbetde dün ü gün eyler efπânı 
 
 
 
   66664444********    
    

        Fu≥ûlî Fu≥ûlî Fu≥ûlî Fu≥ûlî     
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Eyle sermestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür4 
Ben kimem sâ…î olan kimdür mey-i §ahbâ nedür 
    

2    Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem 
17a            ~orsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür 
 

                                                 
**** Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, s.228. 
1 63 / 1a kullar : diller D. / √ûr u πılmânı : √ûri πılmânı D.         
          1b bâπ-ı rı∂vânı : bâπ u bôstânı D. 
2        3a olur  : olmaz M. / bâ…î : sâ…î D.        
3        4a bi√âr-ı : bu √ârı D. 
         4b cânânı : sen «ânı D. 
********    Muhammet Nur Doğan, F F F Fuzûlî Leylâ ve Mecnûn, uzûlî Leylâ ve Mecnûn, uzûlî Leylâ ve Mecnûn, uzûlî Leylâ ve Mecnûn, Đstanbul 2002, s.474. 
4 64/ 1b ben:men Leylâ ve Mecnûn 
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3    Va§ldan çün ‘âşı…ı müstaπnî eyler bir vi§âl1 
‘Âşı…a ma‘şû…dan her dem bu istiπnâ nedür 
    

4    ◊ikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ‘ârif degül 
Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâ-fihâ nedür 
    

5    Âh u feryâduñ Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî incidüpdür ‘âlemi 
Ger belâ-yı ‘aş… ile «oşnûd iseñ πavπâ nedür 
 
   66665555****    
    

            Fu≥ûlî            Fu≥ûlî            Fu≥ûlî            Fu≥ûlî    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Yandı cânum hicr ile va§l-ı ru«-ı yâr isterem 
Derdmend-i fir…atem dermân-ı dîdâr isterem 
    

2    Bülbül-i zârem degül bîhûde efπân itdügüm2 
¢almışam nâlân …afes …aydında gülzâr isterem 
    

3    Dehr bâzârında kâsiddür metâ‘-ı himmetüm 
Bu metâ‘ §atmaπa bir özge bâzâr isterem 
    

4    »âlî olma… isterem ya‘ni belâ-yı dehrden3 
Râ√at-ı cism-i ≥a‘îf u cân-ı efkâr isterem 
    

5    N’ola …ılsam şeb-i hicrân temennâ-yı ecel4 
N’eyleyem ço…dur πamum def‘ine πam-«ˇâr isterem 
    

6    Çün be…â bezmindedür dil-dâr ben hem dönmezem5 
Bu fenâ bezminde va§l-ı bezm-i dil-dâr isterem 
    

17b     7     Ey Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî istemez kimse rı≥âsıyla fenâ6 
Ben bugünden özge bilmem çâr u nâçâr isterem 
 

                                                 
1        3a ‘âşı…ı müstaπnî eyler bir vi§âl:‘âşı…uñ men‘in idüpdür vi§âl M. 
****    Leylâ ve Mecnûn,  Leylâ ve Mecnûn,  Leylâ ve Mecnûn,  Leylâ ve Mecnûn,  s. 530. 
2 65 / 2b …afes : …afesde M. 
3       4a «âlî :  fânî Leylâ ve Mecnûn 
         4b ≥a‘îf : ≥a‘f M. 
4       5b ço…dur : ço«dur Leylâ ve Mecnûn 
5       6a ben hem dönmezem : men hem durmazem Leylâ ve Mecnûn 
         6b bezmninde va§l-ı bezm-i dil-dâr : deyrinde bezm-i va§l-ı dil-dâr Leylâ ve Mecnûn 
6       7b Men ki mundan özge bilmen çâre nâçâr isterem Leylâ ve Mecnûn 
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    66666666****    
    
                          Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Gördüm ol «urşîd √üsnüñ i«tiyârum …almadı 
Sâye tek bir yerde durmaπa …arârum …almadı 
    

2    Bir gün olmaz †al‘atın görmek müyesser âh kim1 
±errece ol gül yanında i‘tibârum …almadı 
    

3    Pâk …ıldı §ûretümden ≥a‘f dehr âyînesin2 
Eyle ma√v oldum ki bir ≠erre πubârum …almadı 
    

4    ∏am güni hem-demlerüm πar… oldılar göz yaşına3 
Silmege göz yaşımı bir πam-küsârum …almadı 
    

5    Rûzgârum «oş geçerdi âh kim devrân dönüp 
Oldı a√vâlüm √arâb ol rûzigârum …almadı 
    

6    Râh-ı ‘aş… içre fenâ anca… baña ma…§ûd idi4 
Şükr kim ma…§ûda yetdüm inti@ârum …almadı 
    

7    Ey Fu≥ûlî Fu≥ûlî Fu≥ûlî Fu≥ûlî il …amu aπyârum oldı yâr içün 
Sûz-ı dilden πayrı bir dil-sûz yârum …almadı 
 
   66667777********    
    

      NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Bir cefâ-keş ‘âşı…am ey yâr senden dönmezem 
»ançer ile yüregümi yar senden dönmezem 
    

18a      2    Dönmezem cevr ü cefâñdan «aste göñlüm merhemi 
Biñ cefâ …ılsan baña dil-dâr senden dönmezem1 

                                                 
****    Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, s. 384. 
1 66 / 2b gül: gün M. 
2        3a §ûretümden ≥a‘f dehr : ≥a‘f u tenden lev√-ı dil M. 
3        4a hem-demlerüm : hem-demler M. 
4       6a  fenâ anca… baña : baña anca… fenâ D. 
** Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s.544. 
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3    Mu§√af-ı √üsnüñ √a…ıyçün ey dil-ârâmum benüm 

Neçe kim bu tende cânum var senden dönmezem2 
    

4    Rind-i rüsvây ol selâmet ber-ser-i bâzâr-ı ‘ış…3 
¢oymışam bu nâm u şân ‘âr senden dönmezem 
    

5    Ka‘bede ister idüm pût «ânede buldum seni4 
Baπlanuram bilü zünnâr senden dönmezem 
    

6    ◊a… bilür ‘ış…uñ yolında …âmetüñ tek †oπrıyam5 
Çekseler Man§ûr tek ber-dâr senden dönmezem 
    

7    Günde biñ kez her ra…îbüñ †a‘nesin gûş iderem6 
Ben NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî ey perî-ru«sâr senden dönmezem 
 
   66668888****    
 

      NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Sen baña ger yâr iseñ var iy göñül yâr isteme7 
Yâr u dil-dâr ol baña sen yâr u dil-dâr isteme 
    

2    Bî-vefâdur çün bu ‘âlem kimden istersen vefâ8 
Bî-vefâ ‘âlemde sen yâr -ı vefâ-dâr isteme 
 
 
 

                                                                                                                                                         
1 67 / 2 : ‘Iş…ınuñ yolında iy meh …âmetüñ tek doπrıyam  
             Oluram Man§ûr-veş ber-dâr senden dönmezem D. 
2       3a   Mu§√af-ı √üsnüñ : Mu§√af yüzin M. 
         3b  Neçe : Ança D. 
3       4 : Bülbül-i şeydâ idüm §ayduña düşdüm iy nigâr  
             Yanaram Mecnûn kimi pür-nâr senden dönmezem D. 
4      5 :  Rind-i rüsvâyı menüm başumdadur sevdâ-yı ‘ış…  
             Nâm u nengi …oymışam bâ-‘âr senden dönmezem D. 
5      6 : ‘Âşı…am ‘ış…uñ yolında «asta göñlüm sırrını  
              Eylesen miñ kez cefâ dil-dâr senden dönmezem D. 
       7a   Günde biñ kez her ra…îbüñ †a‘nesin gûş iderem : Günde miñ kez †a‘nesin nûş eylerem nâ-keslerüñ D. 
      7b Ben Nesîmî ey perî-ru«sâr : Çün Nesîmîyem belî zinhâr D. 
**** Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s.647. 
 7 68 / Divanda 13 beyit. 
          1b baña : saña D. 
8        2b bî-vefâ : bî-vefâdur M. 
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3    Gül bulınmaz çün tikensüz dünyânuñ bâπında çün1 
Epsem ol bîhûde gülsüz yirde gülzâr isteme 

 
4    Ma‘rifetdür «âli§ altun sikkesi fa≥l u hüner2 

18b            Altunı tanı zeπalden arı dînâr isteme 
 
5    Rabbi erinînüñ cevâbı len terânî çün gelür3* 

Sende gör dîdârı senden özge dîdâr isteme 
    

6    ◊a……a münkirdür fa…îh inanma ol şey†âna kim 
Yo…dur ol cin-«il…atüñ ≠âtında i…râr isteme 
    

7    Arı güftâr iy göñül gerçeklerüñ nu†…ındadur4 
Her dili egride yo…dur arı güftâr isteme 
    

8    Dünyânuñ mi…dârı yo…dur ger bilürseñ …adrini5 
¢adrine inanma andan …adr-i mi…dâr isteme 
    

9    Dünyâ sevgüsi  aπır [bir] yük imiş  benden işit6 
Nefsiñe yük eyleme andan sebük-bâr isteme 
    

10  Sırruña ma√rem bulınmaz iy NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî çün bugün7 
»al…a fâş itme bu remzi keşf-i esrâr isteme 
 
   66669999****    
 
                ◊a……î Efendi                ◊a……î Efendi                ◊a……î Efendi                ◊a……î Efendi    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün 
   

1    »oş ol derddir ki dermânı sen olduñ 
Güzel yoldur ki pâyânı sen olduñ 

                                                 
1        3a çün tikensüz dünyenüñ baπında hîç : bu deñlü dünyânuñ bâπında çün M. 
2        4b tanı:†anı D. / arı:ayrı M. 
3        5b senden : sen de M. 
* “Rabbim bana göster, seni göreyim, dedi. Beni asla göremezsin.” A‘raf, 7/143. 
4        7b yo…dur : yo«dur D. 
          8 : 11 D. 
5        8a yo…dur : yo«dur D.  
          8b andan …adr-i : anuñ …adr ü D.  
6        9a benden : menden D.  
          9b eyleme andan : itme anı M.  
7       10 : 13 D. 
         10a Sırruña : bir emîn D.            
*    Erzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu ĐErzurumlu Đ. H . H . H . H akkıakkıakkıakkı Divanı Divanı Divanı Divanı, , , , s.349. 
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2    »oş ol dildir ki dil-dârısın ey dost 

»oş ol cândır ki cânânı sen olduñ 
 
3    ¢amu şâdlıπa hem ‘işretle †olmuş1 

O dil beyti ki mihmânı sen olduñ 
   

4    Gül ü gülzârı neyler bülbül-i cân 
Ki gülzârı gülistânı sen olduñ 

    
19a      5    Ne …or…ar kimseden hergiz ne πam yer 

O kim bilmiş nigehbânı sen olduñ 
   

6    Muva√√id buldı her √âlinde râ√at 
Ki her peydâ o pinhânı sen olduñ 
   

7    Bu ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î †âlib-i derdiñdir anca… 
Ümîdi bu ki dermânı sen olduñ 
 
   70707070****    

    
                              ‘UlvîUlvîUlvîUlvî    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
     

1    ∏arîb ü bî-kesem künc-i belâda ma√remümsin sen 
Benümçün aπla ey çeşmüm ölince hem-demümsin sen 
    

2    Fera√la imtizâcumsın bilürsin ey πamum dil-ber2  
~afâ vü «â†ırum ≠ev…um sürûrum ‘âlemümsin sen 
    

3    ◊abîbüm …alb-i mü’min ‘arş-ı ◊a…dur dirler anuñçün 
Benüm göñlüm saña ‘arş oldı nûr-ı a‘@amumsın sen 
    

4    Dil-i ‘UlvîUlvîUlvîUlvî gibi dünyâ içün πam çekmezem hergiz3 
Benüm ‘âlemde anca… bâ‘i&-i √üzn ü πamumsın sen  
 

                                                 
9 69 / 3a şâdlıπa : şâdlı…la D. 
****    Đsmâil Çetin, Derzi Derzi Derzi Derzi----zâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dzâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dzâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dzâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvanının Tenkitli Metni, îvanının Tenkitli Metni, îvanının Tenkitli Metni, îvanının Tenkitli Metni, Elazığ 1993, s. 434. 
2 70 / Divanda 5 beyit. 
         2a i√tirâcımsen bilürsin ey πamum : ümitsüz acum yo… bilürsin ey πam-ı D. 
         2b ~afâ vü «â†ırum : ~afâ-yı «â†ırum D. 
         3 : 4 D. / 4 : 5 D.          
3       4a  dünyâ içün : dünyâyı çün M. 
        4b ‘âlemde anca… bâ‘i&-i √üzn ü : anca… cihânda bâ‘i& ü √üzn-i M. 
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71 71 71 71     
    

          Ferd          Ferd          Ferd          Ferd    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Her gice dirüm ki yârüñ ter idem sevdâsını 
~ub√ olıca… tâzeler ‘aş…uñ yine sevdâsını 
 
   72727272    
    

ÜftâdeÜftâdeÜftâdeÜftâde    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Đlâhî yâr …ıl baña ki senden πayrı yârum yo… 
Ne yüz ile varam saña günâhdan πayrı kârum yo… 
    

2    Ne dervîşem ferâπatda ne tâc u ta«t-ı devletde 
Bu dâr-ı dehr-i πurbetde πarîb oldum añarum yo… 
    

19b 3    Girü bir menzile vardum nedâmet ba√rine †aldum 
»ayâl-i ‘aş…-ı yâr oldum §abâ gibi …arârum yo… 
    

4    Göñül yâr itdi Süb√ânı gözüm yaşı töker …anı 
¢omışam baş ile cânı bu yolda i«tiyârum yo… 
    

5    Benem ‘â§î yüzi …ara πarîb ÜftâdeÜftâdeÜftâdeÜftâde bî-çâre 
Dutuşmışam ki bir nâra yanumca bir yanarum yo… 
 
   77773333****    
    

                                            NûrîNûrîNûrîNûrî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
     

1    Yanma…dan u§anmazam pervâne miyem bilmem 
Hîç §oñını §aymazam dîvâne miyem bilmem 
    

2    Her şâm u se√er zârum gûş eylemez ol yârum 
Ba…maz baña «ünkârum bîgâne miyem bilmem 
    

                                                 
**** Hüseyin Akkaya, Abdulahad Nûrî Divanı,  Abdulahad Nûrî Divanı,  Abdulahad Nûrî Divanı,  Abdulahad Nûrî Divanı, Đstanbul 2003,  s.300. 
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3    Dil-«âne «arâb oldı yı…ıldı türâb oldı 

Her cânibi bâb oldı vîrâne miyem bilmem 
    

4    ¢albümde ocaπum var hem sînede dâπum var1 
Âteşde †uraπum var hep yana mıyam bilmem 
    

5                Nûrî Nûrî Nûrî Nûrî dem-i dehşetde ba√r-i πam-ı für…atde2 
¢a‘r-ı yem-i √ayretde dür-dâne miyem bilmem 
 
      77774444    
    
                         Mecnûn                         Mecnûn                         Mecnûn                         Mecnûn    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
   

1    Ey bâd-ı §abâ var bunı cânânuma söyle 
Yeter sitemi geçdi benüm cânuma söyle 
   

2    Gör √âlümi var ◊a≥ret-i Mevlâyı seversen 
A√vâlümi ol fitne-i devrânuma söyle 
   

20a      3    Kâfir beni görse baña ra√m itmesi ta√…î… 
ªulm eylemesin ‘abdına sul†ânuma söyle 
   

4    Şâyed gele in§âfa benüm rû√-ı revânum 
Ra√m eyleye bu dîde-i giryânuma söyle 
   

5    MecnûnMecnûnMecnûnMecnûn firâ…uñ çekeli gör nice yıldur 
Yollar gözedür üşte «ûbânuma söyle 
 
   77775555    
    
                           FerdFerdFerdFerd    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Nâr-ı hecrüñ ol …adar virmez √arâret dillere 
Teşne-i va§luña gelmez …a†re-i Nîl ü Fırât 
 
   
 

                                                 
1 73 / Divanda 6 beyit. 
         4a bu : hem D. 
2       5 : 6 D. 
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   77776666****    
    
                         Fu≥ûlî                         Fu≥ûlî                         Fu≥ûlî                         Fu≥ûlî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
             

1    Âh kim bir dem felek re’yümce devrân itmedi 
Va§l dermâniyle def‘-i derd-i hicrân itmedi 
    

2    Yârdan biñ derd-i dil çekdüm bu hem bir derd kim1 
Bildi biñ derd-i dilüm bir derde dermân itmedi 
    

3    Vâdî-i πurbetde cân virdüm beni o şâh-ı √üsn2 
Bir gice «ˇân-ı vi§âli üzre mihmân itmedi 
    

4    Dostlar çâk-i girîbânum görüp ‘ayb eylemeñ3 
Ol güli kim gördi kim çâk-i girîbân itmedi 
    

5    Tîπ-i bî-dâd ile her dem …anumı tökmek nedür 
20b            Ey felek her kim dem urdı ‘aş…dan …an itmedi 

    
6    Sırr-ı ‘aş…ın itmedi anca… Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî âşikâr4 

Bu mübârek işi her kim itdi pinhân itmedi  
 
   77777777********    
    
                                                                                                            NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Gitmege ‘azm eylemişsen iy dil-ârâm eyleme 
◊asbeten li’llâh meni bî-§abr u ârâm eyleme 
    

2    Dâne-i miskîn-i «âlüñ çün beni §ayd eyledi5 
Bu †utulmış §ayda şâhâ zülfüñi dâm eyleme 

 

                                                 
****    FuzûlFuzûlFuzûlFuzûlî Leylâ ve Mecnûn,  î Leylâ ve Mecnûn,  î Leylâ ve Mecnûn,  î Leylâ ve Mecnûn,  s.466. 
1 76 / Leylâ ve Mecnûnda 9 beyit. 
         2a biñ : miñ Leylâ ve Mecnûn 
         2b biñ : miñ Leylâ ve Mecnûn 
2       3a beni o : meni ol Leylâ ve Mecnûn 
3       5 : 6 Leylâ ve Mecnûn          
4       6 : 9 Leylâ ve Mecnûn 
********    Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s. 650. 
5 77 / Divanda 8 beyit. 
          2a çün beni : göñlümi D. 
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3    ‘Ömrümüñ §ub√ı yüzüñdür ba«tumuñ şâmı §açuñ 
Gitme iy dil-ber gözümden §ub√umı şâm eyleme 
    

4    Zülfüñi berg-i gül üzre ey perî daπıtmaπıl1 
Bunça göñli yanmışuñ sevdâsını «âm eyleme 

 
5    Rind ü …allâşam baña ≠âhid dime iy munta…î2 

Lâubâlî ‘âşı…ı ‘âlemde bed-nâm eyleme 
    

6   ‘Iş…uñı terk itmek ister göñlüm ammâ çın degül3 
Yâ ilâhî kimseyi sen bed-ser-encâm eyleme 
    

7    Çeşme-i la‘lüñ suyından bir …ade√ §un sâ…ıyâ4 
Đştiyâ…ından NesîmînüñNesîmînüñNesîmînüñNesîmînüñ gözin câm eyleme 
 
   77778888****    

 
21a           Nesîmî        Nesîmî        Nesîmî        Nesîmî    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Für…atüñ derdi nigârâ baπrumı …an eyledi 
Rûzgâr oldı mu«âlif va§lı hicrân eyledi 
    

2    Cânumı ya‘ni vi§âlüñ benden ayırdı felek5 
Gel bu sensüz ‘âşı…ı gör kim ne bî-cân eyledi 
    

3    Baπrumuñ …anın gözümden a…ıdur her dem πamuñ6 
Đy §anem şev…uñ gör kim beni ne giryân eyledi 
    

4    Derdümüñ dermânını fa≥lından Allâh eyleye 
Her devâsuz derde çün oldur ki dermân eyledi 
 

5    Na…d-i ‘ış…uñ genc imiş anuñ yiri vîrâne çün7 
Ya…dı ‘ış…uñ göñlümi şol gence vîrân eyledi 

                                                 
1        4a daπıtmaπıl : taπıtma kim D. 
2        5 : 6 D. 
          5a Rind ü : Rinde M. / baña:maña D. / munta…î : müdde‘î D.  
3        6 : 7 D. 
4        7b Nesîmînüñ gözin : Nesîmî gözlerüñ M.  
**** Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s.752. 
5 78 / 2a benden : menden D. 
         2b sensüz : cânsuz D. 
6       3a …anuñ : …anın D. / a…ıdur : a«ıdur D. 
        3b gör kim beni : meni gör kim D. 
7      5a Na…d-i : Sırr-ı D. / vîrâne çün : vîrânedür D. 
        5b Ya…dı : Ya«dı D. / şol : ol D. 
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6    Senden ayrı düşdügüm ta…dîr idi benden degül1 

◊a…dur iy cân her ne kim ta…dîr-i Yezdân eyledi 
    

7    Çün NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî cânını virdi §açuñ zencîrine2 
Niçün anuñ meskenüñ zencîr ü zındân eyledi 
 
   77779999****    
    
                         Niyâzî                         Niyâzî                         Niyâzî                         Niyâzî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Devr idüp geldüm cihâna yine bir devrân ola 
Ben gidem bu ten sarâyı yı…ılup vîrân ola 
    

2    Cûş idüp ‘ummân-ı cân cismüm gemisin daπıda3 
21b       Yirler altında bu cismüm «âk ile yeksân ola 

    
3    Bu vücûdum †aπı …al…a atıla yünler gibi 

Şeş cihâtum açıla bir √addi yo… meydân ola 
    

4    Dört yanumdan nâr u bâd u âb u «âk ide hücûm4 
Benlügüm anlar alup bu varluπum tâlân ola 
    

5    Daπıla terkîbüm otuz iki √arf ola tamâm 
No…†a-i sırrum …amunuñ cevherine kân ola 
    

6    Cümle efkârum √avâsum √aşr ola ol ‘ar§ada5 
¢al…alar hep yeniden §an kim bahâristân ola 
 

7    Yevm-i tüblâdur o gün her ma‘nî bir §ûret gibi6 
Kim nebât u kimi √ayvân kimisi insân ola 
    

8    ¢abrüme yârân gelüp fikr ideler a√vâlümi7 
Her biri bilmekde √âlüm vâlih ü √ayrân ola 

                                                 
 1      6a ayrı : ayru D. / benden : :menden D. 
2      7a Çün Nesîmî cânını virdi : Cânını virdi Nesîmî çün D. 
        7b meskenüñ : meskenin D. 
****    Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, s. 169. 
3 79 / 2b  bu cismüm «âk ile : tenüm †opraπıla D. 
4       4a bâd u : bâd M. 
5       6a efkârum √avâssum : efkâr u √avâ§um D. / ol : bu D. 
        6b yeniden : peykden M. 
6      7b Kim nebât u kim √ayvân : Kimi nebât kimi √ayvân M. 
7       8a yârân : dostlar D. / ideler : idüp M. 
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9    Her kim ister bu NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî derdmendi ol zamân 

Sözlerini o…usun kim sırrına mihmân ola 
 
 
      80808080****    
    
                        Nesîmî                        Nesîmî                        Nesîmî                        Nesîmî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Mer√abâ «ôş geldüñ iy rû√-ı revânum mer√abâ 
Ey şeker-leb yâr-ı şîrîn lâ-mekânum mer√abâ 
    

22a 2    Çün lebüñ câm-ı Cem oldı nef√a-i Rû√u’l-¢udüs 
Đy  cemîlüm iy cemâlüm ba√r u kânum mer√abâ 

 
3    Göñlüme hîç senden özge kimse lâyı… görmedüm1 

~ûretüm ‘a…lum ‘u…ûlüm cism ü cânum mer√abâ 
    

4    Đy melek §ûretlü dil-ber cân fedâdur yoluña2 
Çün didi la√mike la√mî …ana …anum mer√abâ 
    

5    Geldi yârum nâz ile §ordı Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî neçesen3 
Mer√abâ «oş geldüñüz iy dil-sitânum mer√abâ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s. 186. 
1 80 / 3a kimse : özge D. 
          3b cism ü cânum : cism-i cânum M. 
2        4b didi : didüñ D. 
3        5b «ôş geldiñüz iy dil-sitânum : «oş geldüñ iy rû√-ı revânum D. 
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   88881111****    
    

                                  Niyâzî      Niyâzî      Niyâzî      Niyâzî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün  
                

1    Ey Allâhım seni sevmek ne güzeldür ne güzeldür1 
Yolunda baş u cân virmek ne güzeldür ne güzeldür 
    

2    Şol ism-i ≠âtuñı sevmek cemâl-i pâküñi görmek2 
Vi§âlüñ gülini dirmek ne güzeldür ne güzeldür 
    

3    Sürüp dergâhuna yüzler döküp yaşı yire gözler 
Bir olsa gice gündüzler ne güzeldür ne güzeldür 
    

4    Vi§âlüñ  derdine düşmek yanup ‘aş… odına pişmek 
~oñunda saña irişmek ne güzeldür ne güzeldür 
    

5    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî yârını bulma… yanında eglenüp …alma… 
Varup bir ile bir olma… ne güzeldür ne güzeldür 
 
   88882222******** 

22b   NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî        
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün 
                        I 
Gel ey bâd-ı §abâ lu†f eyle bir dem 
»aber vir bize cânân illerinden   
Beşâretle bizi …ıl şâd u «urrem 
»aber vir bize cânân illerinden 
      II 
Aradum niçe yıl kevn ü mekânı 
Bulunmadı anuñ nâm u nişânı 
 ‘Aceb niçe bulur isteyen anı 
»aber vir bize cânân illerinden  
 
 
 

                                                 
****    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî Dîvânı,  Dîvânı,  Dîvânı,  Dîvânı, s. 80. 
1 81 / 1b baş u cân : cân u baş D. 
2        2a ism-i ≠âtuñı sevmek cemâl-i pâküñi görmek : ism-i ≠âtunı sürmek vi§âlün gülini dirmek D. 
        2b Vi§âlüñ gülini dirmek : Cemâl-i pâküñi görmek D. 
********    Niyâzî Dîvânı,  Niyâzî Dîvânı,  Niyâzî Dîvânı,  Niyâzî Dîvânı,  s. 166. 
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   III 
Se√erde açılan güllerde midür1 
Yâ«ûd efπân iden dillerde midür   
A…ar§ular esen yillerde midür 
»aber vir bize cânân illerinden   

   IV 
Ol ilden ‘azm idince bu cihâna2 
‰amuya uπrasañ döner cinâna   
Tesellî vir …ulûb-ı ‘âşı…âna 
»aber vir bize cânân illerinden 
     V 
◊arîm-i …uds-i lâhûta varursañ 

23a       Sarây-ı «â§-ı cânânı görürseñ   
Yine ‘azm  eyleyüp bunda gelürseñ 
»aber vir bize cânân illerinden 

  VI 
Nesîm-i fey≥-i a…des ba√r-i cûduñ 
◊avâdi&den mu…addesdür vücûduñ 
Cemâl-i ≠ât-ı a‘lâdur şühûduñ 
»aber vir bize cânân illerinden 
     VII 
Eger cân ise √üsnüñ ba√âsı3 
Niçe biñ cân anuñ olsun fidâsı 
NiyâzînüñNiyâzînüñNiyâzînüñNiyâzînüñ …adîmi âşinâsı 
»aber vir bize cânân illerinden 
 
   88883333****    
    

         Nesîmî         Nesîmî         Nesîmî         Nesîmî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Für…atüñ yandurdı baπrum yüregüm  …an oldı gel4 
Gel ki dîdâruñ bu §ayru câna dermân oldı gel 
    

2    Dünyânuñ nâz u ni‘âmı bâπ u bôstânı baña5 
Sensüz iy sul†ân-ı «ûbân bend ü zındân oldı gel 

                                                 
1 82 / III^3 A…ar§ular : A…an §uda D. 
2        IV^3 …ulûb-ı : …ılup hem M. 
3       VII^2 anuñ olsun : olsun anuñ M. 
****    Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s. 474. 
4 83 / 1a yandırdı : yandı D.    
5        2a Dünyânuñ : Dünyenüñ D. 
          2b sul†ân-ı «ûbân : sul†ânum «ûbân M. 
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3    Đstedi la‘luñ firâ…ı cânumı ya…ma… velî1 

Şev…a yanmış câna va§luñ âb-ı √ayvân oldı gel 
 
23b 4    Ol göñül kim dâ’imâ işi senüñle yâr idi2 

Yandı şev…ından esîr-i derd-i hicrân oldı gel 
    

5    Cânumuñ cânı vi§âlüñdür vi§âlüñden beni 
Tâ kim ayurdı felek bî-çâre bî-cân oldı gel 
    

6    ‘Âşı…uñ bâπ u gülsitânı ru«uñ gülzârıdur3 
¢an…ı gülzâruñ adı gülsüz gülistân oldı gel    

 
7    Cennetüñ §a√nında ‰ûbâ vâlih ü √ayrân olur4 

¢âmetüñ cennetde iy serv-i «ırâmân oldı gel 
    

8    Tâ beni ta…dîr-i Yezdân eyledi senden cüdâ5 
Göñlümüñ √âli perîşân dîde giryân oldı gel 
    

9    Mu‘cizâtından yanaπuñ mu√kemâtından §açuñ 
»âr u «âşâki cihânuñ verd ü rey√ân oldı gel 
    

10   Ba√r-ı bî-pâyâna şev…uñ cânumı πar… eyledi6 
Gör ne bî-dâd eyledi hicrüñ ne ‰ûfân oldı gel 
    

11  Ta Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî senden ayru bildi kim yo…dur vücûd7 
Küfr ü îmân va§l u hicrân cümle yek-sân oldı gel 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1       3a ya…ma… : ya«ma« D. 
         3b va§luñ : la‘luñ D. 
2       4a yâr idi : va§l idi D. 
         4b Yandı şev…ından : Şimdi şev…uñdan D. 
3       6a rû√uñ : yüzüñ D. 
         6b  ¢an…ı : »ansı D. 
4       7b cennetde : √üsninden D. 
5        8 : 10 D. /  9 : 8 D. / 10 : 9 D. 
         8a beni : meni D.  
         8b dîde giryân : düşdi √ayrân D.  
6       10a bî-pâyâna : pâyâna M. 
7       11a Ta : Çün D. / yo…dur : yo«dur D. 
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   88884444****    
    
                            Niyâzî                            Niyâzî                            Niyâzî                            Niyâzî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Uyan πafletden ey nâ’im ◊a…a yalvar se√erlerde 
Döküp acı yaşı dâ’im ◊a…a yalvar se√erlerde 
    

24a 2    ¢apusında durup her bâr yüzüñ dergâhına †ut var 
Yürekden …ıl dem-â-dem zâr ◊a…a yalvar se√erlerde 
    

3    Se√erlerde açılur gül anuñçün zâr ider bülbül 
Uyanup derd ile ey dil ◊a…a yalvar se√erlerde  
    

4    Gel ey miskin-i bî-çâre igit gezme gel âvâre1 
Dilerseñ derdüñe çâre ◊a…a yalvar se√erlerde  
    

5    Açılur bâb-ı Sub√ânî dökülür  «ûn-ı sul†ânî2 
Çekilür fey≥-i Rabbânî ◊a…a yalvar se√erlerde  
    

6    Se√erde …al…uban her gâh yüzin yire sürüp …ıl âh 
Đre lu†fı saña nâ-gâh ◊a…a yalvar se√erlerde  
    

7    Se√erde uy…udan uyan NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî durma derde yan3    
Ola kim irişe dermân ◊a…a yalvar se√erlerde  
 
    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, Niyâzî Dîvânı, s. 192. 
1 83 / 4a igit gezme gel : igende gezme âvâre D. 
2        5 : 6 D. / 6 : 5 D. 
         5a dökülür : çekilür D. 
         5b Çekilür : dökülür D.   
3       7a durma derde : derdüme her dem M. 
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85858585****    
    

                                                                                                    ŞemsîŞemsîŞemsîŞemsî    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
   

1    Cânân ilinüñ güllerinüñ bâπı görindi 
Dôst i…lîminüñ lâlesinüñ dâπı görindi 
   

2    ¢ayπu gicesi gitdi πayrı …almadı …or…ı1 
Vu§lat gününüñ gündüzünüñ aπı görindi   

 
3    Envâr-ı Mu√ammed †oπuban †utdı cihânı    

24b       Şa……a’l-…amerüñ mu‘cize barmaπı görindi**** 
    

4    Ya‘…ûb[a] bugün Yûsufunuñ …o…usı geldi 
Eyyûba da«ı §ı√√atinüñ çaπı görindi 
   

5    Dil «astesinüñ derdine tîmâr irişdi 
ŞemsîŞemsîŞemsîŞemsîye da«ı dostunuñ otaπı görindi 
   

6    Dostum yine ‘âşı…lara  ‘ar≥ itdi cemâlüñ 
Dil rav≥asınuñ kev&er ırmâπı görindi 
  

88886666********    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
    I  
Se√erlerde eser bâd-ı tecellî  
Uyan ey gözlerim va…t-i se√erde 
Açılır πonca-i i√sân güli  
Uyan ey gözlerim va…t-i se√erde 
 

                                                 
* Mehmet Akkaya’nın hazırladığı Şemsi Paşa Divanında ve Orhan Bilgin’in hazırladığı Külliyât-ı Şemsî’de 
bulunamadı. 
1 85 / 2a πayrı : …ahr M. 
****    “Ay yarıldı.” Kamer, 54/1. 
********    Erzurumlu Đ. Hakkı Divanında bulunamadı. 



 

 95  

 
 
 
 
    II 
Se√erdir ehl-i derdiñ va…t-i âhı  
Se√erdir ehl-i ‘aş…ıñ cilvegâhı 
Se√erdir cümle va…tiñ pâdişâhı  
Uyan ey gözlerim va…t-i se√erde 
    III 
Tecellî dâπına girmek dilerseñ  
◊a…î…at güllerin dirmek dilerseñ 
Cinân-ı √a≥reti görmek dilerseñ  
Uyan ey gözlerim va…t-i se√erde 
    IV 
Yuyanlar çeşm-i nergisden bu «âbı 
Se√erlerde görirler âfitâbı 
¢ulaπıñ †ut işit ◊a……◊a……◊a……◊a……îîîî «i†âbı  
Uyan ey gözlerim va…t-i se√erde 
 
 
 
   88887777****    
    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
   I 
 
Girîbân oldı rüsvâlı… eliyle çâk-i dâmen hem1 
Baña rüsvâlıπumda †a‘n ider hem dôst düşmen hem 
Reh-i ‘aş… içre cân …ıldum giriftâr-ı belâ ben hem 
Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem 
   II 
Leylâyî zülfüñ döküp biñ sâ…î Mecnûn eyleme2 
Gel gözüm nûrı …uluñ cevr ile ma√zûn eyleme 
Dil-ber-i eşk içün …an eyle …ânûn eyleme 

25a            Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdime sen hem 
 

                                                 
****    FuzûlFuzûlFuzûlFuzûlî Leylâ ve Mecnûn,  î Leylâ ve Mecnûn,  î Leylâ ve Mecnûn,  î Leylâ ve Mecnûn,  s. 366. 
187 / II : I Leylâ ve Mecnûn 
        II^2 baña : maña Leylâ ve Mecnûn / †a‘n ider hem dôst : dôst hem †a‘n itdi Leylâ ve Mecnûn 
       II^3 ben : ten Leylâ ve Mecnûn 
       III : II Leylâ ve Mecnûn 
2      I  :  II M. / II  :  I M. 
       II^Leylâ ve Mecnûn 
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   III 
Eger dutsam πamı ilden nihân §abr u …arârum yo… 
Ve ger şer√-i πam-ı pinhânum itsem πam-küsârum yo… 
Esîr-i bend ü zindânem elimde i«tiyârum yo… 
Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdime sen hem 
   IV 
Gehî şev…-ı vi§âl ü geh belâ-yı hecr ile zârem1 
Özüm hem bilmezem derdüm nedür ben niçe bîmârem 
∏am-ı ‘aş… içre biñ dermân yo… derde giriftârem 
Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem 
   V 
Olupdur reşk-i «ûn-âb ile gül-gûn çehre-i zerdüm2 
Yanupdur âteş-i hicrâna cân-ı derd-perverdüm 
Cefâ-yı çar«-ı kec-reftâr elinden var biñ derdüm 
Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem 
   VI 
Cüdâ senden belâ vü derd-i hicrân ile dutdum √û3 
¢ılur her dem baña bî-dâd derd ayru belâ ayru 
Belâ vü derde düşdüm rûzgârum beyle √âlüm bu 
Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem 
   VII 

25b           ‰abîb-i ‘a…la çün i@hâr …ıldum derd-i pinhânı4 
Ben-i bîmâra mu†la… …ılmadı bir §ı√√at imkânı 
Ezelden var biñ derdüm ki yo…dur hîç dermânı 
Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem 
   VIII 
Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî her zamân bir †a‘n ile baπrum …ılursen …an5 
‘Aceb bilmez misen kim ‘aş…dan geçmek degül âsân 
Bilürsen düşmişem bir derde kim yo…dur aña dermân 
Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem 

                                                 
1       IV^2 ben : men Leylâ ve Mecnûn 
         IV^3 biñ : miñ Leylâ ve Mecnûn 
2       V : III Leylâ ve Mecnûn 
        V^2 cân-ı derd-perverdüm : cân u cism-i pür-derdüm M. 
        V^3 biñ : miñ Leylâ ve Mecnûn 
3      VI : V Leylâ ve Mecnûn 
        VI^2 baña : maña Leylâ ve Mecnûn 
4      VII : VI Leylâ ve Mecnûn 
       VII^2 ben-i : men-i Leylâ ve Mecnûn / mu†la… …ılmadı : …a†‘a olmadı Leylâ ve Mecnûn 
       VII^3 biñ : miñ Leylâ ve Mecnûn 
5      VIII : VII Leylâ ve Mecnûn 
        VIII^3 yo…dur : yo«dur Leylâ ve Mecnûn 
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   88888888    
    
    
Ka‘be bünyâd-ı «alîl-i âzerest 
Dil na@argâh-ı celîli ekber est 
 
 

89898989****    

    
                        Fu≥ûlî                        Fu≥ûlî                        Fu≥ûlî                        Fu≥ûlî    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
   I 
∏ayr ile her dem nedür seyr-i gül-istân itdügüñ 
Bezm idüp «alvet …ılup yüz lu†f u i√sân itdügüñ 
‘Ahd bünyâdın mürüvvetdür mi vîrân itdügüñ 
¢anı ey @âlim bizümle ‘ahd ü peymân itdügüñ 
   II 
La√@a la√@a müdde‘î pendin dür-i gûş eyledüñ1 
¢ana …ana πayr câmuñ şev…ını nûş eyledüñ 
Vara vara ‘ahd ü peymânı mürüvvet eyledüñ 
¢anı ey @âlim bizümle ‘ahd ü peymân itdügüñ 
   III 
∏ayra §alduñ mirüñi bizden §avutduñ ‘â…ıbet2 
Terk-i mihr itdüñ †arî…-i @ulm dutduñ ‘â…ıbet 

26a       ‘Ahd ile peymânlar itmişdüñ o töndüñ ‘â…ıbet 
¢anı ey @âlim bizümle ‘ahd ü peymân itdügüñ 
   IV 
Cürmümüz n’oldı ki bizden eyledüñ bîzârlı… 
Biz πamuñ çekdük sen itdüñ özgeye πam-«ˇârlı… 
Sizde ‘âdet bu mıdur böyle olur mı yârlı… 
¢anı ey @âlim bizümle ‘ahd ü peymân itdügüñ 
   V 
Çar« tek bed-mihrlik resmini bünyâd eyledüñ 
Ya«şı adın var iken döndüñ yaman ad eyledüñ 
Döne döne bizi πamnâk özgeni şâd eyledüñ 

                                                 
****    Fuzûlî Leylâ ve Mecnûn, Fuzûlî Leylâ ve Mecnûn, Fuzûlî Leylâ ve Mecnûn, Fuzûlî Leylâ ve Mecnûn,     s. 354. 
1 89 / II^2 câmuñ şev…ını : câm-ı şev…ini Leylâ ve Mecnûn 
2       III^1 §alduñ : §alup Leylâ ve Mecnûn 
        III^3 ‘ahd ile : ‘ahdler Leylâ ve Mecnûn 
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¢anı ey @âlim bizümle ‘ahd ü peymân itdügüñ 
   VI 
Göñlümüz min-ba‘d zülfüñçün perîşân olmasun 
Baπrumuz la‘lüñ hevâsiyle da«ı …an olmasun 
Bî-vefâsen çeşmümüz yâduñla giryân olmasun 
¢anı ey @âlim bizümle ‘ahd ü peymân itdügüñ 
   VII 
Va‘de-i va§l ile alduñ §abrumuz ârâmumuz 
Olmadı bir gün vi§âlüñden müyesser kâmumuz 
Geçdi hicr ile Fu≥ûlîdenFu≥ûlîdenFu≥ûlîdenFu≥ûlîden beter eyyâmumuz 
¢anı ey @âlim bizümle ‘ahd ü peymân itdügüñ 
 
      90909090****    
    
                       Fu≥ûlî                       Fu≥ûlî                       Fu≥ûlî                       Fu≥ûlî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
 
   I 
◊â§ılum ber…-i √avâdi&den melâmet daπıdur 
Mesnedüm kûy-ı melâmetde fenâ †oprâπıdur 
Zâr göñlüm tende zindân-ı belâ dutsaπıdur 

26b     Ra√m …ıl devletlü sul†ânum mürüvvet çaπıdur 
   II 
Devr cevrinden ten ü cânumda râ√at …almadı1 
~ûret-i √âlümde â&âr-ı ferâπat …almadı 
Mi√net ü πam çekmege min-ba‘d †â…at …almadı 
Ra√m …ıl devletlü sul†ânum mürüvvet çaπıdur 
   III 
Göñlümüñ mülkin cefâ seyl-âbı vîrân eyledi 
Ba«tumuñ √âlin hücûm-ı πam perîşân eyledi 
Baπrumı endîşe-i devr-i felek …an eyledi 
Ra√m …ıl devletlü sul†ânum mürüvvet çaπıdur 
   IV 
Đntihâsuz cevr ile odlara yandurdı beni2 
Acı sözler datlu cânumdan u§andurdı beni 
»al…dan bî-hûde efπânum utandurdı beni 
Ra√m …ıl devletlü sul†ânum mürüvvet çaπıdur 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî Dîvânı, s. 468. 
1         II^3 †â…at : râ√at M. 
2         IV^1 cevr ile : cevrler D. 
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   V 
Đsteyüp bir çâre ço… yeldüm yügürdüm her yaña 
Ra√m idüp bir kimse imdâd itmedi mu†la… baña 
Çâresüz …aldum mürüvvet isteyü geldüm saña 
Ra√m …ıl devletlü sul†ânum mürüvvet çaπıdur 
   VI 
Dâde geldüm ‘adl dîvânuña feryâdum işit1 
Şer√-i √âlüm sor murâdum vir elüm dut fikrim it 
Sen ki ‘âdilsin gör efπânum nedendür πavre yit 
Ra√m …ıl devletlü sul†ânum mürüvvet çaπıdur 
   VII 

27a       Gör Fu≥ûlînüñFu≥ûlînüñFu≥ûlînüñFu≥ûlînüñ ru«-ı eşkinde derd-i âlini2 
Perde-i idbâra çekmiş §ûret-i i…bâlini 
Derd-mendüñdür ‘inâyetler …ılup §or √âlini 
Ra√m …ıl devletlü sul†ânum mürüvvet çaπıdur 
 
   99991111****    
    

   ◊a……î Efendi   ◊a……î Efendi   ◊a……î Efendi   ◊a……î Efendi    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Saña ey dil iki ‘âlemde bir dil-dâr yetmez mi 
Yeter maπrûr-ı πayr olduñ bu yâr-ı πâr yetmez mi 
    

2    Çü ke&ret ‘âlemi «ˇâb u «ayâl-i @ıldır aldanma 
Yorulma yo… yere gel sen saña bir var yetmez mi 
    

3    Serâb-ı ke&reti hûş it şarâb-ı va√deti nûş it3 
Çü senden cûş ider ol …ulzüm-i ze««âr yetmez mi 
    

4    Yeter πafletde πam çekdiñ √u≥ûr-ı ◊a……a gel şâd ol4 
Niçün sen münkesirsin ey dil ol cebbâr yetmez mi 
    

5    Bu ‘âciz «al…dan i‘râ≥  idüp ol dostı bul şehâ5 
Saña senden ya…în ol vâ√id-i ¢ahhâr yetmez mi 

                                                 
1         VI^2 : VI^3 D. / VI^3 : VI^2 D. 
2        VII^1 eşkinde : zerdinde D. 
         VII^2 idbâra çekmiş : idbâr dutmuş D. 
          VII^3 …ılup : idüp D. 
****    Erzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı Divanı, , , ,     s.502. 
3 91/3a serâb-ı : şarâb-ı M.  
       3b ider : eder D. 
4     4b münkesirsin : münkirsin M. 
5     5a edip : idüp D. 
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6    Dehânıñ bend idüp esrâr-ı ‘aş…ı ‘a…la fâş itme1 

Çü yitdi ‘aş…a cânuñ πoften-i esrâr yetmez mi 
    

7    »oş altı ayda bed’ ü «atm olındı na@m-ı dîvânıñ 
Sen A√sen ¢al‘alıdan bu güzel eş‘âr yetmez mi 
 

27b 8    ∏azel yıl günleri veş üçyüz altmış altıya yitmiş 
Seni te≠kîr içün ‘âlemde bu â&âr yetmez mi 
    

9    Çü sâl-ı hicret oldı biñ yüz altmışla sekiz besdir 
Ey Đbrâhîm ◊a……îĐbrâhîm ◊a……îĐbrâhîm ◊a……îĐbrâhîm ◊a……î  saña bu güftâr yetmez mi 
 

99992222****    

    
    ◊a……î Efendi    ◊a……î Efendi    ◊a……î Efendi    ◊a……î Efendi    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
 
                                    I 
◊a… şerleri «ayr eyler2 
ªann itme ki πayr eyler 
‘Ârif anı seyr eyler 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
         II 
Sen ◊a……a tevekkül …ıl 3 
Teslîm ol ve râ√at bul 
Her işine râ≥î ol 
Mevlâ görelim n’eyler 
N’eylerse güzel eyler 
        III 
Dime şu niçün şöyle4 
Yirincedir ol öyle 
Ba… §oñına seyr eyle 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
 
 
 

                                                 
1      6a idüp : edip D. / itme : etme D. 
****    ErzurumluErzurumluErzurumluErzurumlu Đ. Hakkı Divanı  Đ. Hakkı Divanı  Đ. Hakkı Divanı  Đ. Hakkı Divanı , , , , s. 123. 
2 92 / I^2 itme ki : etme ki D. 
         I^4 Mevlâ görelim : Allâh görelim  D. 
3       II^3 işine : işe M. 
4       III^2 Yirincedir : Yirindedir D. 
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        IV 
Hep işleri fâyı…dır 
Birbirine lâyı…dır 
Neylerse muvâfı…dır 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
        V 

28a       Sen ‘adli @ulm §anma1 
Teslîm ol oda yanma 
~abr it §a…ın u§anma 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 

                               VI 
Dilden πamı dûr eyle 
Cânuñla √u≥ûr eyle 
Tevfî≥-i umûr eyle 
Mevlâ görelim n’eyler 
N’eylerse güzel eyler     

       VII 
◊a…dan olıca… her işler2 
Boşdur πam u teşvîşler 
Ol √ikmetini işler 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
           VIII 
Bil …â∂î-i √âcâtı3 
◊ıf@ eyle münâcâtı 
Terk eyle murâdâtı 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
       IX 
Bir işi murâd itme4 
Oldıysa ‘inâd itme 
◊a…dandır o redd itme 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
 
 

                                                 
1       V^3  it §a…ın : eyle sen D. 
2       VII^1 ◊a…dan : ◊a……ın D.    
         VII^3 √ikmetini : √ikmeti M. 
3       VIII^2 ◊ıf@ eyle : ¢ıl aña D. 
4        IX^4 Mevlâ : Allâh D. 
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       X 

28b       Sen «al… ile yorılma1 
Bu nefs ile hem …alma 
¢albiñden ıraπ olma 
Mevlâ görelim n’eyler 
N’eylerse güzel eyler 
       XI 
Mü’min işi reng olmaz2 
‘Â…ıl «uyı ceng olmaz 
‘Ârif dili teng olmaz 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 

       XII 
Göñlüñ ◊a……a berk eyle 
Ta…dîrini derk eyle 
Tedbîriñi terk eyle 
Mevlâ görelim n’eyler 
N’eylerse güzel eyler 
            XIII 
»ôş §abr-ı cemîlimdir 
Ta…dîr kefîlimdir 
Allâh ki vekîlimdir 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
       XIV 
»allâ…-ı ra√îm oldur 
Rezzâ…-ı kerîm oldur 

29a       Fa‘âl-i √akîm oldur 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
      XV 
Geh Mu‘†î vü geh Mâni‘ 
Geh ≤ârr ü geh Nâfi‘ 
Geh Dâfi‘ ü geh Râfi‘ 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1        X^4 Mevlâ : Allâh D. 
      2  XI : XII D. 
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     XVI 
Her …ulına her anda 
Geh …ahr u geh i√sânda 
Her anda o bir şânda1 
Mevlâ görelim n’eyler 
Neylerse güzel eyler 
     XVII 
Geh bayı ider miskîn2 
Geh «urrem ü geh πam-gîn 
Geh şû« u geh sengîn 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 

      XVIII 
Geh …uluñ ider ‘ârif3 
Geh eymen ü geh «â’if 
Her …albi odur §ârif 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
       XIX 
Geh …albi boş eyler 
Geh «ul…unu «oş eyler 

29b       Geh ‘aş…ına dûş eyler 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
       XX 
Her dilde anıñ adı 
Her cânda anıñ yâdı 
Her …uladır imdâdı 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
           XXI 
Nâ-çâr olaca… yerde 
Nâgâh ol açar perde 
Dermân ider ol derde 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
 

                                                 
         XVI : XVII D. 
         XVI^1^M. 
         XVI^2^M. 
2        XVII^1 bayı ider miskîn : bay eder ü miskîn D. 
3        XVIII^1 …uluñ ider : ‘abdin eder  D. 
          XVII^2 eymen ü geh «â’if : emn ü «âk «â’if M. 
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         XXII 
Az yi az uyu az iç1 
Ten mezbelesinden giç 
Dil gülşenine gel göç 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
    XXIII 
Geçmişle giri …alma2 
Müsta…bele hem †alma 
◊âl ile da«ı olma 

30a       Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
    XXIV 
Her dem anı fikr eyle 
Zeyrekligi …oy şöyle 
◊ayrânlıπı bul söyle 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
        XXV 
Gel √ayrete †al bir yol 
Kendin unut  anı bul 
¢oy πafleti √â≥ır ol 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
             XXVI 
Her sözde na§î√at var 
Her şeyde ne zînet var 
Her işde πanîmet var 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 
       XXVII 
Her söyleyeni diñle 
Ol söyledeni añla 
Hem eyle …abûl cânla 
Mevlâ görelim n’eyler  
N’eylerse güzel eyler 

       XXVIII 
30b        Bil elsine-i «al…ı 

A…lâm-ı ◊a… ey ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î 
Ögren edeb ü «ul…ı 
Mevlâ görelim n’eyler 
N’eylerse güzel eyler 
 

                                                 
          XXII^3 gülşene : gülşenine  D. 
2        XXIII^1 giri : geri  D. 



 

 105  

 
      XXIX 
Vallâhi güzel itmiş 
Billâhi güzel itmiş 
Tallâhi güzel itmiş 
Allâh görelim n’itmiş 
N’itmişse güzel itmiş 
 
    
 

93939393    
    
Kimseyi incitme kimseye sır söyleme. Da‘vetsiz eve gitme. Va‘de Đtme, emânet 

§a…lama, kimseden şey isteme, §atun alma ve §atma. »al…uñ işlerine sebeb olma. 
∏ıyb[et] itme ve cevâb virme kimseyi sevme ve sevilme. »al…dan geç Allâh seversen. 

 
 
   94949494    
    

             Rubâ             Rubâ             Rubâ             Rubâ‘îîîî    
 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Âh kim bir gözleri mestâneye …ul oldum1 
Biñ cân ile ol ru«ları zîbâya …ul oldum 
Bir ‘a…l alıcı …âmeti bâlânuñ elinden 
Bir nâm filân-ı …add-i hem-tâya …ul oldum 
 
   99995555****    
        

31a      ◊a……î Efendi◊a……î Efendi◊a……î Efendi◊a……î Efendi    
 

            Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
     

1    Göñül yap «â†ırıñ «ôş dut §a…ın incitme bir cânı 
Ki her kim her kime her ne ider kendi bulur anı 
    

2    Dilin √ıf@ eyle «al…ıñ ‘aybıñ örtüp iyligin söyle2 
‘Uyûbuñ setr ider Settâr alırsın fey≥-i πufrânı 

 
3 Güzel söz söyle «al…a yüzde πıybetde &enâ eyle3 

Bu boş kümbetde cân de cân işit bul cânda cânânı 

                                                 
1 94 /4 hem-tâya : semtânîye M. 
****    Erzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı Divanı, , , , s. 39. 
2 95 /  2b alırsın : alur M. 
3         3b^M. 
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4    Göñüldür beyt-i Mevlâ …ullarıyla «oş edebli ol1   
      Ya…în bil √â≥ır u nâ@ır …amu …albe o §ul†ânı 
 

    5   Umûruñ ◊a……a tefvî≥ it cemî‘-i «al…a şef…at it2 
      Bulursun ra√met-i Ra√mân olursun mer√amet kânı 

   
6    Yaman §anana sen ya«şı sanup …ahr idene lu†f it3 

Yamana ya«şı itmek far… ider √ayvândan insânı 
 
7    Ne gelse «ayr u şerr ◊a…dandır anı kimseden §anma4 

Ki her …ahr içre gizlidir anıñ yüz lu†f u i√sânı 
    

8    Belâsı bal ü …ahrı lu†fdur πam çekme sen zîrâ5 
Belâ mi…dârı her …albe irişür ‘avn-i Rabbânî   
     

31b     9     Bu tev√îd ü tevekkül birle tevfî≥ ü ta√ammül …ıl 
Ve teslîm ü rı≥âdan fa…rı bul ◊a……î sen ol fânî 
 
Teveccüh birle tev√îd ü tevekkül eyle tefvî≥ it6 
Ve teslîm ü rı≥âdan fa…rı bul ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î sen ol fânî 
 
   99996666****    
                 ◊a……î Efendi ◊a……î Efendi ◊a……î Efendi ◊a……î Efendi    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
             I 
Gel ey rû√-ı revân söz †ut 
Nefs-i cândır inan söz †ut 
Odur nu†… u beyân söz †ut 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
            II 
Teveccüh …ıl hidâyet  bul 
Tevekkül …ıl √imâyet  bul 
Ve teslîm ol ‘inâyet  bul 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 

                                                 
1         4a : 3b M. 
           4b : 4a M. 
2         5a : 4b M. 
           5a Umûruñ : Umûr M.   
           5b^M.        
3         6a  idene : ide M. 
4         7b anuñ : ◊a……ıñ D. 
5         8b irişür : erişir  D. 
6        10^D. 
****    Erzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı Divanı,,,,        s. 107. 
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            III 
~a…ın bir şey murâd itme1 
Ne oldıysa ‘inâd itme 
¢abûl it ‘aksine gitme 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
           IV 
Ve tefvî≥-i umûr eyle2 
Ve râ≥î ol √u≥ûr eyle         
Bu benlikden ‘ubûr eyle 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 

V 
32a            Her emri ◊a……a √urmet …ıl3 

      Ve cümle «al…a şef…at …ıl 
Bir iş emr itme «i≠met …ıl 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
           VI 
Kelâmında dimiş Allâh 
◊adî&inde ◊abîbu’llâh 
Mu†î‘ ol söyle eyva’llâh 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
           VII 
»avâ†ır far…ına «oş yit4 
Vesâvis nev‘ini nefy it 
Pes ilhâmıñ sözince git 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
          VIII 
O söz kim ◊a……a lâyı…dır 
Da«ı ‘a…la muvâfı…dır 
O nu†…ı †ut ki fâyı…dır 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
           IX 
Eger tenhâ …alursıñ «oş 

32b            ◊u≥ûr-ı ◊a… bulursıñ «oş 
Çü «al… içre olursıñ «oş 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
 
 

                                                 
1 96 /  III : XIII D. 
         III^3 ‘aksine : ‘akse M. 
2        IV : III D. /  V : IV D. / VI : VD. / VII : VI D. / VIII : VII D. / IX : VIII D. / X : IX D. / XI : X D. / XII : XI 
D. / XIII : XII D. 
          
       V^3 işe : iş M. / «i≠met : «ıdmet D. 
4     VII^3 sözince : sözinde  D. 
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           X 
Ve ger ülfet bulam dirseñ 
Güzel «uylı olam dirseñ 
Ve «izmetler bulam dirseñ 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
          XI 
Çü söz †utma…dadır devlet1 
Sa‘âdet ‘izzet ü raπbet  
Ve râ√at ni‘met ü le≠≠et 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 

          XII 
Kimiñ †utsañ sözüñ âsân2 
Sever cândan seni her an 
Sevil sev ◊a… içün ey cân 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
         XIII 
Hemân söz diñle kâm alma 
Bu tedbîriñle sen …alma 
Güzel pendi yere §alma 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
          XIV 
Güzel söz †ut ma√abbet bul 

33a       Mülâyim söyle re’fet bul 
Göñüller yap meveddet bul 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
          XV 
 ‘Ulûmı gönderen sözdür 
¢ulûba indiren sözdür 
Göñülle döndüren sözdür 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
          XVI 
Derûn-ı dilde cândır söz 
Ve cânlara revândır söz 
Nihân fikr ü ‘ayândır söz 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
 
 
 
 
 
       

                                                 
1      XI^2^M. 
        XI^3^M. 
2      XII^2 Sever cândan : Sevipdür seni M. / her an : âsân D. 
        XII^3 Sevil : Söyle M. 
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         XVII 

Söz insânıñ özidür bil 
Odur mevlûd u cân u dil 
Anı redd itme ey mu…bil 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
          XVIII 
¢alemdir dil yazan ◊a……dır1 
Edeb söz †utma… anca…dır 

33b            Sözüñ şânı dutulma…dır 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
           XIX 
¢amuyı söyleden birdir2 
Bu dillerden o mu«birdir 
»âbir ol kim bu bir sırdır 
Hemân söz †ut hemân söz †ut   

        XX 
O söz kim istişâretdir 
Saña ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î işâretdir 
Söz añlarsañ beşâretdir 
Hemân söz †ut hemân söz †ut 
         
   99997777****    
    
          ◊a……î Efendi          ◊a……î Efendi          ◊a……î Efendi          ◊a……î Efendi    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün 
 
    I 
Đlâhî nûr idüp mihr ile mâhı 
Bize gösterdiñ eşyâyı kemâhî 
Ni‘am ba√rinde πar… itdiñ çü mâhı 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
    II 
Đlâhî sen baña virdiñ bu cânı 
Beden …a§rında mihmân itdiñ anı 
Çü beslersin her an cism-i revânı 

34a            Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
    III 
Đlâhî sen baña virdiñ bu «amsi 
Ba§arla sem‘ ü şemm ü ≠ev… u lemsi  
Derûn-ı dilde gösterdiñ o şemsi 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 

                                                 
1      XVIII^3 dutulma…dır : †utulma…dır D. 
2      XIX^2 dillerden : diller M. 
****    Erzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı Divanı, , , , s. 104. 
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    IV 
Đlâhî √issime virdiñ nevâyı 
Bu a‘≥âyı √avâssı hem …uvâyı   
Đdem tâ her biriyle ben §afâyı 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
    V 
Đlâhî sem‘üme virdüñ §adâyı1 
Güzel yüzden bulur çeşmim ≥iyâyı   
Dimâπım ‘ı†ırdañ alur πıdâyı 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
   VI 
Đlâhî femde sendendir bu ≠ev…ım2 
Anuñçün düşmüş ekl ü şürbe şev…ım   
Bu mesdendir dürüşt ü nermi far…ım 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî         

  VII 
Đlâhî her nefes virdiñ hevâyı 

34b            Bu cism-i âb ile neşv ü nemâyı 
∏ulâm itdüñ fevâkihle †a‘âmı3 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
    VIII 
Đlâhî nûr idi rû√um idâmı4 
Ana ra√minde gönderdiñ πıdâmı 
Na§îb itdiñ fevâkihle †a‘âmı 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
      IX 
Đlâhî sen baña ba«ş itdiñ îmân5 
Göñül «oşlu…larıyla ≠ev…-ı ‘irfân 
Ve §ı√√at ‘âfiyet hem …ıldıñ i√sân 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
     X 
Đlâhî sen baña virdiñ ‘âfiyet6 
Güzel ef‘âle tevfî… u hidâyet 
¢amu şerlerden eylersin √imâyet 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
 
 

                                                 
1 97 / V^3 alur : alır D. 
2       VI^2 şev…ım : ≠ev…ım D. 
3       VII^3 ∏ulâm itdüñ fevâkihle †a‘âmı : ∏ulâm etdiñ bize ar≥ u semâyı D. 
4       VIII^1 nûr idi : nûruñ idi D. / idâmı : edâmı D. 
5       IX^1 îmân : bu cânı M. 
         IX^2 ‘irfân : ‘irfânı M. 
         IX^3 i√sân : i√sânı M. 
6       X^1 virdiñ ‘âfiyet : …ıldıñ ‘inâyet D.        
         X^2 ef‘âle : ef‘âl M. 
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    XI 
Đlâhî ‘aybım örtersin be-her şân 
Ben itdikçe saña cürm ile ‘i§yân 

35a            Sen eylersin baña lu†fuñla i√sân 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 

   XII 
Đlâhî her işim …ıldıñ müretteb 
Güzel e…vâlim ilhâmıñladur hep 
Bu «oş «ul…um da«ı sendendir ey Rab 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
     XIII 
Đlâhî …albe …orsun lübb-i ‘ilmi1 
Ve tefvî≥ ü tevekkül §abr u √ilmi 
Bu teslîm u rı≥â senden degil mi 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 

  XIV 
Đlâhî sen baña devlet de virdiñ 
Zen ü ferzend ile ülfet de virdiñ 
Niçe biñ ni‘met ü le≠≠et de virdiñ 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
     XV 
Đlâhî ni‘metiñ ço…dur §ayılmaz 
Bu ‘âciz …ul saña şükr idebilmez 
Ki ‘a…lum şükr-i ni‘metden ayılmaz 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
     XVI 

35b            Đlâhî ni‘metiñ gelmez √isâba 
Tükenmez ger yazılsa biñ kitâba 
Bu ‘aczimle yöneldim sen cenâba 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
    XVII 
Đlâhî tende her …ıl olsa bir dil 
Saña şükr itseler her demde tekmîl 
¢ılınmaz biñden ol bir şükr ta√§îl 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
      XVIII 
Đlâhî ni‘metiñdir mi&l-i em†âr 
Cemî‘-i «al… cârîdir ol enhâr 
∏arî…-i ba√r-i ni‘metiñ ne kim var 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
 
 

                                                 
1       XIII^3 rı≥â senden : rı≥âsından D. 
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      XIX 
Đlâhî sensin evvel hem de âhir1 
Đki ‘âlemde bâ†ın hem de @âhir 
Seni tev√îd ider cümle me@âhir 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
       XX 
Đlâhî dil seni cân içre bulsun 

36a            Şuhûd-ı va√detiñ «amrıyla †olsun 
Saña her dem bu ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î şâkir olsun 
Saña biñ √amd ü şükr olsun ilâhî 
 
 
 
 

99998888****    
        
                                        (◊a……î)(◊a……î)(◊a……î)(◊a……î) Đlâhî  Đlâhî  Đlâhî  Đlâhî     
    
Fe‘ûlün Fe‘ûlün Fe‘ûlün Fe‘ûl 
                 

1    Đlâhî dilim ism-i ≠âtıñla …ıl2 
Bu cânı rüsûm-ı §ıfâtıñla …ıl 

    
      Ki ehl-i dü ‘âlemden olam berî3 

Ve cezbiñle ‘aş… u ma√abbet eri 
                

      Đlâhî baña ‘aş…ıñı …ıl na§îb4 
∏amıñ eyle bu «asta câna †abîb 
                

      Ki cân bula §ı√√at göñül †ola nûr 
Đdem dilde her dem seniñle √u≥ûr 
                

5    Đlâhî on âfetden it ta«liye5 
Dilim on güzel «uyla …ıl ta√liye 
                

      Ki her «avf her πamdan âzâd olam6 
Ve üns ü √u≥ûruñla dil-şâd olam 

                                                 
1       XIX^2 bâ†ın hem de @âhir : bâ†ın u hem de @âhir M. 
****    Erzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı Divanı, , , ,     s. 86. 
2 98 / 1a dilim : dâ’im M. 
3        2a olam : olalım M. 
4        3a ‘aş…ıñı : ‘aş… M. 
5       4a on : ol M. 
         6a «avf her πamdan : teşvîş-i her πamdan D. 
         6b üns : ins D. 
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      Đlâhî bu πafletden uyar beni 

Ve döndür dilim cümleden …ıl πanî 
              

      Ki cândan teveccüh saña …ılayım 
36b            Göñül ‘âleminde seni bileyim 

               
Đlâhî beni şirkden …ıl «alâ§ 
Ve tev√îd-i ef‘âli câna menâ§ 
              

10  Ki «al…ı …oyup içeri gideyim 
Göñül «alvetinde saña ireyim 
               
Đlâhî √a≠erden beni …ıl ıra…1 
Ma…âm-ı tevekkülde vir «oş †ura… 
               
Ki «avf u kederden emîn olayım 
Göñül Ka‘besinde seni bulayım 
               
Đlâhî bu tedbîrden …ıl ba‘îd 
Beni eyle tefvî≥ birle sa‘îd 
               
Ki πamlar gidip cân ola pür-sürûr 
Göñül mescidinde bulam ço… √u≥ûr 
              

15  Đlâhî ceza‘dan dilim pâk sil 
Anı §abr u √ilmiñle tezyîn …ıl 
             
Ki bî-cevr ceng içeri gideyim 
Göñül gülşeninde √u≥ûr ideyim 
             

37a        Đlâhî beni kîrden eyle pâk 
Ve @ıll-ı √a…âretle …ıl mi&l-i «âk 
                      
Ki cân «â≥i‘ ü «ôş mü’eddeb ola 
Göñül «ânesinde √u≥ûruñ bula 
             
Đlâhî ta‘arru≥la itme elîm2 
Beni emr-i teslîm ile …ıl selîm 
             

20  Ki bî-i‘tirâ≥ içeri gireyim 
Göñül ma√filinde murâd alayım 
            

                                                 
1      11b †ura… : cevâb M. 
2      19a elîm : le’îm D. 
       19b emre : emr-i : emre D. / ile : eyle D. 
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Đlâhî se«a†dan beni eyle †ûr 
¢a≥âya rı≥â vir dile bî-nüfûr 
            
Ki «ôşnûd olup içeri gireyim 
Göñül √ücresinde saña ireyim 
            
Đlâhî i≥âfetden azâd …ıl 
Beni fa…rıñ ile mu‘tâd …ıl 
            
Ki fa…r-ı √a…î…îyi cânım bula  
Göñül meclisinde seniñle olam 
            

25  Đlâhî beni benden eyle cüdâ 
Fenâ …ıl seniñle be…â vir hüdâ 
          

37b       Ki va√det meyiyle †olup kâm alam 
‰alup ol nefsi ba√rına «oş …alam 
         
Đlâhî baña «alvet it ‘işreti 
Bu ke&retde göster yem-i va√deti 
          
Ki her şey o yemden gelir dem-be-dem 
◊avâdi&dir emvâc-ı ba√r-ı …adem 
          
Đlâhî teveccüh vir saña vir baña1 
Ve tev√îdiñi hem tevekkül saña 
                

30  Ve tefvî≥ ü §abr eyle ≠üll-i rı≥â2 
Ve teslîm-i ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î vü fa…r u fenâ 
 
   99999999****    
     

       Đlâhî       Đlâhî       Đlâhî       Đlâhî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1    Yâ ilâhî eyle ≠ikriñ …albime fikr ü «ayâl 
Tâ baña vir d-i lisân olsun müdâm ism-i celâl3 
   

2    Yâ ilâhî πar…-ı ba√r-i ni‘metim ilhâm …ıl 
Tâ saña √amd ü &enâ olsun baña her dem ma…âl 
   

                                                 
1     29b tev√îdiñi : tev√îd M. 
2     30b teslîm-i : teslîm ü  M. 
****    Erzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı DivanıErzurumlu Đ. Hakkı Divanı, , , , s. 38. 
3 99 / 1b vird-i : vird ü  M. 
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3    Yâ ilâhî nûr-ı tev√îdiñle †oldur göñlümi 

Tâ ola hep mâsivâ çeşmimde em&âl-i @ılâl 
   

4    Yâ ilâhî nefsimi bildir baña kim kimdir ol1 
38a       Tâ ki ≠âtıñ hep §ıfâtıñ bilmiş olam bâ-kemâl 

   
5    Yâ ilâhî vir baña öyle tevekkül ≠âtıña 

Tâ seniñle göñlüm olsun ba√r ile mevci mi&âl 
   

6    Yâ ilâhî …ıl baña tevfî… u tefvî≥-i umûr 
Tâ ki bî-tedbîr olam ta…dîre teslîm ola √âl 
   

7    Yâ ilâhî göñlüme ver §abr-ı «ôşlu… dâ’imâ2 
Tâ rı≥â birle …a≥âñı ide isti…bâl  bâl 
   

8    Yâ ilâhî göñlüme göster celâliñle cemâl3 
Tâ ki …ahr u lu†fı bir bulup olam ehl-i kemâl 
   

9    Yâ ilâhî öyle oldum olası …ıl göñlümi4 
Tâ ne kim geldiyse senden «oş gele bî-…îl u …âl 
   

10  Yâ Đlâhî devlet-i fa…r u fenâyı vir baña 
Tâ ki çün ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î olam nûruñla bâ…î  bî-zevâl 
 
    

100100100100****    
    

  ◊a……î Efendi  ◊a……î Efendi  ◊a……î Efendi  ◊a……î Efendi    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
   

1    Sen ‘ayn-ı ‘ayânımsın varımdasın ey Rû√î 
Hem rû√-ı revânımsın yârımdasın ey Rû√î 
   

2    Sen ba«t-ı sa‘îdimsin hem va‘d u va‘îdimsin 
Bel ‘ömr-i mezîdimsin kârımdasın ey Rû√î 
   

                                                 
1      4b olam : ola M. 
2      7a «ôşlu… dâ’imâ : «ôşlu…dur belâ D. 
        7b …a≥âñı : …a≥âyı D. 
3       8b kemâl : √âl M. 
4      9a oldum : ol dem D. 
****    Erzurumlu Đ. Erzurumlu Đ. Erzurumlu Đ. Erzurumlu Đ. HakkıHakkıHakkıHakkı Divanı Divanı Divanı Divanı,  ,  ,  ,  s. 492. 
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38b 3    Sen cân u cihânımsın hem emn ü emânımsın 

Bel genc-i nihânımsın dârımdasın ey Rû√î 
   

4    Sen râ√at-ı rû√umsun hem fet√-i fütû√umsun1 
Bel câm u §abû√umsun yârımdasın ey Rû√î 
   

5    Sen ‘ayn-ı √u≥ûrumsun hem √üzn ü sürûrumsun2 
Bel gözdeki nûrumsun nârımdasın ey Rû√î 
   

6    ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î didi dervîşim feryâdıña dil-rîşim 
Đmdâdıña bî-«oşum cârımdasın ey Rû√î 
 
 
 
 

101010101111****    

    
       ◊a……î Efendi◊a……î Efendi◊a……î Efendi◊a……î Efendi    
    

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
    

1    Cân illerinden gelmişem fânî mekânı neylerem3 
Ol mülke meylim §almışam ben bu cihânı neylerem 
    

2    Dünyâya geldim gitmeye ‘ilm ile √ilme yetmeye 
‘Aş… ile ân seyretmeye ben în ü ânı neylerem 
    

3    Devr-i zamândan †oymuşam kevn ü fesâdı n’eylerem 
Dârü’l-emânı †uymuşam bu sicn-i cânı neylerem 
    

4    Hep i‘tibârı atmışam ‘âşı…lıπa el …atmışam 
Ben bu nefsi dosta §atmışam bu düşmenânı neylerem 
    

 5 ‘Aş…ıñ şarâbın içmişem dil gülşenine göçmüşem4 
39a      Ben varlıπumdan geçmişem nâm u nişânı neylerem 

    

                                                 
1 100 / Divanda 7 beyit. 
           4b : 5b D. 
         4b câm u §abû√umsun yârımdasın : câm-ı §abû√umsun πârımdasın M.    
2         5 : 6 D. 
****    Erzurumlu  Đ. Hakkı Divanı, Erzurumlu  Đ. Hakkı Divanı, Erzurumlu  Đ. Hakkı Divanı, Erzurumlu  Đ. Hakkı Divanı,     s. 82. 
3 101/ 1a Cân : Cânân M. / illerinden : illerinde M. 
4        5a şarâbın : şarâbı M. 
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 6   ‘Aş…ı †abîbim …ılmışam derdinde dermân bulmuşam1 

Ben lübb-i √ikmet bilmişem Yunâniyânı neylerem 
    

7    Enfâs-ı ‘aş…ı dârikim mâl u menâli târikim 
Genc-i nihâna mâlikim na…d u revânı neylerem 
    

8    Ta«t-ı tevekkül bulmuşam mülk ü …anâ‘at almışam2 
Ma«fîye sul†ân olmuşam câh-ı ‘ayânı neylerem 
    

9    Her ne gelirse ya«şîdir zîrâ o dostuñ ba«şıdır 
Çün cümle anıñ işidir ben bed gümânı neylerem 
    

10  Olmuş anıñla …almışam ‘ayn-ı √ayâta †almışam3 
Kendim bilüp kâm almışam vehm ü yalanı neylerem 
    

11  Gerçi zamân devrân ile pîr itdi cism-i şân ile 
Göñlüm cevândur cân ile pîr ü cevânı neylerem 
    

12  Ten beslemekden §apmışam göñlüm sarâyın yapmışam4 
»urşîdim anda †apmışam ben a«terânı neylerem 
    

13  Yârı baña bes görmüşem aπyârı dilden sürmüşem5 
Ünsiyle tenhâ †urmuşam ben ins ü cânı neylerem 
    

39b 14  Dilden dile bir tercemân varken ne söyler bu lisân 
Çün cân u dildir hem-zebân nu†… u beyânı neylerem 
    

15  ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î cemî‘-i «al…dan müstaπniyem bi’llâhi ben 
»allâ…-ı ‘âlem var iken «al…-ı zamânı neylerem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1        6a †abîbim : †abîbi M. 
2        8b Ma«fiyye : Ma«fîce D. 
3        10b bilüp : bilip D. / yalanı : «ayâli D. 
4        12a beslemekden : beslemekde M. 
5        13a aπyârı : aπyâr M. 
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   101010102222****    
        

◊a……î Efendi◊a……î Efendi◊a……î Efendi◊a……î Efendi    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
   

1    Ey dîde nedir uy…ı gel uyan gicelerde1 
Kevkeblerin it seyrini seyrân gicelerde 
   

2    Ba… hey’et-i ‘âlemde bu √ikmetleri seyr it2 
Bul §âni‘ini ol aña √ayrân gicelerde 
   

3    Çün gündüz olursun nice aπyâr ile πâfil3 
¢oy πafleti dildârdan utan gicelerde 
   

4    ∏afletle uyuma… ne revâ ‘abd-i √a…îre 
Şef…atle nidâ eyleye Ra√mân gicelerde 
   

5    Cümle geceyi uyuma ¢ayyûmı seversen4 
Tâ √ayy olasın ◊ayy ile ey cân gicelerde 
   

6     ‘Âşı…lar uyumaz gice sen hem uyuma kim 
Göñlüñ gözine görine cânân gicelerde 
   

7    Dil beyt-i »udâdır anı pâk eyle sivâdan 
¢a§rına nüzûl eyler o sul†ân gicelerde 
   

40a 8     Az yi az uyı √ayrete var fânî ol andan 
Bul cân-ı be…â ol aña mihmân gicelerde 
   

9    Allâh içün ol «al…a mu…âriñ gice gündüz 
Ey ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î nihân ‘aş… odına yan gicelerde 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Erzurumlu Đ.Erzurumlu Đ.Erzurumlu Đ.Erzurumlu Đ. Hakkı Hakkı Hakkı Hakkı Divanı Divanı Divanı Divanı, , , , s. 453. 
1 102 / 1a gicelerde : gecelerde D. 
            1b it : et D. 
2          2b §âni‘ini : §âni‘i M. 
3          3b utan : u§an D. 
4          5a geceyi uyuma ¢ayyûmı severseñ : …ayyûmı seversen ey cân M. 
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   101010103333****    

 
NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Uyan πafletden ey nâ’im seni aldatmasun dünyâ1 
Ya…anı al elinden kim …ılur §oñra seni rüsvâ 
    

2    Ne §andun sen bu πaddârı ki tâ böyle anı sevdüñ 
Anı her kim ki sevdiyse dînini eyledi yaπma 
    

3    ‘Adâvet …ılma kimseyle saña nefsüñ yeter düşmân 
Ki a§lâ senden ayrılmaz ‘ömür â«ir olınca tâ 
    

4    Đşitdüñ  ◊a… Resûlünden nice a«bâr u âyâtı2 
Velî n’idem ki  kâr itmez bu ögütler saña a§lâ 
    

5    Bu @âhir gözini örtüp  baña †ut  cân ile göñlüñ 
Ki her bir sözüñ içinde †uyasın cevher-i ma‘nâ 
    

6    Kelâm-ı Mu§†afâ ≠ev…ın dimâπuñda bula gör kim 
Mu’âdil olmaz ol ≠ev…e hezârân men ile selvâ 
    

7    Kemâl-i devlet istersen o…ı âyât u a«bârı3 
40b       Ki her √arfin içinde var NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî biñ dür-i yektâ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Niyzâzî DivanıNiyzâzî DivanıNiyzâzî DivanıNiyzâzî Divanı, , , ,     s. 14. 
1 103 / 1a nâ’im : πâfil D. 
           1b Ya…anı : Ya…ayı M. / …ılur §oñra seni : seni §oñra …ılur D. 
2         4a a«bâr [u] âyâtı : âyât u a«bârı D. 
3         7a âyât [u] a«bârı : âyât-ı ¢ur’ânı D. 
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101010104444****    
 
         Mu«ammesMu«ammesMu«ammesMu«ammes----i Niyâzîi Niyâzîi Niyâzîi Niyâzî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
   I 
Ol cihânuñ fa«rınuñ sırrına …urbân olayum1 
»u†be-i levlâk inen şânına …urbân olayum******** 
¢âb-ı …avseyni ev ednâsına …urbân olayum************    
Ben anuñ ‘ilmine ‘irfânına …urbân olayum 
Ben anuñ esrâr-ı mi’râcına …urbân olayum 
   II 
Ol Ebû Bekr u ‘Ömer ‘O&mân ‘Ali dört yârıdur 
Ol risâlet bâπınuñ anlar güli gülzârıdur 
Cümle a§√âb-ı hidâyet râhınuñ envârıdur 
Ben anuñ âline a§√âbına …urbân olayum 
Ben anuñ a§√âb [u] a√bâbına …urbân olayum 
   III  
Ol ◊asen √a≥retlerine zehr içürdi eş…ıyâ2 
Hem ◊useyn oldı §usuzlu…dan şehîd-i Kerbelâ   
Đkisidür a§l u nesl-i cümle âl-i Mu§†afâ 
Ben anuñ evlâd u ensâbına …urbân olayum   
Ben anuñ adına evlâdına …urbân olayum 
   IV 
Cümle ümmetden «ayırlıdur ol şâhuñ ümmeti3   
Ümmetine cümleden ◊a… artuk ider ra√meti 

41a       Enbiyâ anuñla buldı bunca lu†f u ‘izzeti 
Ben anuñ lu†fına ‘izzetine …urbân olayum 
Ben anuñ envâ‘-ı el†âfına …urbân olayum 
 
 
 
 
 

                                                 
****  Niyzâzî Divanı Niyzâzî Divanı Niyzâzî Divanı Niyzâzî Divanı, , , , s. 147. 
1 104 /  I^2 inen : âyetin D. 
            I^4 ‘ilmine : ‘ilm ile D. 
** “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” Hadîs-i Kudsî 
*** “Đki yay kadar veya daha yakınlaştı.” Necm, 53/9. 
2          III^3 âli : anı M. 
           III^4 evlâd [u] ensâbına : âline evlâdına D. 
           III^5 adına evlâdına : evlâd u ensâbına D. 
3          IV^2 ◊a… artuk ider : artu… ider ◊a… D. 

           IV^3 ‘izzetine : i√sânına D. 
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   V 
Her ne deñlü enbiyâ vü mürselîn kim geldiler1 
Ümmeti olma…lıπı ◊a…dan temennâ …ıldılar 
Evliyâ aña NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî …ul u …urbân oldılar 
Ben anuñ ayaπınuñ tozına …urbân olayum 
Yolına gidenlerüñ izine …urbân olayum 
   
   101010105555    
                                  ‘ÂbidÂbidÂbidÂbid    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
   I 
Biñ şû«-ı ser-efrâz ola göñlüm seni ister2 
Biñ şîve-i pür-nâz ola göñlüm seni ister 
Biñ nâzik-i †annâz ola göñlüm seni ister 
Biñ tâze-i mümtâz ola göñlüm seni ister 
Cümle baña dem-sâz ola göñlüm seni ister 
   II 
Biñ da«ı  Züley«â §ıfatu görici hindû3 
Biñ nâfe πazelân ola biñ kâküli şebbû 
Biñ nâz idici cilve-ger ü sâ√ir ü câ≠û 
Biñ πonca dehen sîb- ≠e…an gözleri âhû 
Biñ ma√rem-i hem-râz ola göñlüm seni ister 
   III 

41b       Biñ nâzik-i Şîrâz u Bu«ârâ lebi şekker 
Biñ terk-i ◊abeş tâzesi gül-fâm muπber 
Biñ dil-ber-i şehnâz ola göñlüm seni ister 
Biñ dil-ber-i Mı§r u ◊alep ü Şâm ile ¢ay§er 
Biñ şîrîn ü şehnâz ola göñlüm seni ister 
   IV 
Biñ πamzesi «ûn-«ˇâr ola biñ serv-i dil-ârâ 
Biñ Yûsuf-ı Ken‘an ola biñ …âmet-i bâlâ 
Biñ «usrev-i «ûbân ola biñ ¢ays ile Leylâ 
Biñ «ûb «oş-âvâz ola göñlüm seni ister 
   V 
Biñ πâliye giysû ola gülzâr-ı √uceste 
Biñ …aş[ı] kemân mül-dehen lebleri beste 
Biñ …umrî-§ıfat mâh u perî kâküli deste 
Biñ ‘ÂbidÂbidÂbidÂbid-i şeydâ ola çün ‘Âbid-i «aste 
Va§§âf-ı cihân sâz ola göñlüm seni ister 
 
 
 

                                                 
1         V^4 ayaπınuñ : ayaπına M. 
2 105 /  I^1 ser-efrâz : sezâ efrâz M. 
3          II^5 hem-râz : hem-râze M. 
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   101010106666* 
    

        Nihânî        Nihânî        Nihânî        Nihânî    
 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
   

1    Bir kimse bilen yo… mı benim sînemi yara 
Yürekde olan yâreleri söyleye yâre   
 

2    Bir vech ile kim ‘âşı…-ı cân-bâzını gördüm 
Başdan ayaπa baπru başu sînesi yâre 
   

3    ∏amzeñ o…ı kim uπramış ol baπrı kebâba 
Peykânı yüregin itmiş anuñ iki pâre 
   

42a 4    Ra√m eyle baña tâ saña ra√m eyleye Allâh 
Ey cân alıcı …an içici çeşm-i «umâre 
   

5    »âlüñle «ayâlüñ göreli aπ yüzüñ üzre 
Yazma… o…uma… oldı benüm başuma …ara 
   

6    Gel ‘âr eyle nâmûsuñı terk eyle NihânîNihânîNihânîNihânî 
Pes ‘âşı… olan ba…maz imiş nâmûs u ‘âra 
 
   107107107107    
    

      La†îfî      La†îfî      La†îfî      La†îfî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1    Gösterirse doπrı yolı reh-nümâdan kim …açar 
Đtse aπyâra raπbet dil-rübâdan kim …açar 
   

2    Cânuñı …urbân idegör yoluma dirse nigâr 
Ser-becîd eyleyüben pâdişâhdan kim …açar 
   

3    Her zamân sen ‘âşı…uñla itdügüñ ‘ahd ü vefâ 
Mu√kem olsa dil-berâ cevr ü  cefâdan kim …açar 
   

4    Men‘ idersen gitmeden mey-«âneye ‘âşı…ları 
±âhidâ in§âf …ıl dârü’ş-şifâdan kim …açar 
 
 

                                                 
* Ayhan Yakşı’nın hazırladığı Nihânî Divanında bulunamadı. 



 

 123  

 
   

5    Ey La†îfîLa†îfîLa†îfîLa†îfî sözlerinden «a@@ ider kâmil olan 
Eylese in§âf şâ’ir bu edâdan kim …açar 
  
   101010108888* 
    

42b             Nesîmî          Nesîmî          Nesîmî          Nesîmî    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    ¢açma benden rûy-ı mâhum olmışam ‘âşı… saña 
Yo… mı ra√muñ …ıl ‘inâyet sende ma‘şû… ol baña    

 
2    Gitdi elden i«tiyârum düşeli göñlüm saña 

Đtmedin sen …ahr u πamdan πayrı bir i√sân baña 
    

3    Lâyı… olmaz kim diyeyim cevre mâ’il ben saña 
N’eyleyüm âşinâlı… …ılmaduñ hergiz [sen] baña 
    

4    Âsumâna irdi âhum …ılmadı tâ seyr saña 
Şol «ayâlüñ ârzûsıyla şeb √arâm uy…u baña 
    

5    Dir NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî †atlu cânum eylerem …urbân saña 
Nı§f-ı dîndir nazlı yârüm olsun in§âf[uñ] baña 
 
   101010109999** 
                

                 Niyâzî   Niyâzî   Niyâzî   Niyâzî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
    

1    Yâ Rab bize i√sân it vu§lat yolını göster 
~ûretde …oma cân it ‘uzlet yolını göster 
    

2    Eyledi hevâ πâret oldı işimüz ‘âdet1 
Dergâhuñ olur πâyet …udret yolını göster 
    

3    Nefsümi hevâdan kes …albümi riyâdan kes 
Meylümi sivâdan kes «alvet yolını göster 
 
 
 

                                                 
*    Seyyid Nesîmî Divanında bulunamadı. 
** Niyzâzî DivanıNiyzâzî DivanıNiyzâzî DivanıNiyzâzî Divanı,,,,  s.60. 
1 109 / 2b olur : ulu D. 
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4    Cândan saña †âlib …ıl her †â‘ata râπıb …ıl1 

Bir pîre mu§â√ib …ıl «i≠met yolını göster 
    

43a 5    Ta‘lîm idüp esmâyı bildür bize eşyâyı 
‰uymaya ev ednâyı √ikmet yolını göster* 
    

6    »âr içre biter gülzâr nâr içre †oπar envâr 
Her şeyde tecellîñ var rü’yet yolını göster 
    

7    Şol kim ola vu§latda «alvet bula celvetde 
Bu Mı§rîyeMı§rîyeMı§rîyeMı§rîye ke&retde va√det yolını göster 
 
   
 
   111110101010** 
    

                    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----iiii  Mı§rî  Mı§rî  Mı§rî  Mı§rî    
 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
    

1    Alduñ mı göñül √üsn ile yektâ «aberin sen 
‰uyduñ mı hem ol Yûsuf-ı zîbâ «aberin sen 
    

2    Ya‘…ûb-veş ol dîdelerin görmez olınca 
Añladı mı tâ §orsan o bînâ «aberin sen 
    

3    Yûsuf yolına aπlayan anca… dime Ya‘…ûb 
Đşitdüñ anı n’oldı Zelî«â «aberin sen 
    

4    ¢aysı niçe yıl aπladup iñletmedi mi ‘aş…2 
Alsañ n’ola bu †oπrıca Leylâ «aberin sen 
    

5    ‰aπlar da«ı †ayanmaz anuñ yolına …arşu3 
‘Âlemlere §or ‰ûr ile Mûsâ «aberin sen 
 
 
 

                                                 
1         4a râπıb : raπbet M. 
* “ Đki yay kadar veya daha yakınlaştı.” Necm, 53/9. 
 
**    Niyâzî DivanıNiyâzî DivanıNiyâzî DivanıNiyâzî Divanı, , , ,     s. 172. 
2 110 / Divanda 12 beyit. 
           4a iñletmedi mi : iñletdi mi M. 
3         5a yolına : yüzine D. 
          10 : 11 D. 
          11 : 12 D.       
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6    Her …anda anuñ ≠erre-i √üsnüñ göresin §or 
Ola †uyasın √asret ile tâ «aberin sen 
    

43b  7    ~ular gibi yüzin yere §ür …alma yoluñdan 
Alça…da alursın yüri deryâ «aberin sen 
    

8   ‘Âlemde niçe yüz biñ olur ‘aş…a giriftâr 
Gel §orma o Mecnûnlara dânâ «aberin sen 
    

9    Bülbüllere de §orma yüri √âlet-i ‘aş…ı 
Pervâneden al gizlice tenhâ «aberin sen 
    

10  Her kim bu yola §ıd… ile girmezse yoπ olmaz 
Yoπ olmayıca… Yûsufun umma «aberin sen 
    

11  Lâhût ile nâsûtı göñül añladı ise 
Mı§rîMı§rîMı§rîMı§rî aña §or ¢âf ile ‘An…â «aberin sen 
    
                

111111111111* 
 

                                                                                                                                                   Niyâzî       Niyâzî       Niyâzî       Niyâzî----i i i i Mı§rîMı§rîMı§rîMı§rî    
 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
    

1    Sevdüm seni hep varum yaπmadur alan alsun 
Gördüm seni efkârum yaπmadur alan alsun 
    

2    Alduñ beni çün benden geçdüm bu cân u tenden1 
‘Aklum da«ı her varum yaπmadur alan alsun 
    

3    Ben varluπumı atdum dost varluπına yetdüm2 
Her a§§ılı bâzârum yaπmadur alan alsun 
    

4    Geçdüm ben ad u §andan çı…dum ben o dükkândan 
44a       Hep ‘ır≥ ile va…ârum yaπmadur alan alsun 

    
5    Geldi dile dil-dârum buldum gül-i gülzârum 

Şimden girü her varum yaπmadur alan alsun 
 
 

                                                 
* NNNNiyzâzî Divanıiyzâzî Divanıiyzâzî Divanıiyzâzî Divanı, , , ,     s. 180. 
1 111 / 2a beni çün : çü beni D. 
2       3b a§§ılı : a§lı vü M. 
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6    Sen πâ’ib ü √â≥ırsan her √âlüme nâ@ırsan1 

A√vâl ile e†vârum yaπmadur alan alsun 
    

7    Çün buldı göñül yârum terk eyledüm aπyârum 
Îmân ile zünnârum yaπmadur alan alsun 
    

8    Mı§rîyeMı§rîyeMı§rîyeMı§rîye vücûb imkân bir oldı …amu a’yân 
‰â’at ile e≠kârum yaπmadur alan alsun 
 
   112112112112    
    

                ¢ı†    ¢ı†    ¢ı†    ¢ı†‘aaaa----i Sai Sai Sai Sa’dîdîdîdî    
                  Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

     I 
Gel ey «oş-bûy der-√ammâm rûzî 
Bugün √ammâmda ..  
Resîd ez-dest ma√bûbı be-destem 
Elime girdi bir ma√bûb elinden 

     II 
Bedü güftem ki miski yâ ‘âbîrî 
Didim aña ki misk misin ‘anber mi 
Ki ez bûy-ı dil-âviz-i tu mestem 
Ki gökçek …o…uñ aldı beni benden 
     III 
Be-güftâ güli nâçîz budem 
Didüm ki balçıπım hîçem velâkin 

44b        Velîkin müddeti bâ-gül nişestem 
Gül ile bir zamân oturmuşam ben 
     IV 
Kemâlî hem-nişîn dermen e&er ger 
E&er imiş baña gül …o…usundan 
Ve ger ne men hemân «âkem ki hestem 
Ve illâ †opraπım ben tâ ezelden 
     V 
Ve ger men gerd-i «od berâyım 
Niyâbed çün tu Mecnûn be-destem 
Menem Sa‘dî didin SaSaSaSa‘dîdîdîdî nişestem 
Be «âk-i pâre tu √a… mey-perestem 
 
 
 
 
 

                                                 
1       6a πâ’ib ü «â≥ırsan : πâyib-i «â†ırsan M. 
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111111113333* 
 

     (◊a……î)      (◊a……î)      (◊a……î)      (◊a……î) ĐlâhîĐlâhîĐlâhîĐlâhî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
        I 
Göñülden dem-be-dem ≠ikr itmek Allâhı irâdetdir 
Aña √amd ü &enâ her ni’metin her dem ziyâdetdir 
Selâm olsun aña kim şânı seyâdetdir 
Der-i Mevlâda yetmiş yıl ‘ömür sürmek sa’âdetdir 
Yaşı yetmiş …ulı âzâd ider Mevlâsı ‘âdetdir 
       II  
Bilen nefsi bulur dôstun göñülden πayrıya ba…maz 
Đçen âb-ı √ayâtı dilden özge vâdiye a…maz 
¢ulûba «â†ır u nâ@ır  bulan √a……ı göñül yı…maz 
Göñül bâb-ı »udâdur ‘ârif anda «ârice çı…maz 
Der-i Mevlâda yetmiş yıl ‘ömr sürmek sa’âdetdir 

45a       Yaşı yetmiş …ulı âzâd ider Mevlâsı ‘âdetdir 
   III 

Riyâ-yı ‘ârif billâh anı √ıf@ u §ıyânetdir 
»ulû§-ı ‘âbid u ma√bûbile îmân-ı diyânetdir 
◊akîmiñ re’si mâlı dilde √ikmetdir emânetdir 
Anı ‘ömri içinde söylemek @ulm u «ıyânetdir 
Der-i Mevlâda yetmiş yıl ‘ömr sürmek sa’âdetdir 
Yaşı yetmiş …ulı âzâd ider Mevlâsı ‘âdetdir 
     IV 
Bulan cân içre cânânıñ o sırrın kimseye §atmaz 
‰alan ba√r-i derûna dürrini yabana hîç atmaz 
O deryâ-yı nefisde lâl olur √arfe dil itmez 
Bulur enfâs-ı ‘ömri …adrini «al… içre sûd …atmaz 
Der-i Mevlâda yetmiş yıl ‘ömr sürmek sa’âdetdir 
Yaşı yetmiş …ulı âzâd ider Mevlâsı ‘âdetdir 
 
 
 
 
 

                                                 
* Đ. Hakkı Divanında bulunamadı. 
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     V 
¢oy ey no…sânı fenâsına işâretdir* 
Necât-ı «âne her πamda beden mevti beşâretdir 
Hevâ-yı nefs ile ten «i≠metin …ılma… «asâretdir 
‘∏ara≥ dil «ânesin cân-ı √asen «ul…la ‘imâretdir 
Der-i Mevlâda yetmiş yıl ‘ömr sürmek sa’âdetdir 
Yaşı yetmiş …ulı âzâd ider Mevlâsı ‘âdetdir 
   VI 
Olan dil mülkine mâlik cihânı bir pula almaz 
Đder dil-dârını dil-dâr içün tenhâ sivâ …almaz 
Enîs-i yâr olur dilden bîrûna meylini §almaz 

45b            O ta≥yî‘ eylemez ev…ât-ı ‘ömrün πaflete †almaz 
Der-i Mevlâda yetmiş yıl ‘ömr sürmek sa’âdetdir 
Yaşı yetmiş …ulı âzâd ider Mevlâsı ‘âdetdir 
   VII 
Cihânıñ zînet-i le≠≠etine pîrlik nihâyetdir 
∏a≥abla şehvet odından dil ü cânı √imâyetdir 
Güzel «ûylarla pîr olma… bidâyetden hidâyetdir 
Saña ◊a……î◊a……î◊a……î◊a……î bu yetmiş yıl ‘ömür sürmek ‘inâyetdir 
Der-i Mevlâda yetmiş yıl ‘ömür sürmek sa’âdetdir 
Yaşı yetmiş …ulı âzâd ider Mevlâsı ‘âdetdir 
 
 
   111111114444** 
        
                                                                    NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
   

1    El-minnetü li’llâh ki bugün yârumı buldum1 
Göñlümde olan dil-ber ü dil-dârumı buldum 
   

2    Degmez baña bir pula cihân varlıπı peydâ2 
Niçün ki güzel sikkelü dînârumı buldum 
   

3    ‰opraπ iken ol Zühre baña Müşterî oldı3 
Dellâle çaπır gel di ki bâzârumı buldum 
 

                                                 
* Mısra vezne göre eksiktir. 
** Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s. 522. 
1 114 / 1b olan : †uran D. 
2          2a baña : maña D. / peydâ : ile D. 
3          3a ‰opraπ iken ol : ‰opraπda iken D. 
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4    Firdevse beni da‘vet iden zâhide söyleñ1 

Şol dikene göz dikmeg gülzârumı buldum 
   

5    ∏amdan yimezem πam ne …adar πam ço… olursa2 
Şâdîlıπ ile çün πam u πam-«ˇârumı buldum 
   

46a 6    Yûsuf yiridür ki baña …ul yazıla çün kim3 
Mı§ruñda lebi la‘l u şeker-bârumı buldum 
   

7    Fâş eylemezem sırrumı nâ-ma√reme çün kim4 
Ma√bûb-ı emîn ma√rem-i esrârumı buldum 
   

8    Đy na…dini †arrâra viren uy…ulu πâfil5 
Şol yüzi …amer †urra-i †arrârrumı buldum 
   

9    Baπdâda gel iy …â§ıd ilet şol «aber[i] kim6 
Ol şa‘bedeci dil-ber-i ‘ayyârumı buldum 
   

10  Man§ûr gibi benden eger çı…dı Ene’l-◊a…7 
Đy «ˇâce ‘itâb eyleme uş dârumı buldum 
   

11  Cânı n’iderem n’eylerem â«ır bu cihânı8 
Çün tefrî…asuz yâr-ı vefâ-dârumı buldum 
   

12  Ger Mûsî kimi ‘âşı… iseñ yüzine anuñ 9 
Gör sende seni söyle ki dil-dârumı buldum 

                                                 
1          4 : 5 D. / 5 : 4 D. 
           4a beni : meni D. /söyleñ : söyle D. 
           4b Şol diken göz dikme : Ol tikene göz tikme D. 
2          5a ço… : ço« D.  
           5b Şâdîlıπ ile : Şadlıπa M. 
3          6a baña : maña D. 
4       7a Fâş eylemezem sırrumı nâ-ma√reme çün kim : Nâ-ma√reme fâş eylemez zârımı niçün M. 
5        8 : 11 D. 
         8a uy…ulu : uy«ulu  D. 
         8b Ol : Şol D. 
6        9b Ol : Şol D. 
7       10a Man§ûr gibi benden eger çı…dı : Man§ûr kimi çı«dı eger menden (12a) D. 
         10b uş : kim D. 
8       11 : 10 D. 
         11b yâr-ı vefâ-dârumı : yâr u vefâ-dârumı M. 
9       12 : 13 D. 
         12a Ger Mûsî kimi ‘âşı… iseñ yüzine anuñ :  Đy Mûsâ eger yüzinüñ müştâ…ısañ anuñ M. 
         12b seni : anı D. 
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13  Ba«tum güneşi †oπdı vü uy…udan uyandı1 

Ma’nâsı budur devlet-i bî-dârumı buldum   
 
14  Virdi §açınuñ küfrine îmânı NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî2222    

46b        Đy √ır…a giyen ben da«ı zünnârumı buldum 
   
   111111115555*    
                         Nesîmî                         Nesîmî                         Nesîmî                         Nesîmî    
    
Mef’ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
         

1    Đy nûr-ı dil ü dîde dîdâruña müştâ…am3 
Vey yâr-ı pesendîde dîdâruña müştâ…am 
   

2    Đy mâh-ı perî peyker v’ey √ûr melek-man@ar4 
Đy la‘l-i lebi kev&er dîdâruña müştâ…am 
   

3    Đy dil-ber-i pinhânî sensüz n’iderem cânı5 
Đy Yûsuf-ı Ken‘ânî dîdâruña müştâ…am 
   

4    Đy çeşme-i √ayvânum sensin ebedî cânum6 
Đy la‘l-i beda«şânum dîdâruña müştâ…am 
   

5    Đy √üsni nihâyetsüz v’ey lu†fı bidâyetsüz7 
Va’llâhi ki πâyetsüz dîdâruña müştâ…am 
   

6    Đy derdüme sen dermân ben gövde vü ‘ış…uñ cân8 
Đy tâze gül-i «andân dîdâruña müştâ…am 
   
 
 
 

                                                 
1        13a †oπdı uy…udan : †oπdı vü uy«udan D. 
          13b Ma’nâsı budur : Ma‘nîsi bu kim D.  
2        14b ben : men D. 
**** Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s. 525. 
3 115 / 1b Vey : Đy D. 
4          2b la‘l-i lebi : la‘l-i lebüñ D. 
5         3a sensüz niderem cânı : sensin cânumuñ cânı M. 
6         4 : 14 D. 
          4a sensin ebedî cânum : sensüz olamaz cânum D. 
         4b la‘l-i beda«şânum : Đy mâhum u iy şâhum D. 
7        5 : 15 D. 
         5a bidâyetsüz : nihâyetsüz D. 
         5b Va’llâhi ki πâyetsüz : Va’llâh ki be-πâyetsüz D. 
8        6 : 12 D. 
         6a ben : men D.            
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7    Đy ra√met-i ilâhî sevdüm seni bi’llâhi1 
Đy «ûblaruñ şâhı dîdâruña müştâ…am 

 
8    Đy şems ü …amer yüzlü şîrîn †u†aπı †uzlu2 

Đy şehd ü şeker sözlü dîdâruña müştâ…am   
 
47a 9    Đy şehd ü şeker [kânı] ‘âşı…laruñ îmânı3 

Đy sîm ü güher kânı dîdâruña müştâ…am 
   

10  Đy §â√ib-i ta«t u tâc cânlar cânuña mu√tâc4 
Đy görklü yüzüñ mi‘râc dîdâruña müştâ…am 
   

11  Đy nûr-ı semâvâtî v’ey mu@hir-i âyâtî5 
Đy cân u cihân ≠âtı dîdâruña müştâ…am 
   

12  Đy ‘ış…-ı dür-efşânum v’ey bülbül-i destânum6 
Đy nergis-i mestânum dîdâruña müştâ…am 
   

13  Đy bûy-ı bahâristân iy √ûr-ı nigâristân7 
Đy dil-ber-i ser-mestân dîdâruña müştâ…am 
 

14  Đy yer yüzinüñ mâhı v’ey ra√met-i ilâhî8 
Đy «ûblaruñ şâhı dîdâruña müştâ…am 
   

15  Đy dil-ber ü dil-dârum sensen ebedî yârum9 
Đy yâr-ı vefâ-dârum dîdâruña müştâ…am 
 
 

                                                 
1       7 : 11 D. 
         7a  sevdüm seni bi’llâhi : yüzüñdür anuñ mâhı D.            
2        8 : 5 D. 
         8a †u†aπı : †udaπuñ  D. 
3       9^D. 
4      10 : 7 D. 
       10a Đy §â√ib-i ta«t u tâc cânlar cânuña mu√tâc : Cânlar cânuña mu√tâc iy §â√ib-i ta«t u tâc D.           
5      11 : 8 D. 
       11a vey : iy  D.           
       12 : 9 D. 
       12a dür-efşânum iy bülbül-i destânum : dür-feşânum vey bülbül-i bustânum M. 
       12b Đy nergis-i mestânum : Vey nergis-i bostânum M. 
    7 13 :  10 D. 
   8 14 : 11. D. 
      14a yer yüzinüñ mâhı vey ra√met-i ilâhî : ra√met-i ilâhî yüzüñdür anuñ mâhı D.            
  9 15 : 13 D. 
     15a dil-ber ü dil-dârum : dil-ber-i dil-dârum M. 
     15b yâr-ı vefâ-dârum : yâr u vefâ-dârum M. 
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16  Đy dil-ber-i sîmîn-ten sen cân u NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî-ten1 
Vey serv ü gül-i gül-şen dîdâruña müştâ…am 
 
         
    
            111111116666* 
        

          Nesîmî          Nesîmî          Nesîmî          Nesîmî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    Gel iy dil-ber ki müştâ…am seni görmek diler göñlüm2 
∏amından düşdi zâr ister vi§âlüñden şeker göñlüm    

 
47b 2    ¢ara …aşuñ hilâliñi gözümden tâ ba‘îd itdüñ3 

Düşüpdür nâra zülfüñden yanar zârî …ılar göñlüm 
    

3    Se…âhüm Rabbühüm geldi †u†aπından «aber cânâ4** 
~u§amışdur yine ister lebüñden şol …adar göñlüm 
    

4    Cihânda cân ile göñlüm vi§âlüñ i«tiyâr itmiş5 
Zehî görmiş ◊a…ı cânum zehî §â√ib-na@ar göñlüm 
    

5    Ne gevhersin sen iy cân kim cihânuñ ba√r u kânında6 
Mükerrem …adr u …ıymetlü seni buldı güher göñlüm 
    

6    ∏amuñ nârından iy dil-ber göñül …aynar içüm yanar 
Bu renc ü mi√neti gör kim πam ucından çeker göñlüm 
    

7    ~abûrîdür devâ eyler mu√ibbüñ derdine nâ§ı√7 
Velî nâ§ı√ devâsından olur her dem beter göñlüm 
    

                                                 
1    16a dil-ber-i sîmîn-tensen : cân-i Nesîmî sen sen D. 
     16b gül-i gülşen : gül ü gülşen M.         
* Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s. 527. 
116/ 1b πamından : πamuñdan D. 
3       2b …ılar : …amer M. 
4       3a †u†aπından : dudaπuñdan D. / cânâ : câna D. 
         3b şol …adar : şol «aber D. 
** “Rableri onlara tertemiz bir şarap içirmiştir.” Đnsan, 76/21. 
5       4a i«tiyâr : i‘tibâr M. 
6       5a gevhersin sen : gevherdensin D. 
         5b buldı : bildi D. 
7        7a  eyler : aydur D. 
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8    Gel iy lu†fı nihâyetsüz beni va§luñdan ayırma1 
Ki şol ‘ömri ki va§luñla geçer ‘ömre §ayar göñlüm 
   

9    Gel ara göñlümüñ için gör iy cân kim firâ…ından2 
Ne acı πu§§alar çeker ne aπular içer göñlüm 
    

10  Đki ‘âlem baña sensüz gerekmez olmasun hergiz3 
48a       Cihânuñ √â§ılı sensen anı sensüz nider göñlüm 

    
11  ~açuñ zencîrini benden felek tâ çekdi ayurdı4 

Tenüm şehrinde sevdâdan delü olmış gezer göñlüm 
 
12  Ezelde §ûret-i Ra√mân yüzüñ şâmında gördüm çün5 

Đlâhî §ûretin her dem bu ma‘nîden sever göñlüm 
    

13  Vi§âlüñden beni ayru kerem …ıl …ılma lu†f eyle6 
Ki va§luñla müdâm olma… diler şâm u se√er göñlüm 
    

14  »ayâli sevdügüm yâruñ gözümden gerçi ayrılmaz7 
Cemâlüñ perdesüz görmek diler açar ba§ar göñlüm 
    

15  Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî yârını virmez cihânuñ varına andan 8 
Geç iy da‘vîci kim nâdân degüldür ol …adar göñlüm 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1        8 : 9 D. 
          8a beni : meni D.           
2        9 : 10 D. 
         9a firâ…ndan : firâ…uñdan D. 
         9b çeker : yudar D. 
3       10 : 11 D. 
         10a ‘âlem : ‘âlemde M. /baña : maña D.            
4       11 : 12 D. 
         11a benden : menden D.           
5         12 : 14 D. 
          12a Ezelde §ûret-i ra√mân yüzüñ : Ezelden §ûreti Allâh yüzünin M. / şâmında : şânında M. 
         12b §ûretin her dem : §ûretüñ dâ’im D.         
6       13 : 8 D. 
         13a beni : meni D. 
         13b va§luñla : va§luña M. 
7       14 : 12 D. 
         14b açar : açu« D. 
8       15a andan^M. 
         15b kim nâdân : nâdan kim M. 
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   111111117777*    
        
       Müstezâd       Müstezâd       Müstezâd       Müstezâd----ı Nesîmîı Nesîmîı Nesîmîı Nesîmî    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
   

1   Tâ …ıldı tecellî bu benüm göñlüme Allâh1 
   Lu†f ile iva’llâh 
Für…atde yanan cânuma va§l irdi be-dil-«·âh 
   El-minnetü li’llâh 
   

2   Nâgâh irişdi baña ilhâm zî-√a≥ret2 
   ∏afletden uyandum 
Vu§lat güneşi †oπdı vü şâm oldı se√er-gâh 
   ∏am …almadı bi’llâh 
   

3   Ez-πayb-ı hüviyyet baña ferd-i e√adiyyet3 
   Aytdı ki fefirrû** 

48b      Terk eyledüm uş mülk ile mâl u va†an u câh 
   Yüz †utdum ila’llâh 
   

4   Fânî o…udum dünyâyı ez-rûy-ı √a…î…at4 
   Dîdâra degişmem 
Tecrîd olup aytdum ki tevekkeltü ‘ala’llâh 
   ¢ul küllü mina’llâh*** 
   

5   Her nesne irişdi baña kim lu†f ile in’âm5 
   Ez-√a≥ret-i ‘âlî 
Rü’yet ile hîç nesneye ben …ılmadum ikrâh 
   Tâ olmaya bî-râh 

                                                 
* Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  s. 762. 
1117 / 1a benüm : menüm D. / ey va’llâh : iva’illâh D. 
2         2a bana : maña D. 
          2b vu§lat : va√det D. / ∏am …almadı : ¢almadı πam M. 
3        3a baña : maña D. / aytdı ki tefirrû^M. 
** Öyleyse Allah’a doğru kaçın.” Zariyat, 51/50. 
         4a o«ıdum : o…udum D. / dünyâya : dünyeñi D.   
         4b degişmem : degişdüm D. 
*** “De ki tümü Allâh’tandır.” Nisâ, 4/78. 
5       5a Her nesne irişdi baña kim lu†f ile in’âm : Ez-rûy-ı √a…î…at maña her nesne ki irdi D. 
        5b Rü’yet ile hîç nesneye ben …ılmadum ikrâh : Reddiyet ile …ılmadum hîç nesneden ikrâh D. 
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6   Ma‘şû…-ı √a…î…î ≠i-kerem câna bıra…dı1 

Bur…a‘ zi-ru«-ı «ôd 
Ma√v oldı feleklerde kevâkib güneş ü mâh 
   ¢ıl secde be-dergâh 
   

7    ¢oyma Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî ‘ârif iseñ dâmenüñ elden2 
   Bu âdemi tanı 
‘Đrfân ile …ıl dünyâda bâzâr ma‘allâh 
   Tâ …ıla na@ar şâh 
 
 
   111111118888    
 
          MüstezâdMüstezâdMüstezâdMüstezâd----ı Naı Naı Naı Na‘îmîîmîîmîîmî    
 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
   

1    Öldürdi beni πamzelerüñ …anuma bir ba… 
   Ey çeşm-i πazâlüm 
Sînemde yanan âteş-i sûzânuma bir ba… 
   Def‘ eyle melâlüm 
   

2    Cevr eyler iseñ itme diyen vâr mı lîkin 
   ªâlim nedür a§lı 
Bu işledügüm cürmüme ‘i§yânıma bir ba… 

49a    ¢almadı mecâlüm 
    

3   Âh eylemeden …almadı bir tâb ü tüvânım 
   Hem §abr u …arârum 
Lo…mân olagör derdime dermân[ım]a bir ba… 
   Cevr eyleme @âlim 
   

4   Pervâne gibi yanmadayım şem‘-i ru«unda 
   Her gice [vü] gündüz 
Bülbül gibi feryâduma efπânıma bir ba… 
   Ey …aşı hilâlüm 
   

5   Tenhâsına çekdi didi bî-çâre NaNaNaNa‘îmîîmîîmîîmî    
             Gül gül ki günüñdür 
Cevrime bedel bu  gice i√sânıma bir ba… 
             Seyr eyle vi§âlüm 

                                                 
1       6a bıra…dı : bıra«dı D. / Bur…a‘ : Bür…‘ D. 
2       7a ¢oyma Nesîmî ‘ârif iseñ dâmenüñ elden : Ger ‘ârif iseñ …oyma Nesîmî demin elden D. 
         7b dünyâda : dünyede D. / Bu^M. 
 



 

 136  

    
    
    
    
    
    
    
    

119119119119* 
    
             Müstezâd             Müstezâd             Müstezâd             Müstezâd----ı Fennîı Fennîı Fennîı Fennî    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
   

1   ~a√bâ-yı lebüñ bâde-i √amrâya degişmem 
   Ey ru«ları gül-gûn 
Reftârıñı biñ serv-i √ırâmâna degişmem 
   Ey …âmeti mevzûn 
   

2   Sende bu siyâh çeşm ile bu zülf ki vardır 
  ‘Âlem baña bende 
Ben bendeligi devlet-i dârâya degişmem 
  Ey ba«t-ı hümâyun 
   

3    Dünyâyı dutup devlet-i şevket-i √üsnüñ 
  Ey «usrev-i «ûbân 
Dünyâya degül ben seni Leylâya degişmem 
  Olsam da«ı Mecnûn 
   

49b 4    Efπânumı gûş eyleyüp ol fitne-i âfet 
  Aπyâra dimiş kim 
FennîyiFennîyiFennîyiFennîyi hele bülbül-i şeydâya degişmem 
  ¢ıldı beni memnûn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*    Ali Şakir Ergin’in hazırladığı Yozgatlı Fennî Divanında bulunamadı. 
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   120120120120    
    

         Sa         Sa         Sa         Sa‘dîdîdîdî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
 
   I 
Dil rûyıña ba…madan u§ansın mı efendim1 
Ne@@âre-i ru«sârken …an a…sın mı efendim 
Dirlerse seni mihr ü vefâ resmini bilmez 
‘Âşı… bu söze hîç bir inansın mı efendim 
   II 
Bu ‘ârı≥-ı gül-gûn ile âşûb-ı cihânsın 
Bu …âmet-i mevzûn ile bir serv-i revânsın 
Mânend-i perî didiler ammâ ki nihânsın 
Âdem bu …adar nâza †ayansın mı efendim 
   III 
Bu √üsn ile sensin şeh-i i…lîme emânet 
Emr eyle murâdın ne ise cânıma minnet 
Gitdikçe füzûn olmada evvelki ma√abbet 
SaSaSaSa‘dîdîdîdî seni §arma…dan u§ansın mı efendim 
 
   121121121121*    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün 
   

1    ◊a…dan dilerem yâr baña mihmân ola bir gün 
Mihmân oluban derdüme dermân ola bir gün 
   

2    Bâπbâna vardum gül diledüm virmedi bir gül 
Gün ola ki gül öñümde √armân ola bir gün 
   

3    Miskîn »a†âî»a†âî»a†âî»a†âî sevdi seni nâza çı…arsın 
50a       Bir hû çekin mi√netle vîrân ola bir gün 

    
4    Ey kelb ra…îb yâri benden geçdi mi §anduñ2 

Sâ…î dolanup kebâb-ı büryân ola bir gün 
 
 

                                                 
1 119 /  I^3 resmini : sitemini M. 
* Babek Cavanşir, Ekber Necef’in hazırladığı, Şah Đsmail Hatâî Külliyatında    bulunamadı. 
2 121 / 4a Mısra vezne uymamaktadır. 
           4b bir gün : göñlüm M. 
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   122122122122* 
    
                                                                                                                ‘AbdîAbdîAbdîAbdî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
      

1    Uyan πâfîl ‘arûs-ı dil-ber-i dünyâya yaldanma 
Saña zevc-i ebed …almaz sa…ın sevdâya yaldanma 
   

2    Ki bir gün mâl u emlâkin serîrin terkin eylersin 
Đki günlük sarây ta«t câha yaldanma 
   

3    Mücerred olma… evlâdur zamâne mu…te≥âsınca 
Bu dünyâ bî-vefâdur bil …urı πavπâya yaldanma 
   

4    ~a…ın πavvâs olup †ama‘ ba√rine sen hergiz1 
Gözi pek cânları ≥âyi‘ …ılan deryâya yaldanma 
   

5    Seni «al… eyleyen rezzâ…-ı ‘âlem ‘AbdiyâAbdiyâAbdiyâAbdiyâ besdür 
Müdâra eyleyen mîr ü vezîr ü pâya yaldanma 
 
   121212123333** 
        

       Nesîmî       Nesîmî       Nesîmî       Nesîmî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1    Göñül aldanma görelüm ol giçenler dem degül2 
Kim bu dem …adrini bilmez öyle bil âdem degül 
    

2    Âdem iseñ dem bu demdür …oyma bu dem fevt ola3 
◊â§ıl-ı ‘ömr-i cevânî bâda virmek dem degül 
    

                                                 
* Mehmet Emin Ertan’ın hazırladığı Urfalı Şair Abdî Divanında bulunamadı. 
1 122 / 4b Mısra vezne göre eksiktir. 
**    Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  Nesîmî Divanı,  s. 467. 
2 123 / Divanda 8 beyit. 
           1a Göñül aldanma görelüm ol giçenler dem degül : Gel bu demi «oş görelüm ol geçen dem dem degül D. 
3          2 : 3 D. 
           2a iseñ : isen M. / …oyma : …ayma D. 
           2b virmek : giçer M. 
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3    Yârinen hem-dem olanlar hiç dem urmaz özgeden1 

‰âlib-i dîdâr olanlar dünyâya ma√rem degül 
    

4    Dünyeye ar«a dutasın mâl ü mülki devletin2 
Bî-be…â bünyâdı yo…dur ol …adr-i mu√kem degül 
    

50b 5    Dem bu demdür ki Mu√ammed seyr-i Mi’râc eyledi3 
Gel πanîmet …ıl bu demdür ki bu dem kim dem degül 
    

6    Dem geçer mi kim NesîmînüñNesîmînüñNesîmînüñNesîmînüñ firâ… u derd ile4 
Nâlişi eflâke çı…mış göz yaşı ≠emzem degül 
 
   124124124124    
    

   Güft   Güft   Güft   Güft----i i i i ‘ÖmerÖmerÖmerÖmer    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   I 
±âhidâ aç gözlerin sa√râya ba… da ‘ibret al 
Bu direksiz …ubbe-i mînâya ba… da ‘ibret al 
Rız… içün «â†ırıma cân gelmedi her giz melâl 
Dâ’imâ âyîne dünyâya ba… da ‘ibret al 
   II 
 ‘Ârif ol çekme fenânuñ ≠erre …adar minnetin 
Herkesin bârî »udâdan viren oldur …ısmetin 
Görmek istersen Cenâb-ı Kibriyânuñ √ikmetin 
Her se√er va…tinde [gel] deryâya ba… da ‘ibret al    

III 
 ‘Âdet oldı bu cihâna geldi bunca …ahramân 
Birbirini …atl idüben onlar oldı şâd-mân 
Yil götürdi ta«tını noldı Süleymân-ı zamân 
Devlet-i Đskender ü Dârâya ba… da ‘ibret al 

                                                 
1         3 : 5 D. 
           3a Yârinen : Yâr ile D. /  dem urmaz özgeden : dem …ayırmaz özge M. 
          3b dünyâya ma√rem : dünyeye hem-dem D. 
2          4 : 6 D. 
           4a Dünyeye ar«a virürler mülk ü mâl ü devlete : Dünyâya ar«a dutasun mâl ü mülki devletin M.           
3         5 : 4 D. 
           5a Dem bu demdür ki : Bu dem ol demdür D. 
           5b …ıl bu demdür ki : gör bu demni kim D. 
4          6 : 8 D. 
           6a kim Nesîmînüñ firâ… u derd ile : iy Nesîmî dil firâ…-ı derd ile M. 
           6b Nâlişi eflâke çı«maz göz yaşı : Nâlişüm eflâke çı…mış gözleri M. 
   
 



 

 140  

    
 

IV 
Dir ki ‘ÖmerÖmerÖmerÖmer sen inanma bu fenâ devletine 
Bu dünye bir zînetlidür aldanma sen zînetine 
Pâdişâhlar olsa dirler er kişi niyyetine 
Şol mu§allâda yatan mevtâya ba… da ‘ibret al 
    
            125125125125    
 

        Mecnûn Mecnûn Mecnûn Mecnûn     
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

    
   I 

51a       Bir mübârek rûz imiş her câna bayram günleri 
Mâh rûlar ‘azm ider seyrâna bayram günleri 
Niçe ‘âşı…laruñ gelür …urbâna bayram günleri 
Cân virür üftâdeler cânâna bayram günleri 
   II 
Ra√ma gelsün şâh-ı dil-ber baπrumı «ûn itmesün 
Bu dil-i vîrâneyi πammıyla ma√zûn itmesün 
Öldür ‘âşı…ları biri πayrı …ânûn itmesün 
Pâdişâhlar …âtil olmaz …ana bayram günleri 
   III 
[Ben] ki Mecnûn[am] Mecnûn[am] Mecnûn[am] Mecnûn[am] bugün düştüm ma√abbet râhına 
Kûh-ı ¢âf olsun †ayanmaz πayrı yanan âhına 
Ey §abâ bizden selâm it ol güzeller şâhına 
Dâ«il olsun meclis-i ‘irfâna bayram günleri 
 
   126126126126    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
   I 
Nâzenî[n] …add-i bülendüm selvi dal  olmuş gine 
Lebleriñ …and-ı nebâtîdir oπul bal olmuş gine 
◊a… Te‘âlâ dest-i …udret[den] müna……aş eylemiş 
»ûblıπı gelmez …ıyâsa baş…a √âl olmuş gine 
   II 
Gelmemişdür bu cihâna sen tegi «ûb bir zamân 
‘Â…ıbet fikr ü «ayâlüm tâ helâk olur bu cân 
Saçları şah-mâr mi&âli çignide gördüm ‘ayân 
Bâπ-ı √üsnüñ bekçisidür genc-i mâr olmuş gine 
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   III 

51b       Yâ Đlâhî bir na@ar …ıl bu dil-i sûzânuma 
Biñ bir adıñ √urmetiyçün vâ§ıl it cânânuma 
Şerm ile cesâret idüp ba…dum ol sul†ânuma 
Tal‘atı bedr-i münîrdür «ûb cemâl olmuş gine 
    
            127127127127    
                        (8+8=16)                        (8+8=16)                        (8+8=16)                        (8+8=16)    
            IIII 
N’ola bir fikir idesin hele …urbânuñ olayum 
Ser-be-ser nâz ile yüzi ala …urbânuñ olayum 
Gerdeninde görinen şol «âle …urbânuñ olayum 
Beni ‘aş…uñ odına yâ… …ala …urbânuñ olayum 
Tâ ki yanup kül olayım hele …urbânuñ olayum 

    II 
            »âlın âyât-ı lu†uf[dur] ru«[uñdur] ¢ur’ân-ı Mecîd1 

Yatdım «âk-i deriñde niçe eyyâm medîd 
Şol sebebden ki …ara ba«tum belki ola sefîd 
Tîπ-i πamzeñ ‘işvesiyle sen beni eyle şehîd 
Ellerin el …anma çal «âle …urbânuñ olayum 
   III 
Bu ne …add ü bu ne …âmet †olanayum ben başıña 
Boynuña gerdeniñe §âfî seniñ her yanuña 
Çeşmi √ükme getür cenneti «âki deriñe 
Ki beli[ni] zülfe †olat …ara gözleriñe 
Hindi çapmaπa buyursun «âle …urbânuñ olayum 
   IV 
O nedür …oynuñ içinde[ki] iki sul†ân görinür 
Ma†labıñ eger cân ise ¢âsıma¢âsıma¢âsıma¢âsıma âsân görinür 
Öziyçün Ka‘be-i …andîl ucı peykân görinür 

52a       Ba…maπ olımaz yüzine nûrı nümâyân görinür 
Kim esirger cânı senden ala …urbânuñ olayum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 127 /  II^2 Yatdım «âk-i pây-ı derinde yâriñ : Yandım «âk-i derdimde M. 
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   128128128128*    
    

NâbîNâbîNâbîNâbî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1    ~a…ın terk-i edebden kûy-ı ma√bûb-ı »udâdur bu 
Na@argâh-ı ilâhîdür ma…âm-ı Mu§†afâdur bu 
    

2    ◊abîb-i Kibriyânuñ «âbgâhıdur √a…î…atde1 
Tefevvu…-kerde-i ‘arşı Cenâb-ı Kibriyâdur bu 
    

3     Bu «âkin pertevinden oldı deycûr-ı ‘adem zâ’il2 
‘Amâdañ açdı mevcûdât çeşmüñ tûtiyâdur bu 
    

4    Felekde mâh-ı nev bâbü’s-selâmuñ sîne-çâkidür3 
Bunuñ …andîlidür «ûr ma†la‘ı nûr u ziyâdur bu 
    

5    Mürâ‘ât-ı edeb şar†iyle gir NâbîNâbîNâbîNâbî bu der-gâha 
Me†âf-ı …udsiyândur bûse-gâhı enbiyâdur bu 
    
 

121212129999** 

    
            NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
             

1    ¢a≥âdan bir gice nâgâh ‘aceb §un‘-ı »udâ gördüm 
Açıldı dîde-i bâ†ın semekden tâ semâ gördüm 
    

2    Na@ar …ıldum neler gördüm size şer√ eyleyem bir bir 
Felekler üstine çı…dum melekden mer√abâ gördüm 

                                                 
* Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvânı,  Nâbî Dîvânı,  Nâbî Dîvânı,  Nâbî Dîvânı, Đstanbul 1997, s. 952. 
1128 / 2 : 3 D. 
          2a √a…î…atde : fa≥îletde D. 
          3 : 4 D.      
2       3a deycûr-ı : bî-cûd u M. 
         3b çeşmüñ : çeşmi D.  
3       4 : 2 D. 
        4a sîne-çâkidür : cilvegâhıdur D. 
       4b Bunuñ …andîlidür √ûr ma†la‘-ı nûr u : Anuñ …andîlidür «ôş ma†labı nûr-ı M.  
**  Seyyid Nesîmî Divanında bulunamadı. 
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3  
4  

5 3    Yüridüm «ôş tevâ≥u‘la ben ol mevâlî a‘lâya1 
 
4    Kimi mestân-ı √a……ânî kimi ‘uşşâ…-ı Yezdânî    
      Kimi dir ≠ikr-i Süb√ânî kimi ehl-i §afâ gördüm 

    
5    Mekânım lâ-mekân oldı bu cismüm cümle cân oldı    

52b            Cemâl-i ◊a… ‘ayân oldı özüm mest-i li…â gördüm 
     

6    Görindi bir serâ-perde ki dil şer√inde ‘âcizdür 
Bî-emr «âli…i bâ çün mu‘alla… bir hevâ gördüm 
    

7    Baña ◊a…dan nidâ geldi ki ma√remle ma…âmıdur 
Gel ey ‘âşı… ki ma√remsin seni ehl-i vefâ gördüm 
    

8    Oların sâ…îsi §undı baña bir meyden ol cür‘a 
Göñül pası cilâlandın beni nûr-ı »udâ gördüm 
    

9    Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî sâ…î lu†fuñdan bugün mest-i tecellâdur 
Beni mest eyleyen dâ’im bu meyden Mu§†afâ gördüm 
     
   130130130130    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
             

1    Gel benim fa«r-ı cihânum …ıblegâhum Mu§†afâ 
‘Âlem içre pek güzelsin pâdişâhum Mu§†afâ 
    

2    Ol …ara yüzlü ra…îbler söylemiş görüñ neler 
Yo… «abârum iftirâdur bî-günâhum Mu§†afâ    

 
3    »alîlüñ kûyına vardum √âcılar bayramıdur 

Ka‘beye …urbân dimişsin işte cânum Mu§†afâ 
    

4    Ben ölende va§f-ı √âlüm söyleyiñ kâtiblere 
Yazsalar seng-i mezâra âh u zârum Mu§†afâ 
    

5    Ol ¢ul oπlı¢ul oπlı¢ul oπlı¢ul oπlı derde düşdi hîç devâsın bulmadı 
Sen bu derdi baña virdüñ hani dermânum Mu§†afâ 
 
 
 

                                                 
1 129 /  3b^M. 
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   131131131131    
    

53a            ‘Ömer Ömer Ömer Ömer     
                 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

    I 
Elvedâ‘ ey rûy-ı alüm ya gelem ya gelmiyem 
¢aşları ince hilâlüm ya gelem ya gelmiyem     
Gel otur …arşumda †ursun ben ba…ayım yüzüñe 
Gider oldum selvi dalım ya gelem ya gelmiyem 
   II 
Tañrıya emânet itdim seni ey şâh-ı cihân 
Aπyâr ile yâr olmaπıl …ılalım ‘ahd-ı emân 
Dilerim senden efendim «ayır u du‘âlar hemân 
Belki .. zevâlim ya gelem ya gelmiyem 
   III 
Dâ’imâ med√-i √asenüñi …ılaram ben gedâ 
~âπ olursa… görişürüz o da güzîn edâ 
Böyle yazmışdır başuma ta…dîr-i Bârî »udâ 
»ôşça …al şâh-ı cihânum ya gelem ya gelmiyem 
   IV 
Ey ‘ÖmerÖmerÖmerÖmer §abr itmeli dünyâda ben Eyyûb gibi 
Olmalı dâr-ı fenâda ‘âşı…a ma‘şû… gibi 
A…ıdup ben göz yaşını dem-be-dem Ya‘…ûb gibi 
»oşça …al Yûsuf cemâlüm ya gelem ya gelmiyem 
    
   132132132132    
    
                           Kâtib                           Kâtib                           Kâtib                           Kâtib    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
            I 
Ey perî böyle perîşân olduπum bilmez misin 
◊asretüñle §âralup hem solduπum bilmez misin 
Bâπ-ı √üsnüñ güllerinde bülbül  iken bir zamân 
Şimdi benden yüz çevirdüñ n’olduπum  bilmez misin 
   II 

53b       ¢ulaπum nesne işitmez yâr ider dürli edâ 
Bir kelâmuñ işidince eyledüm cân[ı] fedâ 
Gül yüzünden ayrı düşdüm olalı senden cüdâ 
Sen benim fir…at içinde olduπum bilmez misin 
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   III 
KKKKâtibüñ âtibüñ âtibüñ âtibüñ ‘aş…ı yeñilmez cûş ider deryâ gibi 
Đtdügüñ za√m[lar] oñulmaz …aşlaruñdur yâ gibi 
Şükr iderim ol »udâya ◊a≥ret-i Ya√yâ gibi 
Günde biñ kez derdüñ ile öldügüm bilmez misin 
     
   133133133133    
              (6+5=11)      (6+5=11)      (6+5=11)      (6+5=11)    
      I 

      Diyâr-ı πurbetin[dü]r mi√neti 
Ya…dı vücûdumı kül itdi gitdi       

      Bir πarîblik bir yo…§ullu… dünyâda 
Beni mu√annete …ul itdi gitdi 
                     II 
¢adir Mevlâm fır§at virürse bize 
Bineyim atımı iteyim düze 

      Kimse ba§maz dirler yirdeki yüze 
Kelb-i ra…îb ba§dı yol itdi gitdi 
    III 

      ≤arûrî pertevinden içmişim bâde 
Diyâr-ı πurbetde …aldım piyâde   

      Yâruñ √asreti dâr-ı dünyâda 
Ben gibi ¢¢¢¢arîbarîbarîbarîbîîîî …ul itdi gitdi 
  
   134134134134* 
 

54b    VehbîVehbîVehbîVehbî    
 

 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
     

1    Tâ ki bu cismümde cânum var senden dönmezem 
Ger cefâ …ıl ger vefâ ey yâr senden dönmezem 
    

2    N’eylesem n’itsem ‘aceb cânâ saña dil virdügüm 
Đ«tiyârumla degül nâ-çâr senden dönmezem 
    

3    Dönderirse döndere senden beni belki ecel 
Yo…sa ben ey πamzesi πaddâr senden dönmezem 
    

4    Sende benden dönme başı içün amân in§âfa gel 
Niçe kim ey şeh-i mu«târ senden dönmezem 
 

                                                 
* Hamit Dikmen’in hazırladığı Seyyid Vehbî Divanında bulunamadı. 



 

 146  

 
    

5    Vehbî[yi]Vehbî[yi]Vehbî[yi]Vehbî[yi] Man§ûr-veş berdâr iderlerse da«ı 
Sırrın ‘aş…uñ eyleyüp i@hâr senden dönmezem 
 
   131313135555* 

 
 Fu≥ûlî Fu≥ûlî Fu≥ûlî Fu≥ûlî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
    

1    Cân virme göñül ‘aş…a ‘aş… âfet-i cândur1 
‘Aş… âfet-i cân oldıπı meşhûr-ı cihândur 
    

2    Sûd isteme sevdâ-yı πam-ı ‘aş…da hergiz2 
Kim √â§ıl-ı sevdâ-yı πam-ı ‘aş… ziyândur 
    

3    Ya«şı görinür §ûreti meh-veşlerin ammâ3 
Ya«şı na@ar itdükce ser-encâmı yamandur 
    

4     ‘Aş… içre ‘a≠âb oldıπın andan bilürem kim 
55a            Her kimse ki ‘âşı…dur işi âh u fiπândur 

    
5    Yâd itme …ara gözlülerüñ merdüm-i çeşmüñ4 

Merdüm diyüp aldanma ki içdükleri …andur 
    

6    Ger dirse Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî ki güzellerde vefâ var 
Aldanma ki şâ‘ir sözi elbetde yalandur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Fuzûlî Leylâ ve MecnûnFuzûlî Leylâ ve MecnûnFuzûlî Leylâ ve MecnûnFuzûlî Leylâ ve Mecnûn,  ,  ,  ,  s. 190. 
   135 /  Leylâ ve Mecnûnda 7 beyit. 
            1a göñül : πam-ı Mes. 
2           2b πam-ı ‘aş… : πam ‘aş…a M. 
             3 : 4 Leylâ ve Mecnûn / 4 : 5 Leylâ ve Mecnûn / 5 : 6 Leylâ ve Mecnûn / 6 : 7 Leylâ ve Mecnûn 
             3a mehveşlerin : mehveşlerüñ Leylâ ve Mecnûn 
             3b itdükçe : itdükde Leylâ ve Mecnûn 
4           5a eşmüñ : çeşmin Leylâ ve Mecnûn 



 

 147  

 
 
   136136136136    
  

    ‘Âşı… Âşı… Âşı… Âşı… ‘ÖmerÖmerÖmerÖmer    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

    
   I 
‘Aş…umuz pervâne mi&li yandı nâr üstündedür 
Âdem ile ◊avvânuñ mihmânı «âr üstündedür 
◊a… Te‘âlâ pertevinden gökleri «al… eyledi 
Yedi …at yer bunca deryâ rûzigâr üstündedür 
   II 
Tâ …ıyâmet √aşr olınca Đsrâfîlde §ûrdadur 
Mûsânuñ biñ bir kelâmı ile §anki ‰ûrdadur 
Bir mübârek va…t  olınca cümle ervâ√ yerdedür 
Bir rivâyetde dimişler rû√ mezâr üstündedür 
   III 
Bu dünyâ bir sa†ranc mi&âli §ûr far≥ olur 
Şâm-ı şerîfe varınca bir ‘acâyib ‘ar≥ olur 
‘Asker-i islâmı görsen o da saña †arz olur 
Ol la‘în Deccâlı görsen bir √ımâr üstündedür 
   IV 
Dir ki bu ‘âşı… ‘ÖmerÖmerÖmerÖmer bir ‘â…ıbet ölseñ gerek 
Niçe biñ yıl «âk içinde böylece …alsañ gerek 
Yârın ma√şer güni bir ◊a……a cevâb virseñ gerek 
Buña ‘â…ıl yitirenler özge kâr üstündedür 
  
      137137137137    
 

55b               FerdFerdFerdFerd    
                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Efendim «aste √âl oldum baña la‘lüñ şarâbuñ vir 
Ölürsem bu firâ…ıyla yâruñ «aste cevâbuñ vir  
 
   138138138138    
                                                                                                                 Ferd Ferd Ferd Ferd    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    
Baña nâz eyleyen dil-ber şükür Mevlâya …artlandı 
Yüzi gözi §a…allandı …avâf dükkânına döndi 
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      139139139139    
    
                                                                                                                RuRuRuRubâbâbâbâ‘îîîî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
~anemâ gel senüñle √acîb-i kemâl-dâr idelüm 
Dil-i vîrâneleri kendümüze yâr idelüm 
¢ılalum ney gibi feryâd  u fiπân mest olalum 
Yo… ise uçuralum bülbül-i bîdâr idelüm 
 
 
   140140140140    
    
               Rubâ               Rubâ               Rubâ               Rubâ‘îîîî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Eger yârüm benümle yâr olursa  
Ne πam baña cihân aπyâr olursa 
Eger dünyâ olursa baña düşmân 
Ne πam baña göñül hem-vâr olursa 
 
 
   141141141141    
    
                      Ferd                      Ferd                      Ferd                      Ferd    
    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    
Ne yâr …aldı [bu] ‘âlemde ne «od evvelki dem …aldı 
Evelki âşinâlardan [baña] derd ü elem …aldı  
 
   142142142142    
    

56a    RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    
    Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

Bu dünyâ fânîdür cânâ çeker dâ’im cefâ âdem 
Gehî √asret gehî fir…at gehî sûr u §afâ âdem 
Mu‘ammer olmuş ‘âlemde kimi gördün murâd görür 
Felek devri …omaz .. nâr beni süre vefâ âdem 
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      143143143143    
    
                         Rubâ                         Rubâ                         Rubâ                         Rubâ‘îîîî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Her kişinüñ §o[r]ma a§lın her işinden bellidür 
Meclis-i ‘irfân görenler «i≠metinden bellidür 
◊a… Te‘âlâ ‘ilm içinde çünki sîmâhum didi 
Her kişinüñ ba… yüzine sîmâsından bellidür 
 
 
   144144144144    
    
                        FerdFerdFerdFerd    
    

                 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

Efendim sende «atm olmuş güzellik tâzelik terlik 
Bizi mi√net bucâπında …oyup gitmek midür erlik 
 
 
   145145145145    
    

FerdFerdFerdFerd    
    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
‘Aceb √âletdedür ◊ikmet na@ar …ıl sen bu dünyâya 
Fa…îre i‘tibâr olmaz ider[ler] «idmeti baya 
 
    
            146146146146    
    

FerdFerdFerdFerd    
    

»allâ…-ı Cenâb-ı ‘âlem …ıldu…da tecellî 
Her şa«§ı bir √âl ile …ılmış mütesellî 
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   111147474747    
    

56b    RubâRubâRubâRubâ‘îîîî        
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Jâle-veş bir πonca-i ra‘nâya düşdi göñlümüz 
Sâye-âsâ bir kad-i bâlâya düşdi göñlümüz 
Bir nigehle ‘âlemi hem mest √ayrân eyledi 
Şimdi bir şû«-ı cihân-ârâya düşdi göñlümüz 
 
 
   148148148148    
    

RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

~orma gel √âlüm benüm kim yârümden ayrılmışam 
Bir yüzi gül πonca-fem dil-dârdan ayrılmışam 
Nice nâlân olmayam bülbül gibi zârî …ılup 
Çeşm-i âhû-yı şeker-güftârdan ayrılmışam 
 
 
   149149149149    
    

57a          RubâRubâRubâRubâ‘î î î î     
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Âh itmez idüm fir…ate ârâm idebilsem 
~abr eyler idüm §abra dilüm râm idebilsem 
Âyînemizüñ ≠errece …almazdı πubârı 
Bir kerre mey-i ‘aş…a dilüm câm idebilsem 
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   150150150150    
    

                                    ŞebŞebŞebŞeb    
    

       Fe‘ilâtün Mefâ‘îlün Fe‘ilün 
 

Yürüme πaflet ile §ub√ u mesâ 
Đnceden ince dir †arî…-i »udâ 
 
 
   151151151151    
    

                                                            ŞebŞebŞebŞeb    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Âteş-i ‘aş… ile pişmiş ten-i büryânam ben 
Mey-i ‘aş… ile †olu iki gözi …anam ben 
 
 
 
   152152152152    
    

                                                ŞebŞebŞebŞeb    
    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

Göñül viren nigâr-ı bî-vefâya 
Đrişmez Merve √a……ıyçün §afâya 
 
 
 
   153153153153    
    

                                            FerdFerdFerdFerd    
    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Olursa ma‘deni puştuñ gümüşden 
Vefâ umma elin pîre …omuşdan 
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   154154154154    
 

57b                                                                                    FerdFerdFerdFerd    
    
                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

Dem-i ≠ev… u §afâda yâr olurlar 
                  Çü ma√abbet va…t ola bîzâr olurlar 
 
 
 
    155155155155    
    
             MüfredMüfredMüfredMüfred    
    
                  Cehâlet bir belâdur acı 
                  Kemâl-i ma‘rifet anuñ ‘ilâcı 
 
 
    156156156156    
    
    FerdFerdFerdFerd    
    
 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
                  Kişi √üsn-i rı≥âsıyla varup terk-i diyâr itmez 
                  Sebebsiz πurbetüñ …ahrın varuban i«tiyâr itmez 
 
  
       157157157157    
    
    FerdFerdFerdFerd    
    
 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
                  Zâhidüñ cennet murâdı ‘âşı…uñ da‘vâsı yâr 
                  Herkesüñ başına göre bir …urı πavπası var 
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       158158158158    
    
                             BeytBeytBeytBeyt    
    
 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

Her …açan âh eylesem ‘âlem …amu sûzân olur 
Aπlasam derd-i derûnum mülk-i dil vîrân olur 
 
   159159159159    
    

FerdFerdFerdFerd    
    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

                 Ra…îbuñ başını kessek yeridür 
                 Birine elli âdem neşteridür 
     
 
    160160160160    
    
    BeytBeytBeytBeyt    
 
                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
                 Çıraπuñ başını kes «oşça yansın 
                 Lebi üstine …oy dilber uyansın 
 
 
 
    161161161161    
    
58a                              RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    
                     Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
                 Kişi kim sırrın ide πayra  i@hâr 
                 Dönüp fâş olduπunda ide inkâr 
                 Ol a√ma…dur [ki] sırrın §a…lamayup 
                 Umar ki §a…laya işiden aπyâr 
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    162162162162    
    
                                                                                   Rubâ   Rubâ   Rubâ   Rubâ‘îîîî 

                                                                                                                        
Rengüm gül ü za‘ferâne döndi sensüz 
¢adüm «am olup kemâne döndi sensüz 
¢urbânuñ olayım eger sitemdir besdür 
Peymânem elimde …ana döndi sensüz 

 
 
 
 
    163163163163    
    
    
 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

    Zamânı gelmeyince §anma kim devlet şitâb eyler 
                »udâ elbet bugün §abr idersin fet√-i bâb eyler 
 
 
 
       164164164164    
    
                     Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
                Dutupdur πaflet uy…usı gözüñi 
               Anuñ içün añlamazsın gün ü dünüñi 
 
 
    165165165165    
    
                           Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
               Çekildi çeşmine çün @ıll-ı πaflet 
               Dilüñe †oldı @ıll-ı câh-ı devlet 
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    166166166166    
    
 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
               Cünûn olma yeg ‘âlemde ferâπat görürem başı 
               Cünûnlu… bir belâ imiş yitenler yaπdırıp †aşı 
  
    
 
    167167167167    
    
 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
               Tekye-i §adr u §afâda ol müdâm 
               El-mu…addir lâ yefirrü  ve’s-selâm 
 
 

    
            168168168168    
    

58b          Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

Bu ‘âlemde kişi bî-πam degüldür 
Eger bî-πam ise âdem degüldür 
 
 
 
   169169169169    
    

MuMuMuMu‘ammâ ammâ ammâ ammâ     
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Ol nedür kim ≠erre ≠erre kân olur 
Yürüdükçe dürr ile mercân olur 
Aπız birdir dili ikidir anuñ 
Bilmeyen √ayrân olur* 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Mısra vezne uymamaktadır. 
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   170170170170    
    

FerdFerdFerdFerd    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Vardu…ça «arâb olmadadır «âne-i dünyâ 
Ta‘mîrini ‘â…ıl olan eyler*  
 
 
 
   171171171171    
    

FerdFerdFerdFerd    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Allâh Allâh kim görüpdür bir döşekde iki cân 
Devr-i dâ’im ceng olur yire dökülmez  §af …an 
 
   172172172172    
    

FerdFerdFerdFerd    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Benüm derd-i derûnum ‘âşı…-ı zâr olmayan bilmez 
Ma√abbet bir belâdur kim giriftâr olmayan bilmez 
 
      173173173173    
    

FerdFerdFerdFerd    
    

      Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Gelmişiz dünyâ degirmeninde nevbet bekleriz 
Dâne [gibi] un olunca [nice]müz cânı ekleriz 
 
 
 
 

                                                 
* Mısra vezne uymamaktadır. 
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   174174174174    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Eger ‘âdet eger …ânûn ezelden 
Alurlar bûseyi her dem güzelden 
 
 
 

59a    175175175175    
    

RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Gerçi [kim] ‘âleme ço… dilber-i mümtâz gelür 
◊a… bilür kim saña beñzer güzelüm az gelür 
◊aşredek dilberüñ de elden …omaz o erkânı 
Sen anı §anma cefâ itmege vaz gelür 
 
 
   176176176176    
    
Gel ey perî 
Eyleme cevri 
Görem seni  
Đtmem zârı 
 
Ya…duñ nâra 
Bıra…duñ zâra 
Đtdüñ vara 
Oldum çârî 
 
¢ara …aşlar 
Elâ gözler 
Siyâh saçlar 
Göster bâri 
 
‰âhir didi 
Bir bûse vir 
Allâha ir 
Eyle i√sân 
Gel perî 
 



 

 158  

Ne ‘a…lum var 
Ne tedbîrüm 
Ne fikrüm  
Tevekkeltü ‘ala’llâh  
Oldı ≠ikrüm 
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III. BÖLÜM 
 
 

3005 NUMARALI ŞĐĐR MECMUASININ METNĐ 
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1111    
    

2a              ∏azel∏azel∏azel∏azel----i Sul†ân Selîm Ta√mîsi Sul†ân Selîm Ta√mîsi Sul†ân Selîm Ta√mîsi Sul†ân Selîm Ta√mîs----i Ma√remîi Ma√remîi Ma√remîi Ma√remî    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   I 
Ey güzelüñ baπrı içre tâze serv-i ser-bülend 
Gelmedi …adüñ gibi bir na«l-i gül hem na«l-i bend 
Zülfünüñ her bir …ılında baπlıdur yüz müstemend 
Tâ mu‘anber kâkülüñ «ûrşîde §almışdur kemend 
Baπlamışdur boynumı zencîr-i zülfüñ bend bend 
   II 
‰ûtîye ta‘lîm-i nâz eyler lebüñ güftârda 
Ögredür †âvûsa cilve …âmetüñ reftârda 
Çâk-i sîne- sû«te .. küh-sârda* 
¢add-i dil-cûyuñ nihâlin gördi çün gülzârda 
Durdı ayaπ üstine ta‘@îm ider serv-i bülend 
   III 
Đşigüñde cân u baş virmek diler cânâ göñül 
Va§lunuñ gül-zârına girmek diler cânâ göñül 
Leblerüñ şeftâlusuñ dirmek diler cânâ göñül 
‘Anber efşânuñ ..  diler cânâ göñül** 
Allâh Allâh ne uzun sevdâya düşmüş derd-mend 
   IV 
Baπrını «ûn ideli für…at-i dil-âvârenüñ 
Her birinden bir …ızıl ırmaπ olupdur pârenüñ 
Añlamazsın çünki √âlin ‘âşı…-ı bî-çârenüñ 
Nâ§i√â men‘ eyleme mihrinden ol meh-pârenüñ 
Şöyle †olmuşdur göñül kim …almamışdur cây-pesend 
   V 
Ma√remî Ma√remî Ma√remî Ma√remî §ad «ançer-i hicrân ile ol sîm-ten 
¢a†‘ iderse başuñı …a†‘â yüzi döndürme sen 
Anuñıçün kim ne dir gör √usrev-i mülk-i  sü«an  
Ey Selîmî Selîmî Selîmî Selîmî «a††-ı sevdâsından anuñ baş çeken 
Pârelensün tîπ-i mi√netle …alem-veş bend bend  
 
    
 
 
 
 
 
 

                                                 
*   Mürekkeple lekelenmiş olduğu için okunamadı. 
** Mürekkeple lekelenmiş olduğu için okunamadı. 
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2222    

          
 
 
 
 

3333*    
 

     BeytBeytBeytBeyt----i ~âbiti ~âbiti ~âbiti ~âbit    
    

                  Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

Cihânuñ «al…ı şöyle münkir olmuşdur kerâmâta 
.. bu va≥‘ münkir dir eger mevtâyı söyletsüñ** 
 
    

4444    
    

            SûfîSûfîSûfîSûfî    
    
U§ûlU§ûlU§ûlU§ûl----i Bend Deri Bend Deri Bend Deri Bend Der----Mâ…âmMâ…âmMâ…âmMâ…âm----ı Segâhı Segâhı Segâhı Segâh    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
   I 
Diñle sözümi saña direm özge edâdur 
Dervîş olana lâzım olan ‘aş…-ı »udâdur 
‘Âşı…uñ nesi var ise ma‘şû…a fedâdur 
Semâ‘ §afâ câna vefâ rû√a πıdâdur 
 
 

                                                 
*    Turgut Karacan’ın hazırladığı Bosnalı Alaaddin Sâbit Divanında bulunamadı. 
** Mürekkeple lekelenmiş olduğu için okunamadı. 
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   II 
‘Âş… ile gelüñ eyleyelüm §ayt u §adâyı 
Şev… ile göge çı…aralum hûy ile hâyı 
Çalalum depredelüm def ile nâyı 
Semâ‘ §afâ câna vefâ rû√a πıdâdur 
   III 
Ey Sûfî Sûfî Sûfî Sûfî »udâ ‘aş…ına dilbende olalum 
±ev… ile §afâlar sürelüm zinde olalum 
◊a≥ret-i Mevlânâya bugün bende olalum 
Semâ‘ §afâ câna vefâ rû√a πıdâdur 
 
      5555****    
    
        Dervîş FevzîDervîş FevzîDervîş FevzîDervîş Fevzî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Dûr-bîni neyi al destüñe bir ba… ne imiş 
Niye «al… itdi dime ◊a≥ret-i Mevlâ nâyı 
 
   6666    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Degme monlâ añlamaz nâyın §adâsın neydügün 
Nâyı Mevlânâya fehm itdürdi Mevlâ neydügün 
 
      7777    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Nây-ı Mevlânâ-yı Rûmî esrâr-ı »udâ 
Hû demi miftâ√ ile bu kenzi açdı evliyâ 
 
    
 
 
 
 
 
 

    

                                                 
****    Đlhan Genç, TezkireTezkireTezkireTezkire----i Şui Şui Şui Şu‘ârâârâârâârâ----yı Mevleviye (Esrar Dede), yı Mevleviye (Esrar Dede), yı Mevleviye (Esrar Dede), yı Mevleviye (Esrar Dede), Ankara 2000, s. 435. 
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8888****    

    
                         ŞehîdîŞehîdîŞehîdîŞehîdî    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
   I 

2b              Mir’ât-ı mu§affâ mey degül rûy-ı dil-ârâ 
Kim görmeyesin anda bugün ◊a……ı hüveydâ 
Bu pendümi gûş eyle göñül kim budur ola 
Dil virdügine §ıd… ile vir cânuñı zîrâ 
Men mâte mine’l-‘aş…ı fa…ad mâte şehîdâ******** 
   II 
Cân vir yoluna yâr ola dirseñ saña A√med1 
Zîrâ ki odur ‘âşı…-ı §âdı…lara ma…§ad 
Bu mı§ra‘ ile ‘â…ıl olanlar ola sermed 
Yâd itmedi mi bunı cihân fa«rı Mu√ammed 
Men mâte mine’l-‘aş…ı fa…ad mâte şehîdâ 
   III 
Aldanma dilâ bâ…î §anup fânî cihânı2 
Senden ilerü bunda gelenler göre …anı 
~âdı…lı… ile çünki dilâ sevdüñ o cânı 
Â«ir anuñ ‘aş…ı ile vir rû√-ı revânı 
Men mâte mine’l-‘aş…ı fa…ad mâte şehîdâ 
   IV 
Seyrümde gezerdüm gice derd ile ma√zûn3 
Bir na‘ra işitdüm didi ey dîdesi pür-«ûn 
Bâ…î mi §anursın ‘acebâ kec-rev-i gerdûn 
Vir cânuñı cânân yolına olma diger-gûn 
Men mâte mine’l-‘aş…ı fa…ad mâte şehîdâ 
   V 
Her kim ki dilerse ire her derdine dermân4 
»âk-i reh-i cânâna ide cânını …urbân 
Bunı dir iken gûşuma irişdi «oş-el«ân 
Bu mı§ra‘ı yâd eyle Şehîdî Şehîdî Şehîdî Şehîdî da«ı vir cân 
Men mâte mine’l-‘aş…ı fa…ad mâte şehîdâ 
 

                                                 
****    TezkireTezkireTezkireTezkire----i Şui Şui Şui Şu‘arâarâarâarâ----yı Mevleviye, yı Mevleviye, yı Mevleviye, yı Mevleviye, s. 272. 
******** “Kim ki aşktan dolayı ölmüştür (o) şehid olmuştur.” 
18 /  II^3 ‘â…ıl : πâfil T. 
2      III :  IV T. 
3      IV :  III T. 
       IV^2 dîdesi : dîde-i T. 
4     V^1 kim ki dilerse : kim diler ise T. 
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9999****    
    

                                          Yûsuf                                          Yûsuf                                          Yûsuf                                          Yûsuf    
    

Mef‘ûlü  Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün  
       

1       Bu bendeñe imdâd it yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
Lu†fuñ ile gel şâd it yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

2       Ey göñli πanî server ey ‘âşı…-ı peyπamber 
Şems oldı saña rehber yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

3       Đtdi beni emmâre mi√net-keş ü âvâre 
¢aldum …atı bî-çâre yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

4       Al destümi ≠illetden …urtar bunda le≠≠etden 
Aç ‘aynumı πafletden yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

5       Yûsuf Yûsuf Yûsuf Yûsuf didi ey bârî aç perde-i esrârı 
Gelmiş size yalvarı yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
 
    
            10101010********    
    
                 Fehmî         Fehmî         Fehmî         Fehmî    
    

         Güfte         Güfte         Güfte         Güfte----i Altı Parma…i Altı Parma…i Altı Parma…i Altı Parma…    
    
Mef‘ûlü  Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün    
    

1      Sen §â√ib-i dîvânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
Mecmû‘a-i ‘irfânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

2       Sul†ân-ı velâyetsin ma√≥[â-yı] kerâmetsin 
A«ter-i hidâyetsin yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

3       Sen kân-ı ma‘ârifsin sul†ân-ı ‘avârifsin 
Her ma‘dene sen kânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

4       Đ…lîm-i velâyetle meydân-ı hidâyetle 
Sen fâyı…-ı a…rânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
 

                                                 
**** Handan Öznur’un hazırladığı Yûsuf Hakkı Divanında bulunamadı. (2b’de der-kenardır.) 
******** 2b’de der-kenardır 
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5       Ey cân ile cânânum ma…§ûd-ı dil ü cânum 
Mülk-i dile sul†ânum yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

6       Ey şâh-ı felek dergeh derdüm bu durur her geh 
Ta‘vî≠-i dil ü cânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ  
    

7       Ey mazhar-ı ism-i Hû çü nûrı ile memlû 
Sen meh-i tâbânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

8       Dil mürdelerüñ cânı lu†f u keremüñ kânı 
Gencîne-i i√sânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

9       Ey pîr-i »udâ ‘âdet FehmîFehmîFehmîFehmî …uluña lu†f it 
Derd ehline dermânsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
 
 
   11111111    
    
       Fehmî   Fehmî   Fehmî   Fehmî    
    
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
    

1       Dildür «azâne-i güheri mevlevîlerüñ 
Genc-i derûnadur na@arı mevlevîlerüñ 
    

2       Geştgân-ı bâdiye-i ‘aş…dur eger**** 
Olmaz ise n’ola e&eri mevlevîlerüñ 
    

3       Başında bir külâh-ı mücevher-nümâ olur 
Çı…dı…ça âh-ı pür-şereri mevlevîlerüñ 
    

4       Bir râh-ı »udâdur bâda peymâlı… itmede 
Pâdur bu yolda far…-ı seri mevlevîlerüñ 
    

5       Gülmî«-i bâb-ı dergeh-i Monlâ Celâldür 
FehmîFehmîFehmîFehmî cihâna derd-i teri mevlevîlerüñ 
 
 
          
    
    

                                                 
**** 11 / 2a Mısra vezne göre eksiktir. 
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12121212****    
    

                  Birrî          Birrî          Birrî          Birrî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   I                

3a              Bülbülânuz sîne-i pür-dâπdur gülzârımuz 
Sîne çâk olsa n’ola gûş eyleyüp gül zârımuz 
Hem-çü serv-âzâdeyüz bu bâπda yo… bârımuz 
Oldı istiπnâ bu bâzâr-ı fenâda kârımuz    
Biz gedâyuz gerçi kim şâhânedür e†vârımuz 
◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûmîdür bizüm ◊ünkârımuz 
   II  
Âsitânına …ılup na…d-i dil ü cânı ni&âr1 
Cân u dilden «idmet-i dergâhın itdük i«tiyâr 
¢ulluπıyla ‘âlem-i ma‘nîde oldu… şehriyâr 
Devlet-i dünyâya itmezsek ‘aceb mi i‘tibâr    
Biz gedâyuz gerçi kim şâhânedür e†vârımuz 
◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûmîdür bizüm ◊ünkârımuz 
   III 
Pes odur serdâr-ı merdân-ı »udâ bî-iştibâh 
Her gedâ-yı âsitânı bir şeh-i §â√ib-külâh    
Bendegâne «idmet-i dergâhı besdür ‘izz ü câh 
N’ola itmezsek cihâna iltifât ile nigâh    
Biz gedâyuz gerçi kim şâhânedür e†vârımuz 
◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûmîdür bizüm ◊ünkârımuz 
   IV 
Her gedâ kim dergehinde bende-i fermân olur 
Pâdişâh-ı ta«t-gâh-ı mülket-i ‘irfân olur 
Gerçi ‘âlî-…adr olanlar «âk ile yeksân olur 
Mâ‘nîde ammâ √a…î…at gevherine kân olur 
Biz gedâyuz gerçi kim şâhânedür e†vârımuz 
◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûmîdür bizüm ◊ünkârımuz 
   V 
Gülşen-i aş…ında bülbüller terennüm-sâzdur 
‘Âşı…ânı §ad hezârândur dinülse azdur 
Kemter-i ‘uşşâ…ı BirrîBirrîBirrîBirrî-i sü√an-perdâzdur 
Gör bu beyti nâlemüz fehm it yine dem-sâzdur 
Biz gedâyuz gerçi kim şâhânedür e†vârımuz 
◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûmîdür bizüm ◊ünkârımuz 

                                                 
****    Râsih Erkul, Birrî Mehmet Dede (Magnisalı) Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni,  Birrî Mehmet Dede (Magnisalı) Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni,  Birrî Mehmet Dede (Magnisalı) Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni,  Birrî Mehmet Dede (Magnisalı) Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Konya 1992 
s. 394. 
1     12 /  II^1 Âsitânına : Âsitânı D. 
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13131313****    

 
          BirrîBirrîBirrîBirrî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Cünbüş-i †âvûs-ı ‘irfândur semâ‘-ı mevlevî 
Fehm idüñ bir özge cevlândur semâ‘-ı mevlevî 
    

2       Devr iderler ‘aş… meydânı ‘ulüvv-i şân ile 
Reşk-i nüh-eflâk-ı gerdândur semâ‘-ı mevlevî 
    

3       Döne döne pu«te olsa dilleri hemçün kebâb 
N’ola ma√≥-ı nâr-ı sûzândur semâ‘-ı mevlevî 
    

4      ‘Aş…ı şem‘i döndürür fânûs-ı cismin anları 
Anuñ içün pertev-efşândur semâ‘-ı mevlevî 
    

5       BirriyâBirriyâBirriyâBirriyâ her bir gedâ’yı bir şeh-i devrân ider 
Böyle bir âyîn ü erkândur semâ‘-ı mevlevî 
 
    
 

14141414********    
 

           Birrî           Birrî           Birrî           Birrî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Dil-penâhumdur benüm dergâh-ı şâh-ı mevlevî 
Cilvegâhumdur √arîm-i tekye-gâh-ı mevlevî 
    

2       ‘Aş…-ı Mevlânâyı nâlân eyledü…çe dem-be-dem 
Şev…-ı Mevlânâyı ı@hâr eyler âh-ı mevlevî 
    

3       ¢ılsalar cevlân olur †âvûs-ı cennet πıb†a-keş 
Reşk-i firdevs-i cinândur cilvegâh-ı mevlevî 
    
 

                                                 
****        Birrî Divanında bulunamadı.        
      Esrar Dede,       Esrar Dede,       Esrar Dede,       Esrar Dede, s. 63. 
********        Birrî Divanında bulunamadı. 
     Esraar Dede,      Esraar Dede,      Esraar Dede,      Esraar Dede, s. 64.    
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4       Bûy-ı ma‘nâ şemm idüp …ılmışlar anı zîb-i ser 
∏once-i gülzâr-ı …udsîdür külâh-ı mevlevî 
    

5       Dilleri pür-fey≥-i şems-i ma‘nevîden mâh olur 
Mîm-i femdür âşikâr oldu…ça âh-ı mevlevî 
 

6       Âşinâ ol eyle kesb-i rûşenâ ey tîre-dil 
Ma†la‘-ı nûr-ı √a…î…atdür  cibâh-ı mevlevî 
 

7       Bes zer-i √âli§ gibi ey BirrîBirrîBirrîBirrî-i ma«la§ saña 
Pâye-i ‘izzet yeter ol «âk-râh-ı Mevlevî 
 
 
   15151515****    
    
                   Birrî           Birrî           Birrî           Birrî    

    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

3b     1      Ezel câmın ma√abbetde içenler mevlevîlerdür 
                 O câmuñ cür‘asın «al…a §açanlar mevlevîlerdür 

 
2      Düşüp merd-i »udânuñ i&rine râh-ı ma√abbetde1 

Zen-i dehrüñ fesâdından …açanlar mevlevîlerdür 
 

3       Mi&âl-i Şems-i Tebrîzî yolında Monlâ »ünkâruñ 
Serinden ey keremkânı geçenler mevlevîlerdür 
 

4      Yine dem-sâz olurlarsa açarlar perde ‘uşşâ…a 
Dem-â-dem evc-i rif‘atde uçanlar mevlevîlerdür 
 

5       ‘Aceb midür bülend-pervâz olurlarsa hümâ-âsâ 
Cenâ√-ı himmet-i ‘âlî açanlar mevlevîlerdür 
 

6       Dili içre …udûm itdükçe sırr-ı ◊a… semâ‘ idüp 
Görüñ kim semt-i cânâna göçenler mevlevîlerdür 
 

7       Yüri sür Birriyâ Birriyâ Birriyâ Birriyâ var âsitânı †aşına başuñ2 
Me√ekk-âsâ zer ü sîmi saçanlar mevlevîlerdür 
 

                                                 
****  Birrî Divanı,   Birrî Divanı,   Birrî Divanı,   Birrî Divanı,  s.  299. 
1 15 / 2a i&rine : e&erine D. 
2       7a Yüri : Yüzi D. 
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   16161616    
    

 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Bu erkân-ı semâ‘îdür eger nây u …udûmîdür 
~a…ın †a‘n itme kim √a§muñ Celâleddîn-i Rûmîdür 
 
 
   17171717****    
    
                         Birrî                     Birrî                     Birrî                     Birrî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Neyin inkâr ide her kim bu ma…âmuñ dedeler 
Ney gibi tîπ-ı …azâ baπrını ânuñda deler1 
 

2       Da«ı feryâd-ı …udûmuñ neyedür bilmeyenüñ 
∞arb idüp za√meleri başına «oş ögredeler 
 

3       Bir dem olmaz mı ki ol dergeh-i ‘âlîde yine2 
»â§ erenler gire meydâna da cevlân ideler 
 

4       Deri bu tekyenüñ olmaz mı güşâde yo«sa 
Bu mıdur şimdi †arî… içre dedem …â‘ideler 
 

5       Bu revâ mıdur ayâ tekye-nişîn BirrîBirrîBirrîBirrî-veş 
Gele yârân-ı §afâ …apuya ma√rûm gideler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Birrî Divanı,  Birrî Divanı,  Birrî Divanı,  Birrî Divanı,  s. 298.        
1 17 / 1b Ney gibi : Ney-veş: D. 
2        3a ol:bu D. 
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            18181818****    
 
GüfteGüfteGüfteGüfte----i Feridûn Deri Feridûn Deri Feridûn Deri Feridûn Der----◊a……◊a……◊a……◊a……----ı Semâı Semâı Semâı Semâ‘ 
 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Sâlik olanuñ √âli dilâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
Âyîn-i şeh-i mülk-i be…â ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

2       ~ahbâ-yı «um-ı mey-gede-i ehl-i √a…î…at 
‘Uşşâ…a dilâ fey≥-fe≥â ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

3       ~ay…al-dih-i dil-§âf iken lev√-i √avâ†ır 1 
Mir’at-ı ru«-ı yâr-nümâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

4       Merdân-ı küleh pûşları hüdhüd-i hâdî2 
Vu§lat-girî-i râh-ı hüdâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

5       Ney naπme-zen-i bezm-i elest olsa ‘aceb mi3 
Âheng-i nevâ-sâz-ı belâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

6       Münkir olana «îre-ger-i ‘a…l u «ıreddür4 
Râ√at-res-i a§√âb-ı §afâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

7       El §alsa n’ola döne döne ‘ış…la dervîş 
Dünyâ ile ‘u…bâyı rehâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

8       Her çar« olup πar…a-ger-i ≠evra…-i hestî 
Gird-âb-ı yem-i ma√v u fenâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

9       Merdân-ı mücerred zen-i dünyâ-yı denîden 
‰uπyân-ı kesel nefs ü hevâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 
 
 

                                                 
*    Kadriye Şimşek, Feridun Divanı,  Feridun Divanı,  Feridun Divanı,  Feridun Divanı, Kütahya 2002, s.90. 
1 18 / 3a ~ay…al-dih-i dil-§âf[i]ken : ~ay…alda dil-i §afken D. 
         3b Mir’at-ı ru«-ı yâr-nümâ : Âyîne-i dîdâr-nümâ D. 
2       4a küleh : güle D. 
         4b hüdâ : hedâ D. 
3       5a Ney naπme-zen-i : Ney-i nâπme-zen D. 
4       6^D. 
        7 : 6 D. / 8 : 7 D. / 9 : 8 D. / 10 : 9 D. 



 

 171  

 
 

10     ‰âvûs-§ıfat cilve-künân vecde düşerler1 
◊âlet-dih-i merdân-ı »udâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

11     Her nef√a-i ney tar-zen-i perde-i pindâr2 
Sûzende-i tezvîr-i riyâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

12     ∞arb-ı …udûmı  çûb-zen-i ehl-i @avâhir3 
Erbâb-ı dil ü câna πıdâ ≠ev…-ı semâ‘dur 
 

13     Ba«ş itse FerîdûnaFerîdûnaFerîdûnaFerîdûna ne var cûş u «urûşu4 
Cünbüşde her bî-ser ü pâ ≠ev…-ı semâ‘dur 

 
4a  Bu sayfa mecmuada boştur. 

 
4b                      19191919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1      10b ◊âlet-dih-i : ◊âletde D. 
2     11 : 10 D. / 12 : 11 D. / 13 : 12 D. 
       11a  nef√a-i ney-i tar-zen : naπme-i ney-i nâzdan D. 
3     12a çûb : çûb-ı D. 
4     13a ne var^M. 
      13b bî-ser ü pâ : bî-serpâ  D. 
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    20202020****    
        

    ∏azel    ∏azel    ∏azel    ∏azel----i ∏av&i’li ∏av&i’li ∏av&i’li ∏av&i’l----Mer√ûmMer√ûmMer√ûmMer√ûm    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       Cihân-ı √üsne kim ol dil-ber-i bî-dâd aya… ba§mış 
Zemîn-i ‘aş…a dil hîç itmedin feryâd aya… ba§mış 
    

2       Đrişmiş kimse yo… pâyına ¢aysuñ lânedür serdür 
Bu va√şet-zâda ço… Mecnûn-ı mâder-zâd aya… ba§mış 
 

3       Neşâ† u ye’si benden özge bir kes bilmemiş bildüm 
Beyâbân-ı sürûra ço… dil-i nâ-şâd aya… ba§mış 
 

4       ‰arî…-i ‘aş…a tûşe-mey gerek dil-ber gerek bildüm1 
Terennüm-senc olup dil-ber degül heftâd aya… ba§mış 
 

5       Na@îre …âbil olmaz rû√ var na@mında ey ∏av&î∏av&î∏av&î∏av&î 
Ziyâret eyle şehr-i şi‘re bir üstâd aya… ba§mış 
 
 
   21212121    
    

        ŞâmŞâmŞâmŞâm----ı Şerîfde Binâ Olunan Mevlevîı Şerîfde Binâ Olunan Mevlevîı Şerîfde Binâ Olunan Mevlevîı Şerîfde Binâ Olunan Mevlevî----«ânenüñ Târî«idür«ânenüñ Târî«idür«ânenüñ Târî«idür«ânenüñ Târî«idür    
    
                                    Fe‘ilâtün Mefâ‘îlün Fe‘ilün 
 

Mevlevî-«âne şöhre-i âfâ…  
Oldı târî« Ka‘betü’l-‘uşşâ… 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Tezkire Tezkire Tezkire Tezkire----i Şu’arâi Şu’arâi Şu’arâi Şu’arâ----yı Mevleviyye, yı Mevleviyye, yı Mevleviyye, yı Mevleviyye, s. 401. 
1 20 / 4a bildim : bilmiş T. 
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   22222222    
    

5a                         ÎlâhîÎlâhîÎlâhîÎlâhî    
    
                 Der ma…âmDer ma…âmDer ma…âmDer ma…âm----ı ◊üseynîı ◊üseynîı ◊üseynîı ◊üseynî----i ◊a≥reti ◊a≥reti ◊a≥reti ◊a≥ret----i Mevlânâ ¢uddise Sirruhu’li Mevlânâ ¢uddise Sirruhu’li Mevlânâ ¢uddise Sirruhu’li Mevlânâ ¢uddise Sirruhu’l----FevzFevzFevzFevz    
    
                                       (8+7=14)                                       (8+7=14)                                       (8+7=14)                                       (8+7=14)    

1       ëìUÄ X• — bš– — u0 rì«bšLì Ë X�£ U¦ 
Bu ayrılı… odına cânum nice bir yana 
 

2       rì«bš¦ ëL£ Â œ d£ uÔ ‚« d§ “ Â œd¦ 
‘Aş… odı nihân olmaz yandu…ça irer câna 
 

3       Ëd²«— ÊUL½ „dÔ Ê¬ ‰œ d� bì“ dšÔ u# 
Fitneli ala gözler çün uy«udan uyana 
 

4       v*š• U¦ q#U0 b– v*š¼ Œ— ¡«œu� 

Mecnûn gibi vâveylâ oldum dil-i dîvâne 
 

5       r¼U� v½bL£ ë�J² sšJA¦ ë§Uì “« 
      Her va…it se√er yeli zülfini …ılar şâne 

 

6       ˆU½:« «b• ˆœU×§«öM¦ˆœU×§«öM¦ˆœU×§«öM¦ˆœU×§«öM¦ V¼ qF¼ “« 
◊a……â ki dü-cû çeşmü m yâ…ût ile dürdâne 
 
 
 
   23232323    
    
                 Şehîdî         Şehîdî         Şehîdî         Şehîdî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       ¢a†re-i nîsân-ı ra√metdür külâh-ı mevlevî 
Gevher-i deryâ-yı √ikmetdür külâh-ı mevlevî 
    

2       Ser-fürû itmez şeh-i dehr-âgin[e] sul†ân-ı ‘aş… 
Rif‘at-ı tâc-ı sa‘âdetdür külâh-ı mevlevî 
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3       Mekke-i kâlâ-yı i…lîm-i fenâdur ehline 

Naπme-i mihr-i §adâ…atdür külâh-ı Mevlevî 
 

4       Fet√ idüp i…lîm-i fa…rı ney …udûm-ı vecd ile 
Bî-mucâbâ tîπ-i nu§retdür külâh-ı mevlevî 
 

5       Şeb-çerâπ-ı dûdmân-ı gevher-i yek-dânedür 
Bey≥a-i  †âvus-ı cennetdür külâh-ı mevlevî 
 

6       Şu‘lesinden pür-≥iyâ olma…dadur rûşen dilân 
Nûrdan …andîl-i …udretdür külâh-ı mevlevî 
 

7       ◊âl ü …âle pûte-i iksîr-i ‘irfân-ı edeb 
Kimyâ-yı …âbiliyyetdür külâh-ı mevlevî 
 

8       Cübbe vü destâr ile itmez tefâ«ür ‘âşı…ân 
Fa…r ile fa«ra işâretdür külâh-ı mevlevî 
 

9       ¢aysa hem-râh olmayan ‘aş… içre giymez başına 
Lâne-i murπ-ı ma√abbetdür külâh-ı mevlevî 
 

10     Zâyi‘ olmaz neş’esi dilden §abâ√-ı √aşre-dek 
Câm-ı §ahbâ-yı √a…î…atdür külâh-ı mevlevî 
 

11     Ey Şehîdî Şehîdî Şehîdî Şehîdî gülsitân-ı Me&nevîden √â§ılı 
Bir açılmış verd-i behcetdür külâh-ı Mevlevî 
 
 
   24242424****    
 
GüfteGüfteGüfteGüfte----i Sul†ânu’li Sul†ânu’li Sul†ânu’li Sul†ânu’l----Ebedü’lEbedü’lEbedü’lEbedü’l----ân ¢uddise Sirruhûân ¢uddise Sirruhûân ¢uddise Sirruhûân ¢uddise Sirruhû    
    
       Dîvâne (Semâ       Dîvâne (Semâ       Dîvâne (Semâ       Dîvâne (Semâ‘î)î)î)î)    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Didi bir dervîşe ol bir pâdişâh 
Ne durur √ır…a vü hem başda külâh 
   
Didi dervîş ey şeh-i ‘âlî-tebâr 
◊ır…a …abrimdür külâh seng-i mezâr 
 
 

                                                 
****    Mustafa Çıpan, Dîvâne Mehmed Çelebi,  Dîvâne Mehmed Çelebi,  Dîvâne Mehmed Çelebi,  Dîvâne Mehmed Çelebi, Konya 2002, s. 72. 
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Didi öli niçe söyler iy dede 
Kimse işitmedi bunı dünyede  
 
Didi sen işitmedüñ mi  şehriyâr 
Ki su’âl ü hem cevâb-ı …abr-vâr 
   

5       Didi öli ra…§ ider mi dünyede 
Ki idersüñ ra…§ gâhî ey dede 
   
Didi ol dem k’irişür âvâz-ı §ûr 
Ol zamân ra…sân olur ehl-i …ubûr 
   
Didi nedür sırr-ı ra…§-ı dâ’ire 
Bu †arî…-i Mevlevîde ey dede 
   
Didi bu esrârı «od yitmek gerek 
Nereden geldüñ ise gitmek gerek 
   
Didi bu mebde me‘âduñ sırrıdur 
Gösterüpdür pîrimüzüñ birridür 
   

10     Didi şey«üñ sırrı nedür vir cevâb 
Kim †urur burcında §anki âftâb 
   
Didi işit benden ey şâh-ı cihân 
Saña diyem remzini idem beyân 
   
Ol zamân ki «al…-ı ‘âlem yoπ idi 
Hîç ma«lû…ât u âdem yoπ idi 
   
Bir «azîne idi ma«fî ol ilâh 
Kendinden πayrı yoπ idi pâdişâh 
   
‰olu esmâ vü §ıfâtıyla idi1 
Mâsivâ yo… kendü ≠âtıyla idi 
   

15     Đstedi ki biline ev§âf ile 
Emr idüp «al… itdi nûn u kâf ile 
   
Âyîne yaratdı kendine ol şâh 
Göre ev§âfıyla kendin ol Đlâh 
 
 

                                                 
1 24 / 14a  ‰olu : Anca… D. 
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Pes âdem mir’ât-ı ◊a…dur «ôşça ba…1 
Görinür esmâ vü ev§âfıyla ◊a… 
   
Gûyiyâ bir no…†adur ol pâk ≠ât 
Sür‘at-i seyrinden olur mümkinât 
 
No…†a sırrından olur √a† âşikâr2 
»a†-ı  vehmi diler aña ol kibâr 
   

5b     20     Dâ’ire mevhûm içinde kâ’inât3 
Seyr ider hem ins ü cin hem mümkinât 
   
Đki †araf †utar ol dâ’ire bil 
Biri §âπ u biri §ol i≠‘ân …ıl 
   
‘Âlem @âhirdür ol §âπ cânibi 
‘Âlem bâ†ındur ol §ol cânibi  
   
¢arşusında mertebe-i insândur 
Âdem oldur ki âyîne-i Ra√mândur 
   
Dâ’ire-i mevhûmı no…†a seyr ider 
Kendine gelince no…†a devr ider 
   

25     Çünki no…†a a§lına itdi rücû‘ 
Ma√v olur kendinden ol cümle fürû‘ 
   
Pes bu cümle mâsivâ vü kâ’inât 
Gûyiyâ bir no…†adır bu mümkinât 
   
Seyr iderler dâ’ire-i mevhûmda 
‘Âlem nice seyr ider ma‘lûmda 
   
A§lına çün râci‘ oldı mümkinât 
Mâsivâ …almadı …aldı pâk ≠ât 
   
Pes »udâ ism-i selâm ile o an 
¢ulına eyler tecellî ol zamân 
 
 
 

                                                 
1        17a Pes âdem : Âdem ol D. 
2        19a  olur √a† : √a† olur M. 
3        20a  kâ’inât : mümkinât M. 
          20b  mümkinât : kâ’inât M. 
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30     Kim selâm olsun size ey bende-gân1 

¢urtulubsuz rayb u şekden bu zamân 
   
Birligimi bildiñiz ‘ilme’l-ya…în* 
Pes selâm olsun size ey mü’minîn 
 
Diñle ol ikinci devrüñ remzini 
Diyeyim saña o ra…§uñ remzini 
 
Devr ider ikinci kerre ‘âşı…ân 
Tâ ki ‘ilm ile olurlar cümle fân 
   
Pes tecellî eyler ol Rabbü’l-enâm 
Dir ki ‘âşı…laruma olsun selâm 
   

35     Birlügimi gördüñüz ‘ayne’l-ya…în2** 
Ki menem şühûd u şâhid ez-ya…în 
   
Diñle ol üçünci devri iy güzîn 
K’aña dirler ‘âşı…ân ◊a……a’l-ya…în 
   
Kim fenâ-yı tâm dirler da«ı mevt 
Ma√v-ı mu†la… dirler aña da«ı fevt 
   
~oñra ◊a… ism-i selâm ile o an 
Dir selâm olsun size iy ‘âşı…ân 
   
Ölmek ile ölmeden …urtulduñuz 
Hem fenâ ile baña yol bulduñuz 
   

40     Şey« kim …â’im-ma…âm-ı ◊a… durur 
Varlıπı yo… fânî-i mu†la… durur 
   
Tercemân-ı ◊a…dur ol …â’im-ma…âm 
◊a… lisânından ider ol üç selâm 
   
¢âbe …avseynüñ rumûzıdur bu mâl*** 
Gösterüpdür bunı ol Monlâ Celâl 
 
 

                                                 
1        30b bu : ol D. 
****    “Eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız.” Tekâsür, 102/5. 
2        35a menem : benem D. 
** “Sonra onu gerçekten yakîn gözüyle görmüş olacaksınız.” Tekâsür, 102/7. 
***    “Nitekim iki yay kadar veya daha yakınlaştı.” Necm, 53/9. 
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◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm-ı Şems-i dîn 
Gösterüpdür böyle esrâr-ı ya…în 
   
Çün işitdüñ bunı iy şâh-ı cihân 
Kim †arî…-i evliyâ vü ‘âşı…ân 
   

45     Ço…dur esrâr u rumûzât-ı «afâ 
Kimse bilmez bunı illâ evliyâ 
  
Pes sa‘âdet aña kim hîç bir zamân 
Evliyâya olmaya münkir o cân 
   
Kim göremez münkir ol esrârı fâş 
Kör §ıçan gibidürür ol bed-ma‘âş 
   
Baπlamayınca cihânda gözini ol 
Göremez ol gözi hîç †oπrı yol 
   
Şems nûrından Celâle’d-dîn-i Rûm 
Ay u gündendür münevver ol ‘ulûm 
   

50     Bil ki dervîşânıdur §anki nücûm 
Hâdî-i râh-ı Celâle’d-dîn-i Rûm 
   
±erredür nûrı yanında âfitâb 
Şöyle enverdür cihânda ol cenâb 
   
Ol cemâlüñ nûrına pervâneyem 
Gice gündüz yanaram DîvâneyemDîvâneyemDîvâneyemDîvâneyem 
   

53     Âsitânında seg-i gurgîniyem 
Anuñçün ‘âlemüñ seyr şîrîniyem 
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   25252525****    
    
         Dîvâne (Semâ Dîvâne (Semâ Dîvâne (Semâ Dîvâne (Semâ‘î)î)î)î)    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
    

1       Ey dil bu yeter iki cihânda saña ‘irfân1 
Birdür bir iki olmaπa yo… bilmiş ol imkân 
    

2       ◊a… söyleyicek sende senüñ ortada neñ var 
‘Âlemde hemân ben dedigüñdür saña no…§ân 
    

3       Ma‘rûf olamaz kendüni ma√v itmeyen ‘ârif 
◊a……ı bulamaz bâ†ılı terk itmeyen insân 
    

4       Her yüzden olur kendi cemâline çü mir’ât 
Her yüzden ider kendüni seyr ol meh-i tâbân 
 

5       Sa‘y eyle rı≥â gözle …o ı†lâ… ile …aydı 
‘Âlemde SemâSemâSemâSemâ‘îîîî bu yiter sâlike ‘irfân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Dîvâne Mehmed Çelebi Divanı,   Dîvâne Mehmed Çelebi Divanı,   Dîvâne Mehmed Çelebi Divanı,   Dîvâne Mehmed Çelebi Divanı,  s. 91. 
1 25 / 1a ‘irfân : iz‘ân D. 
          1b ol^M. 
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6a                26262626 
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27272727    
    

          ∏av&î          ∏av&î          ∏av&î          ∏av&î    
    

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
    

1       ‰ûfân-ı ‘aş… itdi gedâ mevlevîleri 
Şâyân-ı şâh-ı şehr-i §afâ mevlevîleri 
    

2        Resm-i ‘ulûma §arf-ı nigâh eylemez melek 
‘Đlm-i ledünn o…ur fu≥alâ mevlevîleri* 
    

3       Şev…-i cilâ-pe≠îr ki ya‘ni cihân-ı ‘aş… 
¢ıldı rubûde bî-ser ü pâ mevlevîleri 
    

4       Ser-«aşme-i füyû≥ ki ya‘ni Celâl-i Rûm 
Đtdi şiyem-i her dü serâ mevlevîleri 
    

5       »ûrşîd ü mâh-ı ‘âlem-i ◊a…… añlayan görür 
Mir’ât-ı câm-ı cilve-nümâ Mevlevîleri 
 
 
   28282828    
 

∏av&î∏av&î∏av&î∏av&î    
    

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün  
 

1       Hinde düşmüş πarîb işte fa…îr 
»andeden bî-na§îb işte fa…îr 
   

2       Eşk-rîzi «am-çü germ 
Girye  kâr u mu§îb işte fa…îr 
   

3       ‘Đlm-i bî-√â§ıl u ta§avvur-ı «avf 
Ma‘rifet yo… edîb işte fa…îr 
   

4       Peyrev-i ¢ay§-ı va…t ü hem âhınuñ 
Naπâmâtı ‘acîb işte fa…îr 
   

5      Va√şet âlûde itse bîgâne 
Hem «ulû§ u firîb işte fa…îr   

                                                 
****    “Tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan.” Kehf, 18/65. 
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6       Rind-i ta…vâ-fürûş §abrî-veş 

Pârsâ nâ-şikîb işte fa…îr 
   

7       Merd-i kâmil √u≥ûrına varsam 
Hem gedâ hem necîb işte fa…îr 
   

8       Dîde-i reşkden «alâ§ olmış 
‘Âşı…-ı bî-ra…îb işte fa…îr 
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6b     29292929    
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7a     30303030    
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7b     31313131    
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8a 32323232    
    

 
 
   33333333    
    
¢ıdvetü’l-‘ulemâ-i fi’l-âfâ…  mer√ûm Mevlânâ Đs√â… ‘aleyhi ra√metü’l-»allâ… bir 

…ı†‘a buyurmuşlar Sul†ân Süleymân cülûsı hümâyûnlarına târî«-i vâ…ı‘ olmuşdur her mı§ra‘ı 
baş…a târî«dür. 

 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
    

1       Elâ ey √âmî-i şer‘-i mu†ahhar / (H. 926, M. 1520) 
      Şehî gerden sul†ânu’s-selâ†în  / (H. 926, M. 1520) 

    
2       Süleymânsın nigîn-i devletüñle / (H. 926, M. 1520) 
       Yanuñda ben …uluñ bir mûr-ı miskîn (H. 926, M. 1520) 

    
3       ¢abûl eyleñ felek şimdi olupdur / (H. 926, M. 1520) 
       ¢apu …ulı †apuña ma§la√at-bîn / (H. 926, M. 1520) 

    
4       Şehâ ‘âlî-nesebin vire Allâh/ (H. 926, M. 1520) 
      Şu‘â‘ı emr ü mülk ü ‘adl ü temkîn / (H. 926, M. 1520) 

    
5       Kemâl-i devletüñle her zamân ol (H. 926, M. 1520) 
         Mu‘în şer‘ u mülk-i hâdî-i dîn / (H. 926, M. 1520) 
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6       Saña kim §ıd… ile itdüm du‘âyı / (H. 926, M. 1520) 
         Didi gökden sivâken ‘arş-ı âmîn/ (H. 926, M. 1520) 

 
 
 

 
 
8b    34343434    
    

Bu târî« da«ı Ayaz Paşazâde Yümnî Mu√ammed Begüñ te’ehhülüne Monlâ ~âfî  
bir …ı†‘a diyüp beyt-i &ânîsinden …ır… dört târî« çı…arılmış ammâ bu fa…îr otuz altı vecihle 
isti«râc eyledüm. 

 Ol …ı†‘a budur 
 

    SâfîSâfîSâfîSâfî    
    

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
    

1       Mîr-i sü«anver ◊a≥ret-i Yümnî Beg yine1 
Sûr-ı sürûr-encâm ile …ıldı cihânı pür-§afâ 
    
Ol sûr ile ~âfî~âfî~âfî~âfî o gün §açdı §afâlar kesb ider 
¢ır… dört târî« eyledi bir beyt-i dil-keşle edâ 
    
Ey cem-i nişân merd-i ra’ûf (H. 986 / M. )  
 
Vey mâh-ı mir’ât-ı ferru« (H. 986 / M. ) 
    
Mâ-i şerefle virdi ço… (H. 986 / M. ) 
 
Cem‘iyyet-i sûruñ §afâ (H.986 / M. ) 
    

5       Bu ≠ikr olan târî«üñ icmâlen işit taf§îlini 
Her fı…rası bir müsta…ıl târî« olupdur evvelâ 
    
Men…û† u sâde ikişer târî« olur bir mı§ra‘ı 
Bu cümlesi heşt oldı bil mânend Firdevs-i a‘lâ 
    
El pür no…†a fı…ra-i evveli vü &âni vü selâsın 
‘Aks ile tâ bu ikiden târî« de √â§ıl ola 
    
Mı§ra‘-ı &ânîden bu nev‘ üzre iki da√ı çı…up  
Oldı  devânda cümlesi ey şâh-ı mülk-i lâ-fenâ 

                                                 
1 65 / 1a Mısra vezne göre eksiktir.  
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Man…û† u sâde fı…ra-i ûlâları her mı§ra‘uñ 
Đki da«ı ‘add ile bil târî«-i çârda oldı hâ 
 

10     Ta≥mîm vir ‘aks eyleyüp man…û†ı ile sâdesin 
Đki da«ı †âhir olup şânede olur târî« aña 
    
Her mı§ra‘uñ al fı…ra-i &ânîlerin bu kez yine 
Minvâl-i me≠kûr üzre tâ târî«-i çâr olur edâ 
    
Mı§râ‘-ı evvel evveli mı§ra‘-ı &ânî &ânîsin 
Târî«-i çâr olup olur beyt ü çehârlar meh-li…â 
    
Mı§ra‘-ı &ânî  evveli mı§ra‘-ı evvel &ânîsi 
Çâr oldı yine beyt ü heşt olur …amusı dâ’imâ 
    
Her fı…ranuñ a…sâmını ta§nîf iderseñ ser-be-ser 
Oldı on altı da«ı ≥am …ır… dört olur cümle şehâ 
    

15     Ta√vîl-i sâle a…reb olmaπın şehâ eyyâm-ı sûr 
Oldı †o…uz yüz seksen altıda …amu târî« edâ 
    

16     ~âfî~âfî~âfî~âfî bu †arz-ı «â§ı çün bu resme peydâ eyledüñ 
A√sent bi’llâh hele iz‘ân-ı pâküñ var ola 
    
    
 

35353535****    
    

                                    Fehîm                                    Fehîm                                    Fehîm                                    Fehîm----i ¢adîmi ¢adîmi ¢adîmi ¢adîm    
    
           Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
     

1       Her mürde-dil ki mâlik-i mülk-i vi§âl olur1 
◊ükm-i ‘adem ol âdeme emr-i mu√âl olur 
    

2       A√vâl-i derd-i dil aña ilhâm ola meger 
Ol mâh-ı sâde-rû ki melek görse lâl olur 
    

3       Derd ü elem ki mâ’ide-i a§l-ı va§ldur2 
Mâdâm mihre vâ§ıl ola meh hilâl olur 
    

                                                 
****    Tahir Üzgör, Fehîm Fehîm Fehîm Fehîm----i Kadîm  Hayatı, Sanatı, Divanı ve Metninin Bugünkü Türkçesi, i Kadîm  Hayatı, Sanatı, Divanı ve Metninin Bugünkü Türkçesi, i Kadîm  Hayatı, Sanatı, Divanı ve Metninin Bugünkü Türkçesi, i Kadîm  Hayatı, Sanatı, Divanı ve Metninin Bugünkü Türkçesi, Ankara 1991, s. 414. 
1 35 / 1b ol^ D. 
2        3a va§ldur : vi§âldür D. 
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4       Ger §ala âl mül dile la‘l-vâr ‘aks 
Gör †âli‘im ki lâle-i kûh-ı melâl olur 
 

5       Hem-râh mihr olursa meh-âsâ göñül revâ 
‘Âlemde merd-i sâlik-i râh-ı kemâl olur 
    

6       ◊âl añladuñsa olma gel âlûde-i kelâm 
Esrâra ol ki ma√rem ola ehl-i √âl olur 
    

7       Olsam rüsûm-ı kâr-ı †ılısm-ı kelâm eger1 
Kilk-i FFFFehîmehîmehîmehîm mevrid-i si√r-i √alâl olur 
 
 
   36363636****    
    
                  Ünsî          Ünsî          Ünsî          Ünsî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

9a     1       Men ‘arafdan dem urursan di baña Mevlâ nedür** 
A√mede nâzil olan ¢ur’ândaki ma‘nâ nedür 
    

2       Sırr-ı tev√îdüñ rumûzun nefy ile i&bâtda 
~ûfî gel benden §or anı lâ illâ nedür 
    

3       Üç oπulla dört ananuñ a§lını vü fer‘ini 
Bilmiyen âdem ne bilsün kim †o…uz baba nedür 
    

4       Bâ†ını …o bu √avâss-ı «amse-i @âhirde ki 
Lems ü ≠ev… u şemm rü’yetle ya bu ı§πâ nedür 
    

5       ¢ıl vücûduñ Mı§rı içre nefs ile rû√a na@ar 
Bilmek isterseñ eger Fir‘avn ile Mûsâ nedür 
    

6       ¢u†b-ı ârâm eyleyüp gerdûn kirârân olmada 
Geh hilâl ü gâh bedr olur …amer âyâ nedür 
    

7       Bî-pederdür diyü ‘Îsîye ta‘accüb eylemeñ 
Bî-peder bî-mâder olan Âdem ü »avvâ nedür 
    

8       »ôş ‘aceb …uşdur ki vâ‘i@ ço… ço… añar uçmaπı 
Da«ı bilmez kendüsi Sidre nedür ‰ûbâ nedür 
    

                                                 
1       7a kelâm eger : kelâm-ı dil D. 
****    Ünsî Hasan Efendi Divanında bulunamadı. 
********    “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Hadîs-i Şerîf. 
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9       No…†a-i pergâr-veş &âbit olur kûy-ı zemîn 
Durma devr eyler mu‘alla… bu †o…uz miyâ nedür 
    

10     ~ûfiyâ ≠ikr itmeden me≠kûr bilmekdür murâd 
Mescid içre yo… yire bu itdügüñ πavπâ nedür 
    

11     Dürr-i yemm-i ma‘rifet Ünsî Ünsî Ünsî Ünsî durur andan §oruñ 
¢a†renüñ içindeki cûş eyleyen deryâ nedür 
 
   37373737    
Seyyid Şerîf 
Seyyid-i sa‘delerinden benden kitâb isti‘âre eyledükde Sa‘dü’d-dîn gönderdügi 

…ı†‘a-i la†îfedür. 
 
 
 
   38383838    
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39393939****    
          Veysî          Veysî          Veysî          Veysî    

    
            IIII    
             

9b              Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

 1      Bârekâllâh aña nâme-i i‘câz †ırâz 
Ser-be-ser bestesidür perde-güşâ bende-i râz 
    

2       Nâmedür πonca-i nevreste-i gül-zâr-ı ümîd 
Nâmedür zanba…-ı nev-«·âste-i bâπ-ı niyâz 
    

3       Nâmedür şem‘-i dil-efrûz-ı  şeb-i derd-i firâ… 
Belki pervâne-i per-sû«te-i sûz u güdâz 
    

4       Bezm-i ‘uşşâ…da «·ânende nedîm-i «âmûş 
Meclis-i yârda gûyende dil-i bî-âvâz 
    

5       ‘Ar≥-ı «âl itmege a§√âb-ı sa‘âdete olur 
Tercümân-ı sü«an ârâm-ı fe§â√at pervâz 
    

6       Gele ey nâme seni dest-i §abâya vireyin 
Der-i pâşâ-yı felek-mertebeye irgüreyin 
   IIIIIIII    

1       Yazayın bir sa†ıruñ nâme-i müjgânum ile 
Sur«-ı cedvel çekeyin dîde-i giryânum ile 
    

2       Ru«-ı ‘uşşâ… gibi saña zer-efşânlar idüp 
Sîm-i ta√rîr ideyin eşk-i firâvânum ile 
    

3       Misk-i ‘anber dökeyin «âme-i müşgînümden 
Dür ü gevher dizeyin †ab‘-ı sü«an-dânum ile 
    

4       Virüp ey nâme seni peyk-i se√er-gâh eline 
Da«ı hem-râha ideyin …â§ıd-ı efπânum ile 
 
 

                                                 
**** Zehra Toska, Veysî Divanı (Đstanbul Ü. SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Veysî Divanı (Đstanbul Ü. SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Veysî Divanı (Đstanbul Ü. SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Veysî Divanı (Đstanbul Ü. SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Đstanbul 1985, s. 171. 
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5       Nûr-ı çeşmüm dökeyin «ûn-ı dilüm √arc ideyin 
Saña «idmet ideyin başumla cânum ile 
    

6       Var o dergâh-ı felek pâygehe çehreñi sür 
Niçe olurmuş şeref kevkebe-i devleti gör    
   IIIIIIIIIIII             

1      Varıca… dergeh-i dîvân-ı bülend-eyvâna 
Pâye-i ‘izz ü şeref rütbe-i ‘âlî-şâna 
    

2       Saña nevbetgeh ki dike çihre-i mihr ü mehden 
Rûy-mâlîde …ıl i‘nân-ı felek-‘unvâna 
    

3       Seg-i kûyuna niyâz eyle du«ûl itmegiçün 
◊üsn-i ta‘bîr ile söyle söziñi derbâna 
    

4       Niçe derbân ki elindeki ‘a§ânuñ bir ucı 
‰o…unur «â†ır-ı Behrâma dil-i eyvâna 
    

5       Giricek meclis-i paşâ-yı felek mertebeye 
Öp elin düş ayaπa sür yüzüñi dâmâna 
    

6       Ol şeh-i devlet ü i…bâle du‘âlar eyle 
~oñra a√vâl-i dil-i «asteyi bir bir söyle 
   IVIVIVIV 

1       Di ger ey «âme ki dil-beste-fu√ûl-ı ‘ulemâ 
Nevk-i şemşîr ki fersûde ri…âb-ı ümerâ 
    

2       ¢ılıcuñ âyine-i çihre-i dil-cûy-ı §abâ√ 
¢alemüñ πâliye-i †urra-i «ôş-bûy-ı mesâ 
             

3       Kâtib-i √ükm-i felek böyle ider el…âbuñ 
Lev√-i sîmîn-i zer-efşân-ı sipihre mollâ 
    

4       Mültecâ-yı vüzerâ kehf-i enâm-ı ≥u‘afâ 
Dil-nevâz-ı  fu≥alâ câ’ize-ba«ş-ı şu‘arâ 
    

5       Nef«a-i bâd-ı bahâr keremüñ istedükçe 
‘Andelibân-ı riyâ≥  hüneri naπme-serâ 
    

6        Bâπ-ı …adrüñ ola mânend-i riyâ≥-ı câvîd 
‘Ömrüñi devletüñi ◊a≥ret-i ◊a…… ide mezîd 
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            VVVV****             

23a    1      Vey ki ey pâdişehüñ ma√remi ‘âlî-himemi1111    
Ma√remân-ı √arem-i sal†anatuñ mu√teremi 
    

2       Âsumân-ı hünerüñ mu‘ciz-i ‘Îsüñ-nefesi2 
Mesned-i ma‘rifetüñ münşî-i çâpük …alemi 
    

3       Bî-√u≥ûr olma eger ‘izz-i √u≥ûruñda añam3 
Rişte-i cânda olan ‘u…de-i efkâr-ı πamı 
    

4       Serverâ böyle m’olur resm-i mekkârum ba«şı4 
Ser-firâzâ  bu mıdur  …â‘ide-i mu√teşemi 
    

5       Dest-i cûduñ ile ba«ş eyler iken bî-minnet5 
Nûş-dârû-yı şifâ-«âne-i lu†f u keremi 
    

6      Yâd idüp √aste-i √ırmâna devâ itmeyesin 
Unudup va‘de-i i√sâna vefâ itmeyesin 
   VIVIVIVI             

1       ◊a… seni itmiş iken çeşme-i √ayvân-ı kerem6 
Ne revâdur ben olam teşne-i §a√râ-yı elem 
    

2       Sen çerâπ-ı √arem-i devlet iken lâyı… mı 
Baña va√şet vire târîkî-i peyπûle-i πam 
    

3       Sen Süleymân-ı zamân iken eyâ mîr-i sü«an 
Ne ‘aceb ola benüm murπ-ı zebânum ebkem 
    

4       Sü«anuñ Nûşirevân-ba«ş-ı dil-i ‘âlem iken7 
Bu ne in§âfdur ey ◊ı≥r-ı  Mesî√â-ma…dem 
    

5       Her kişiyi başa iletmiş iken devrüñde 
Lu†f u i√sân bu mıdur ben …uluñ aya…da …alam 
    

6       ~ormaduñ √asteñi ra√m eylemedüñ bir kerre 
Niçedür √âli diyü söylemedüñ bir kerre 

                                                 
**** Şiir, bu kısımdan itibaren 23a’dan devam etmektedir.  
1 39  / V^1a Vey ki ey pâdişehüñ : Ey şeh-i mu√teremüñ D. 
                1b  Ma√remân : Ma√remât D. 
2              V^2a mu‘ciz-i ‘Îsüñ : ‘Îsî vü mu‘ciz D. 
3         V^3a √u≥ûruñda añam : √u≥ûra añsam D. 
4         V^4a böyle m’olur : böyle midür D. 
5         V^5a bî-minnet : bî-mi√net D. 
6         VI^1a √ayvân : i√sân D. 
7         VI^4 : VI^5 D. 
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   VIIVIIVIIVII             
1       Germüñ ile dil-i düşmen ya…ıcı serversin1 

Bir kerem ıssı mürüvvetlü dilâversin 
    

2       Evc-i eflâkde şâhîn-i humâyûn pervâz2 
¢âf-ı i…bâlde ‘An…â-yı hümâ şeh-persin 
 

3       Gerçi pâşâ-yı şehenşâh-ı cihânsın ammâ 
Lâyı…-ı ta«t-ı Cem ü efser-i Đskendersin 
    

4       Lu†f-ı †ab‘uñla nevâzende-i ser-«â†ırsın 
◊üsn-i râyuñla †ırâzende-i her kişversin 
    

5       Saña …andîl-§ıfat nâr-ı dilüm yandu…ça 
Bilürin sûz-ı derûnuñ diyü lu†f eylersin 
    

6       Çün bilürsin ki ya…ar âteş-i πam cân u teni 
Ne var ey kân-ı kerem sende çerâπ eyle beni 
      VIIIVIIIVIIIVIII    

1      ‘Âşı…-ı «aste-dilüñ çeşm-i güher-pâşı içün 
Sûziş-i âteş-i πamdan dökülen yaşı içün 
    

2       Bu §anem-«âne-i gerdûn-ı «ıred-fersânuñ 
~an‘at-ı nâdire-i «âme-i na……âşı içün 
    

3       Nâle-i §ûfî-i §ad-sâle içün §avma‘ada3 
Gûşe-i meykedenüñ bende vü …allâşı içün 
    

4       Hem-reh-i leyle-i mi‘râc olan §a«ra içün 
Ya‘nî şâh-ı rüsülüñ ol gice yoldaşı içün 
    

5       ∏onca-ı gül-bün-i i…bâlüñ olan körpelerüñ4 
O sa‘âdetlü mürüvvetlü güzel başı içün 
 

6       Beni lu†f u kerem it derd ü belâdan …urtar 
Sebeb-i √ışm-ı »udâ ya‘ni …a≥âdan …urtar 
   IXIXIXIX                

1       Nic’ola √âlüm o gün kim †ura dîvân-ı …a≥â5 
O…una √ükm-i humâyûn-ı mükâfât u cezâ 
    

                                                 
1       VII^1a Germüñ ile : Keremüñle D. 
               1b Bir : Pür D. 
2       VII^2a eflâkde : iclâlde D. 
3       VIII^3b bende vü : na‘re-i D. 
4       VIII^5a i…bâlüñ olan körpelerüñ : devlet-i şeh-i ‘âlişânuñ D. 
5       IX^1a Nic’ola : Nic’olur D. / †ura : ola D. 
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2       Nic’ola √âlüm o gün kim …arışa birbirine1 
Nâr-ı âh-ı fu…arâ §â’ı…â-ı …ahr-ı »udâ 
    

3       Ba√r-i …ahr-ı mütelâ†ım ide âh-ı ma@lûm 
Sâ…-ı ‘arş-ı mütezelzel ide dest-i fu…arâ 
    

4       Âh kim iki cihânda baña râ√at yo…dur 
Đki ‘âlemde benem bâr-ı melâmetle dü-tâ 
    

5       Â«iretde elem-i keşmekeş-i ehl-i √u…û… 
Dünyede mi√net-i keşşâf u cefâ-yı ümenâ 
    

6       ‘Acebâ ben ne günâh itdüm ola rûz-ı ezel 
◊âcetüm böyle …a≥â itdi »udâ ‘izz u cell 
   XXXX             

1       Ba…ma nâ-dân u gedâ-meşrebe …ıl ehle na@ar2 
Ehl kim ola nevâzende-i …ânûn-ı hüner 
    

2       Zer-i i√sânuñı pîrâye-i tâc-ı ser …ıl3 
Atma ey kân-ı kerem «âk-i √a…îre-gevher 
    

3       ∏onca-i lu†fuñı bülbüllere i√sân eyle 
◊ayfdur zâπ-ı siyeh bâle düşe πonca-i ter 
    

4       Şâh-meşreblere §un §âπar-ı Cem fersâyı 
Ne bilür anı gedâ-†ab‘-ı fürû-mâyeger 
    

5       Ehl-i dilden biri man@ûr-ı sa‘âdet olıca…4 
Baña lu†f it ki şehâ bu dil-i dâniş-perver 
    

6       ¢ullaruñ içre senüñ fa≥lı ile fâyı…dur 
Lu†f u i√sâna ma√al mer√amete lâyı…dur 
   XIXIXIXI    

24a   1      En‘ama’llâhu ‘aleyk ey …alem-i †urfa ma…âl 
Himmetüñ oldı bu na@ma sebeb-i istikmâl 
    

2       Sensin ol çeşme-i √ikmet ki senüñle †ab‘um 
Düşmene zehr içürür dôstlara âb-ı ≠ülâl 
    
 

                                                 
1       IX^2b Nâr : Bûd D. 
2        X^1a ehle : eyle M. 
                1b nevâzende-i : nevânde-i M. 
3       X^2a Zer : Der D. 
               2b Atma : ~açma D. 
4       X^5b ki şehâ : baña ki D. 
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3       »·âce-i ‘a…l ider tu√fe-i «âk-i …ademüñ 
Her güher kim ola per-dâ«te-i dest-i √ayâl 
    

4       Demidür «ayr du‘âsın bu kerîmü’ş-şânuñ1 
Đdesin «âtime-i na@m-ı belâπat-minvâl 
    

5       Nite kim reş√a-i a…lâm-ı bedî‘-i büleπâ 
Ola ru«sâr-ı ‘arûs-ı sü«ana müşgîn-bâl 
    

6       Şâhid-i gül-ru«-ı ma…§ûd u murâdum gelsün 
‘Ömr-i devlet uzasun ‘â…ıbet-i «ayr olsun 
   XIIXIIXIIXII    

1       VeysiyâVeysiyâVeysiyâVeysiyâ düşmeni bu na@m ile öldürdüñ sen2 
Oldı her sa†rı bunuñ erre-i ‘ömr-i düşmen 
    

2       Na@m-ı şîrînüñe hergiz dil uzatmaz kimse3 
Le≠≠et-i şi‘r-i kelâmuñla senüñ beste-dehen 
    

3       Çar« ser-rişte-i na@mı saña teslîm ideli4 
Süfte-gûş-ı sü«anuñdur dürr-i deryâ-yı ‘Aden 
    

4      Yûsuf-ı na@muñı bâzâra çı…ardu…ça …opar5 
Her †arafdan niçe hengâme  vü âşûb u fiten 
    

5       ◊u†be-i sal†anat-ı na@m senüñ nâmuñdur6 
Sensin ol nâmzed-i sikke-i şâhî-i sü«an 
    

6      Tîπ-ı †ab‘uñla seni eyledi te’yîd »udâ7 
Melik-i mülk-i me‘ânî vü emîr-i şu‘arâ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1       XI^4a bu : o D. 
2       XII^1a öldürdüñ sen : öldürdüm ben D. 
3        XII^2b şi‘r-i kelâmuñla senüñ : şekker-i şi‘rümle cihân D. 
4        XII^3a saña : baña D. 
                  3b su«anuñdur : su«anumdur D. 
5        XII^4a na@muñı : na@mumı D. 
6        XII^5a senüñ nâmuñdur : benüm nâmumdur D. 
                  5b Sensin : Benem D. 
7       VIII^6a †ab‘uñla seni : †ab‘umla beni D. 
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10a           ‘Aded-i ebyâtu’l-Me&neviyyü’l-Ma‘nevî cild-i evvel      cild-i &ânî       cild-i &âli&  
          3995                  3848              4955      
 
cild-i râbi‘             cild-i «âmis1      cild-i sâdis               cild-i yekûn                                                  
3860                             4318     5193 26169 
 
  

 
Rı√let-i ◊a≥ret-i Sul†ânu’l-‘ulemâ ¢uddise sirruhu’l-fevz 
Sene 618 Rebî‘u’l-evvel 17 
 
Rı√let-i Şeyh-i ~alâ√a’d-dîn sene 657 
Rı√let-i ◊üsâme’d-dîn Çelebi sene 683 
 
                40404040****    
 

GüfteGüfteGüfteGüfte----i Neşâ†î Deri Neşâ†î Deri Neşâ†î Deri Neşâ†î Der----◊a……◊a……◊a……◊a……----ı Mer…adı Mer…adı Mer…adı Mer…ad----i ◊a≥reti ◊a≥reti ◊a≥reti ◊a≥ret----i Mevlânâ ¢uddise Sirruh i Mevlânâ ¢uddise Sirruh i Mevlânâ ¢uddise Sirruh i Mevlânâ ¢uddise Sirruh     

       
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Feilün 
 

1       Bârekâllâh zihî mer…ad-i kâşî-bünyâd 
Eylemiş †ar√-ı esâsında tekellüf üstâd 
    
‘Alem-i zerle ≥iyâ-güster-i far…-ı ‘âlem 
‰ar√-ı ma†bu‘ ile revna…-şiken-i seb‘-i şidâd 
    
»âke gûyâ ki düşer nûr-ı siyehden pertev 
Sâyesi itse zemîn üzre …açan na…ş-ı sevâd 
    
~âf bir mertebe her câm-ı ≥iyâ-güsteri kim 
Görinür dîde-i cân u dile §ad rûy-ı murâd 
    

5       Şecer-i ‰ûr gibi şu‘le be-ser her şeb-i târ2 
Câbecâ sebz-i …abâ-şem‘ çü serv-i âzâd 
    
◊âlet-i sûr-ı Sirâfîli nümâyân eyler 
Âteşîn naπme ile eylese n’eyler feryâd 
    
Ber… urur sîne-i ‘âşı… gibi meydân-ı √arem 
Se√er oldu…ça der-i pâki sa‘âdetle kesâd 

                                                 
1 10a’nın başına Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin ciltleri ve beyit sayısı kaydedilmiştir.                       
**** Mahmut Kaplan, Neşâtî Divanı,   Neşâtî Divanı,   Neşâtî Divanı,   Neşâtî Divanı,  Đzmir  1996,  s. 24. 
2 40 / 5a be-ser her şeb-i târ : be-serdür her şeb 



 

 198  

Bu le†âfet ki var ol §a√n-ı dil-ârâda virür1 
Rîze seng-i √aremi gevher-i «ûrşîde kesâd 
    

         ¢udsiyân şev… ile yüz sürmededür şâm u se√er 
Gerd-i pâk-i √aremi olsa n’ola reşk-ziyâd 
    

10     Nedür ol baπçe-i dil-keş ile ol ezhâr 
Nedür ol √av≥-ı la†îf ol √arem-i fey≥-âbâd 
    
Bu √ayât-ı ebedî-ba«ş o cân-ba«ş-ı dü dem 
Nefes-i ‘Îsî ile bir midür ol rav≥ada bâd 
    
◊abbe≠â bâπçe kim çekmiş anı âπûşa 
◊arem-i ◊a≥ret-i Mollâ-yı Ebû Bekr-nijâd 
    
Niçe mollâ şeh-i şâhân-ı cihân-ı ma‘nî  
Ki kemin bendesidür dergehinüñ niçe …ubâd 
    
Niçe şeh kâmren-i mertebe-i ma‘şû…ı 
Ki odur tâc-ı √a…î…at dih-i far…-ı efrâd 
    

15     Vâri&-i sırr-ı Resûl ma@har-ı kül kim dâ’im 
Evliyâ fey≥-i cenâbından ider istimdâd 
    
Ma†la‘-ı şems-i √a…î…at ki mi&âl-i ≠erre 
Zâ’ir-i dergeh-i vâlâsı olunmaz ta‘dâd 
    
Nâ@ım-ı gevher-i ma‘nâ ki dür-i na@mından 
Leme‘ân eylemede ‘âleme nûr-ı irşâd 
    
Dergeh-i fey≥-e&eri …ıble-i cân-ı ‘urefâ 
Kü√l-i «âk-i …ademi sürme-i çeşm-i evtâd 
    
Şeref-i ≠ât ile yektâ güher-i kân-ı şuhûd 
¢ıymet-i tâm ile zîbendedür [ol] ba√r-ı vidâd 
    

20     Na@mı bir tîπ-i celî-şa‘şa‘adur kim el-√a… 
Virmiş ol tîπa §afâ cevher-i esrâr-ı me‘âd 
    
±âtı bir âyine-i §âf u mücellâdur kim 
Tâbiş-i ‘aksi ider nûr-ı dil ü cânı ziyâd 
    

22     Kâm-ba«şâ sen o şehsin ki olur bî-şübhe 
Yüz süren dergehüñe nâ’il-i §ad gûne murâd 

                                                 
1        8b kesâd : güşâd M. 
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   41414141    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
         

1       Terk idüp a†las-ı dîbâyı göñül  
Đ«tiyâr eyledi tennûre vü post 
   

2       ¢ılup âyîn-i semâ‘ı icrâ 
Diye yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ dost 
 
 
            42424242    
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43434343    
    

      Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

Zemzem ile midür gül-âb ile mi bilmediler1 
Ney ile yı…ayalum ◊a≥ret-i Mevlânâyı   
 
 
   44444444    
    
              Hemdemî      Hemdemî      Hemdemî      Hemdemî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

10b     1     »a†âlardan emîn eyle ilâhî Âl-i ‘O&mânı 
Çün itdüñ bunları sen ehl-i islâmuñ nigehbânı 
    
Bu nesl-i pâk ile dîn-i Mu√ammed ta…viyet buldı 
Şeref-ba«ş oldı dîne bunlaruñ âyîn-i erkânı 
    
Đ†â‘at üzredür şer‘-i mübîne dâ’imâ bunlar 
¢avîdür ◊a… bu kim bu «âne-dânuñ §ıd… u îmânı 
    
‘Adâletle şecâ‘atle se«âvetle mürüvvetle 
Ni@âm-ı ‘âlem içün itdiler sa‘y-ı firâvânı 
    

5       Đdündüm bunlaruñ târî«ini di……at idüp ma‘lûm 
Getürdüm na@ma lu†f-ı ◊a… ile fihrist-i şâhânı 
    
Ola tâ herkesüñ «â†ır-nişânı cümle-i târî« 
Gele her söz ki na@ma vardur anuñ √ıf@-ı imkânı 
    
Đdüp mevzûn u hem-vâr oldı bir şeh-nâme-i icmâl 
Ricâm oldur ola ma‘zûr eger var ise no…§ânı   
 
¢amunuñ evveli sul†ân ‘O&mân bin-i Er†ûπrul 
Ki oldur cümleden evvel …arîn resm-i cihân-bânı 
    
‘Alâeddîn-i Selçu…î idüp †abl u ‘alem-i irsâl 
Mu√a……a… altıyüz †ok§an †o…uzdur «u†be ‘unvânı 

                                                 
1                  Rı√let-i ◊a≥ret-i Sul†ân Veled ¢uddise sirruh sene 712 

     Rı√let-i ◊a≥ret-i Çelebi ulu ‘Ârif sene 727 
                   Rı√let-i Emîr ‘Âbid Çelebi sene 739 
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10     Cihân-ı bî-be…âdan ‘azm idüp ol server-i ‘âlem 

Yirine gördi lâyı… oπlı Sul†ân Or«anı 
    
Cülûs itdi yidi yüzle yigirmi altı sâlinde 
Sa‘âdetle otuz beş yıl cihânuñ oldı sul†ânı 
    
∏azâya §arf idüp ev…âtını hîç †urmadı «âlî 
Musa««ar eyledi tedrîc ile e†râf-ı büldânı 
    
Bu gülzâr-ı fenâda o da itdi ‘â…ıbet rı√let 
O serv-i bâπ-ı devlet gitdi ‘u…bâya «ırâmânî 
    
Cülûs idüp yirine oπlı ∏âzî »an Murâd anuñ  
Tamâmet-i Rûm eyleyen fet√ itdi açdı Kâfir-istânı 
    

15     Cülûsına yedi yüz da«ı altmış bir olur târî« 
Budur el-√a… selâ†înuñ şecî‘i merd-i merdânı 
    
Otuz bir yıl sürüp devlet-i πazâ yolında ser virdi 
Şehâdetle o server √â§ıl itdi …urb-ı Ra√mânı 
    
Şehîd oldı çün ol Sul†ân-ı ∏âzî ‘asker-i Đslâm 
Cülûs itdürdiler fi’l-√âl oπlı Yıldırım »anı   
 
Cülûsına yidi yüz da«ı †o…san ikidir târî« 
Şecâ‘atde selâ†în içre yo…dur anuñ a…rânı    
 

11a            Ne dem ‘azm eyleyüp meydâna at §alaydı küffâra 
~anayduñ ber…-i «â†ıfdur elinde tîπ-i ‘uryânı 
    

20     Serîr-i sal†anatda eyledi devrini çün tekmîl 
Sekizyüz beşde â«ir itdi terk-i ‘âlem-i fânî 
    
Süleymân Begle Mûsâ Beg sürüp bir niçe devlet 
Đkisi de atup †utdı bulup «âlî bu meydânı 
    
Sekiz yüzle on altıda @uhûr itdi Me√emmed »an 
Teπallub eyleyüp def‘ eyledi πavπâ-yı i«vânı   
 
Sekiz yıl müsta…ılen pâdişâh oldı idüp rı√let 
Sipâriş itdi oπlı »ân Murâda cümle erkânı 
    
Cülûsına sekizyüz hem yigirmi dört olur târî« 
Olupdur »an Murâd-ı evvele bu ismi ile &ânî 
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25     ¢arâr itdi otuz yıl altı ay devlet serîrinde 
∏azâlar itdi küffâra çeküp şemşîr-i bürrânı 
    
Tamâm oldı anuñ da devri rı√let itdi dünyâdan 
¢oyup Sul†ân Me√emmed »an-ı &ânîye bu meydânı 
    
Cülûs itdi sekiz yüz elli beşde ol şeh-i ‘âdil 
Otuz bir yıl cihânda kerr ü ferle sürdi devrânı 
    
Budur Đstanbulı fet√ eyleyen ∏âzî Me√emmed »ân 
N’ola ecdâdına πâlib olursa şevket ü şânı 
    
Cihânda def‘ ü ref‘a himmet itdi @ulmet-i küfri  
≤iyâ-yı seyf ile rûy-ı zemîni …ıldı nûrânî 
    

30     Đrüp pâyâna ‘ömri  ol da«ı ‘azm-i behişt itdi 
Yirini oπlı Sul†ân Bâyezîde gördi erzânı 
    
Sekiz yüz seksen altıda cülûs itmişdür ol Sul†ân 
Odur ◊a……uñ velîsi anda var esrâr-ı pinhânî 
    
Anuñ da«ı zamânında niçe fet√ u fütû√ oldı 
¢ırup küffârı icrâ eyledi âyîn-i şâhânı 
    
Otuzla hem iki yıl pâdişâh oldı cihânda ol 
Ferâπat itdi â«ir terk idüp bu dâr-ı a√zânı    
 
Yirin Sul†ân Selîm eyledi teklîf §oñ demde 
Bilürdi kimseye bâ…î degül bu çar«-ı gerdânı 
    

35     Cülûs itdi †o…uz yüz on sekizde çünki ol ∏âzî 
Şecâ‘atde n’ola tercî√ idersem cümleden anı 
    
Alup Mı§rı sefer …ıldı ‘Acem i…lîmine §oñra 
Şikest idüp …açırdı Çaldırânda şâh-ı Îrânı 
    

11b           Sekiz yıl hem sekiz ay oldı aña sal†anat rûzî 
¢oyup gitdi yirine ‘â…ıbet Sul†ân Süleymânı    
 
Cülûsına †o…uz yüz hem yigirmi altıdur târî« 
Bunuñ eyyâm-ı ‘adlinde bu devlet buldı mîzânı 
    
Cihânda »an Süleymân …ır… sekiz yıl pâdişâh oldı 
Vilâyetler musa««ar eyleyüp  arturdı ‘unvânı 
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40     Cihân ma‘mûr u âbâdân olup «al… oldı âsûde 

Zamânında @uhûr itdi niçe â&âr-ı Sub√ânî 
    
Bu da gitdi cihândan tâc u ta«tı terk idüp â«ir 
Yirine »an Selîm olup budur evveline &ânî 
    
Cülûsına †o…uz yüz yetmiş ile dört olup târî« 
Budur bu nesl-i pâküñ √a… bu kim sul†ân-ı zî-şânı 
    
Zamânında bunuñ ¢ıbrus gibi bir ülke fet√ oldı 
Bunuñ şemşîri küffâr-ı firenge virdi «usrânı 
    
Sekiz yıl hem beş ay ol server-i ‘âlem sürüp devlet 
Sefer itdi cihânda mesken itdi bâπ-ı rı∂vânı 
    

45     Anuñ mesned-nişîni »an Murâd-ı &âli& olmuşdır 
Budur cümle selâ†înüñ güzîni ehl-i ‘irfânı 
    
‰o…uz yüz hem da«ı seksen iki yıl geçdi hicretden 
Cülûs itdi müyesser oldı aña tâc-ı «â…ânı 
    
Olup &âbit-…adem ta«tında za√met çekmeyüp a§lâ 
Đdüp serdârîn  irsâl aldılar Tebrîz ü Şirvânı    
 
Yigirmi yıl sekiz ay ‘âleme √ükm itdi ‘adl üzre 
¢oyup gitdi o da«ı ‘â…ıbet bu köhne eyvânı    
 
Anuñ da oπlı kim Sul†ân Me√emmed »an-ı &âli&dür 
Cülûs itdi biñ üçde oldı cârî emr-i fermânı 
    

50     Bu devletde budur √ünkâr-ı πâzî fâti√-i Egri 
¢ıran küffârı ser-tâ-pâ idüp ceng-i firâvânı 
    
‰o…uz yıl altmış üç gün sal†anat sürdi idüp rı√let 
Bu mihmân-«ânenüñ  bir …aç gün oldı o da mihmânı 
    

12a            Geçüp anuñ yirine ‘adl ile Sul†ân A√med »an 
Yeñiden oldı i√yâ √a… bu kim âyîn-i ‘O&mânî    
 
Cülûsı hicretüñ biñ on ikisinde olup vâ…ı‘ 
Aña bu sal†anat oldı »udânuñ lu†f u i√sânı 
    
Zamânında Ana†ol semtinüñ e†râf u eknâfîn 
Celâlî eş…ıyâsı cümleten itmişdi tâlânı 
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55    Tevekkül eyleyüp Allâha itdi bir …ulun irsâl 
Geçürdi tîπ-i …ahrından ser-â-ser ehl-i †uπyânı 
    
◊ükûmet …ıldı on dört yılla dört ay itdi çün rı√let 
Cülûs itdirdiler anuñ yirine Mu§†afâ »anı 
    
Cülûsı biñ yigirmi altıda vâ…ı‘ olup anuñ 
Müyesser oldı ol dem aña gerçi ta«t-ı sul†ânı 
    
Ne √âl ise üç ay üç gün …arâr itdi velî §oñra 
Đdüp πavπâ-yı ‘âlemden ferâπat çekdi dâmânı 
    
Anuñ ardınca ‘O&mân »an-ı &ânî pâdişâh oldı 
◊a…î…atde budur bu «ânedânuñ şîr-i πarrânı 
    

60     Cülûsı biñ yigirmiyle yedide vâ…ı‘ olmuşdur 
Olup dört yılla dört ay on gün anuñ cümle devrânı 
    
∏azâ yolına bezl-i himmet itdi ol şeh-i πâzî 
Cihân serverligin i&bât idüp gösterdi bürhânı 
    
Ne çâre neylesün ammâ ki ba«tı olmadı yâver 
Cihânda almayup  kâmı felek …ıldı hebâ anı   
 
Bu √âlet çün @uhûr itdi …amunuñ ittifâ…ıyla 
Cülûs itdirdiler tekrâr Sul†ân Mu§†afâ »anı    
 
Ne fetretler ne πavπa[lar] olupdur biñ otuz birde 
On altı ay zamâne gösterüp rûy-ı perîşânı 
    

65     Müşevveş oldı çün a√vâl-i ‘âlem gördiler â«ir 
Gelüp cem‘ oldılar bir yire cümle devlet a‘yânı 
    
Cülûs itdirdiler Sul†ân Murâd-ı râbi‘i ol dem 
Umûr-ı sal†anat buldı yine evvelki mîzânı 
    

12b            Geçüp ta«ta biñ otuz ikide ol «usrev-i πâzî 
Bu devlet oldı ol şâh-ı güzîne ◊a……uñ i√sânı    
 
Mehâbetde §alâbetde olup ecdâdına πâlib 
Budur §â√ib-…ırânı ‘âlemüñ  Sâm u Nerîmânı 
    
‘Adûnuñ kesdi ‘ır…ın eş…ıyâdan inti…âm aldı 
Elinde ol gürûhuñ hîç biri …urtarmadı cânı 
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70     Đdüp i@hâr-ı …udret fitne-i ye’cûca sedd çekdi 

Sezâdur aña dirlerse eger Đskender-i &ânî 
    
Revân ile alup Baπdâdı …ahr itdi …ızılbaşı 
¢alaydı §aπ eger alurdı hep Îrân u Tûrânı 
    
Cihânda on yedi yıl kâm-ı ı†la… eyleyüp â«ir 
Nihâyet emr-i ◊a…… ile anuñ da gitdi devrânı 
    
Cülûs itdi …arındâşı yirine »ân-ı Đbrâhîm 
Bunuñ da oldı heft i…lîme cârî √ükm ü fermânı 
    
Olup biñ …ır… †o…uzda aña rûzî ba«t-ı fîrûzı 
Getürdi §adra â«ir rûzgâr ol @ıll-i Yezdânı 
    

75     Bi√amdi’llâh zamânında Girid »anya da fet√ oldı 
Uza…dan «ôd ¢aza…lar †utdılar semt-i girîzânı 
    
‰o…uz yıldan üç ay eksik √ükûmet eyleyüp â«ir 
Ferâπat itdi aña keşf olup bir sırr-ı vicdânı 
    
Na§îb oldı şehâdet ‘â…ıbet ol şâh-ı ma@lûma 
Ne çâre bu imiş çün tâ ezel ta…dîr-i Rabbânî  
 
Anuñ ferzend-i ‘âlî-şânı devletle sa‘âdetle 
Geçüp evreng-i şâhîye müşerref …ıldı dîvânı    
 
Cülûs-ı »an-ı Me√emmed eyledi âsûde dünyâyı 
Didi târî«ini erbâb-ı na@muñ bir su«an-dânı 
    

80      Odur √ünkâr-ı πâzî pâdişâhânuñ ser-efrâzı 
Dilüm med√ itmede …â§ır o sul†ân ibn-i sul†ânı 
    

         Semiyy-i fa«r-ı ‘âlem şehriyâr-ı a‘del ü ekrem 
Şehenşâh-ı mu‘a@@am vâri&-i mülk-i Süleymânî 
    

13a            Me√emmed »ân-ı râbi‘ pâdişâh-ı maπrib ü maşrı… 
Anuñdur tâc-ı «â…ânî anuñdur ta«t-ı ‘O&mânî 
    
Sa‘âdetle serîr-i devlet üzre  câ-nişîn olsa 
Gören bedr oldı @ann eyler felekde mâh-ı tâbânı 
    
Süvâr olsa eger ra«ş-ı hümâyûna §anurlar hep 
Esed bercîse ta√vîl eylemişdür mihr-i ra«şânı 
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85     Cülûs e&nâlarında gerçi olmuşdur biraz fetret 
¢amusın ber-†araf …ıldı idüp tedbîr-i âsânı 
    
E&er devrinde hergiz …almamışdur fitneden √a……â 
Meger erbâb-ı √üsnüñ ru«larında «âl-i fettânı 
    
‘Adâletle yeñi başdan cihânı eyledi ma‘mûr 
Yine buldı ni@âmın devletinde ‘âlem-i fânî 
    
Bunuñ bir şükrini mümkin midür hergiz edâ …ılma… 
»udâ virdi bize bir pâdişâh-ı pâk-i i≠‘ânı 
    
Yine ey HemdemîHemdemîHemdemîHemdemî şimden girü gel §ıd… ile el aç 
Du‘âya başla kim fihrist-i şâhân buldı pâyânı 
    

90     Đlâhî eyle ervâ√-ı selâ†îni dem-â-dem şâd 
Đlâhî sen «a†âlardan emîn it şâh-ı devrânı 
    

         Đlâhî ‘ömrin efzûn eyle anlar yirde yatdu…ça 
Đlâhî sen …abûl eyle du‘â-yı müstemendânı 
 
 
   45454545    
    
Sul†ân Sul†ân Sul†ân Sul†ân ‘AlâeddînAlâeddînAlâeddînAlâeddîn----i Selçu…î Ra√metullâhi i Selçu…î Ra√metullâhi i Selçu…î Ra√metullâhi i Selçu…î Ra√metullâhi ‘aleyhaleyhaleyhaleyh    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

1       Eyâ ‘â…ıl teferrüc …ıl «azânı 
Ne renge girdi yine gör cihânı 
   

2       Aπaçlar naπme …urmuş âh iderler 
Vedâ‘ itmiş ö≠ ü mâli be-cüvânı 
   

3       ~arardı ayvanuñ beñzi bu derdden 
Enâruñ gözlerinden a…dı …anı 
   

 
4       ~abâ yeli §abâ√ın esmez oldı 

Dilinden …odı …uşlar dâsitânı 
   

5       Cihân bir ejdehâdur aπzın açmış 
Budur bir bir …omaz pîr ü civânı 
   

6       ‘AlâeddînAlâeddînAlâeddînAlâeddîn geç bu dünyâ şöhretinden 
Bilürsin kim vefâsuzdur zamânı 
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   46464646****    
    
                 ~âbir         ~âbir         ~âbir         ~âbir    
    

13b           Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    I 

Cilve-i envâr-ı ≠âta ma@har-ı meclâ bizüz 
Aç gözüñ dervîş kim dünyâ vü mâ-fîhâ bizüz 
~ûretâ insânuz ammâ ‘âlem-i kübrâ bizüz 
Vâri&-i ‘ilm-i ledünnî Âdem-i ma‘nâ bizüz********    
Vâ…ıf-ı sırr-ı rumûz-ı  ‘alleme’l-esmâ bizüz************ 
   II 
Âsmân-ı ‘âlem-i ru«uñ münevver mâhıyuz 
Pâd-şâh-ı mülk-i ma‘nânuñ temâşâ-gâhıyuz 
Nükte-i esrâr-ı ‘ış…uñ mû-be-mû âgâhıyuz 
Fa…r ile fa«r eyledük mülk-i ferâπat şâhıyuz 
Lâubâlîyüz egerçi ‘ârif u dânâ bizüz 
 III 
Sırrımuzda cilve-ger oldı ru«-ı cânânımuz 
Şükr kim ma‘lûm idindük derdimüz dermânımuz 
◊uccet-i √a…dır bizüm her naπme-i efπânımuz 
Ma@har-ı Monlâ-yı Rûmız Me&nevî burhânımuz 
Sâlik-i râh-ı √a…î…at vâ§ıl-ı Mevlâ bizüz 
      IV 
‰olsa esrâr-ı √a…î…atle n’ola dünyâ evi 
Fey≥-i Mevlânâ ile keşf oldı sırr-ı Me&nevî 
Âgeh ol ey ârzû-mend-i nikât-ı ma‘nevî 
Bizdedür sırr-ı Mu√ammed nu†…-ı pâk-i Mevlevî 
Ma√zen-i künc-i ilâhî §â√ib-i esmâ bizüz 
   V 
Biz ki oldu… cân u dilden bende-i Âl-i ‘abâ1 
Olmazuz dergâh-ı ehl-i beytden hergiz cüdâ 
Ma@har-ı el†âf idüp çün kim bizi itdi »udâ 
Bende-i evlâd-ı A√med «âk-i râh-ı Mu§†afâ 
Murte≥ânuñ ‘âşı…ıyuz çâker-i Zehrâ bizüz 
       VI 
Çün celâliyle cemâle oldı ma@har nu†…umuz 
Zehrdür düşmenlere a√bâba kev&er nu†…umuz 
Diñleyüp n’ola helâk olsa ‘adûlar nu†…umuz 

                                                 
****    Necip Fazıl Duru, Sâbir Mehmed Hayatı Sâbir Mehmed Hayatı Sâbir Mehmed Hayatı Sâbir Mehmed Hayatı----EserleriEserleriEserleriEserleri----Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Selçuk U. SBE 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Konya 1994, s. 43. 
******** “Tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan.” Kehf, 18/65. 
************    “Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.” Bakara, 2/31. 
1        46 / V^2 : V^3 D. / V^3 : V^2 D. 
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Münker-i Âl-i ‘abâya tîπdur her nu†…umuz 
¢âhir-i a‘dâ-yı tîz-i seyf-i Mevlânâ bizüz 
    VII 
Gerden-i câna ‘ubûdiyet olaldan bendimüz 
Dâ’imâ terπîb-i râh-ı ‘ış… oldı pendimüz 
Gör ne dir ~âbir~âbir~âbir~âbir bizim sul†ân-ı devlet-mendimüz 
◊a≥ret-i Sul†ân-ı ‘ış…a …ul idelden kendimüz 
»ır…a-i nâcîden oldı… ‘urvetü’l-vüs…â bizüz* 
 
    
 
 
 

47474747********    
          Dervîş Ünsî  Dervîş Ünsî  Dervîş Ünsî  Dervîş Ünsî    
U§ûlU§ûlU§ûlU§ûl----i Bend Der Ma…âmi Bend Der Ma…âmi Bend Der Ma…âmi Bend Der Ma…âm----ı ~abâı ~abâı ~abâı ~abâ    
    
Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
    

1       Dervîşüñem eyle na@ar yâ ◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm 
Đtme …apundan der-be-der yâ ◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm 
    

2       Ney sırrını eyle ‘ıyân def sîne döger her zamân1 
Na‘tüñ o…ur murπ-ı revân yâ ◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm 
    

3       Eyle na@ar dervîşlere vâ§ıl olalum sırlara2 
~â√ib çı…armış o erlere yâ ◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm 

 
4       Nu†…uñ cihânda √ırz-ı cân «alkuñ Mu√ammedden nişân3 

Keşf ü kerâmetüñ ‘ıyân yâ ◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm 
    

5       Dervîşlerüñ sen şâhısuñ çar«-ı √a…î…at mâhısuñ 
Sırr-ı e√ad âgâhısuñ yâ ◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm 
    

6       Cümle kelâmuñ Me&nevî §ûretde ≠âtuñ ma‘nevî 
‰âlib saña her Mevlevî yâ ◊a≥ret-i Monlâ-yı Rûm 
 
 
 
 
 

                                                 
**** “O sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.” Bakara, 2/256. 
** Tezkire Tezkire Tezkire Tezkire----i Şui Şui Şui Şu‘arâarâarâarâ----yı Mevleviye, yı Mevleviye, yı Mevleviye, yı Mevleviye, s. 31. (Derviş Ünsî ) 
1 47 /  2a döger :-gûyân T. 
2         3^T. 
3        4a Nu†…uñ : Lu†fuñ T. 
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   48484848****    
    
                 ¿â…ıb         ¿â…ıb         ¿â…ıb         ¿â…ıb    
 

14a             DerDerDerDer----Va§fVa§fVa§fVa§f----ı Nemedı Nemedı Nemedı Nemed----i Dervîşâni Dervîşâni Dervîşâni Dervîşân    
    

        Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
     
1       Âyîne «âne-i dilidür kâmilüñ nemed 

Ser-rişte-i  güşâyişidür müşkilüñ nemed 
    
Çekmiş kenâra bedr-i vücûdını hâle-vâr 
Pîrâye-i sa‘âdetidür mu…bilüñ nemed 
    
Tenvîr-i …alb u ta§fiye-i …âleb itmege 
Ma‘…ûl çille-«ânesidür ‘â…ilüñ nemed 
    
Râh-ı hevâ-yı şeş-ciheti sedd ider müdâm 
Fânûs-ı şem‘-i √âletidür √âmilüñ nemed 
    

5      Mecmû‘a-i müşâhede eyler «ayâlini 
        »alvet-serâ-yı «â†ırıdur vâ§ıluñ nemed 

    
Ser-tâ-…adem √imâyet-i dervîş itmede 
¢â’im-ma…âmıdur na@ar-ı şâmilüñ nemed 
    
Reşk-i libâs-ı fa«r ile zindân fa…rıdur 
Mânend-i †ıfl gördigine mâ’ilüñ nemed 
 
Gûyâ mi√ekk-i tecrübe-i her ‘ayârdur 
‘Uryân ider ‘uyûbını bî-√â§ıluñ nemed 
    
Çı…maz ölince dâ’iresinden mürîd-i √âl 
Cây-ı penâh-ı fitnesidür bî-dilüñ nemed 
    

10     Oldu…ça †âlib-i ◊a……a ser-mâye-i §afâ 
Mûy-ı dimâğ-ı na«vetidür bâ†ıluñ nemed 
    
Đ√râm-ı †avf-ı Ka‘be-i teslîmdür hemân 
Râh-ı rı≥âda sâlik-i ser-menzilüñ nemed    
 

                                                 
****    Ahmet Arı, Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı, Ankara 2003, s. 143.    
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Mânend-i cism «âne-i ber-dûş-ı rû√ıdur 
Seyyâ√-ı ‘âlem-i dil olan fâ≥ıluñ nemed 
    
Na…l itseler kerâmetini itme şübhe kim 
Tev&î… ider rivâyetini nâ…ilüñ nemed 
    
Vâ‘i@ ‘aceb mi olsa pesendîde-i cihân 
Âcil …umâş-ı «il‘atidür ‘âcilüñ nemed 
    

15     Olmaz hücûm-ı daπdaπadan ra«ne-yâb kim 
Mu√kem √i§âr-ı ‘i§metidür nâ’ilüñ nemed 
    
Leylî-keş-i revân olalı ma√mil-i beden 
Pûşîde-i ‘acâyibidür ma√milüñ nemed 
    
Sul†ân-ı ‰ûr u şâh ¢aren yâdigârıdur 
Girmez eline bî-hüner ü kâhilüñ nemed 
    
Abdâl-ı sîne-çâke şi‘âr kemâl-i nefs 
Cüll-i «ar-ı †abî‘atidür câhilüñ nemed 
    

19     ¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb bezmde «ır…a ile «·âce-tâşdur hem1  
Der‘ u kemîn fır§atıdur ‘âlimüñ nemed 
 
   
   49494949****    
    
                                   ¿â…ıb   ¿â…ıb   ¿â…ıb   ¿â…ıb    
    
Der SitâyişDer SitâyişDer SitâyişDer Sitâyiş----i Bülbüli Bülbüli Bülbüli Bülbül----i i i i ‘Âşı…ânÂşı…ânÂşı…ânÂşı…ân----ı Neyı Neyı Neyı Ney    
 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
    

1      Evvel …alemde olmuş olan âşinâ-yı ney 
◊âlâ anuñ ba…ıyyesidür ibtilâ-yı ney 
    
Ber-bâd iderdi dûd-ı dili mülk âteşi 
Pey-rev olaydı ser-keş-i kîne hevâ-yı ney  
 
   

                                                 
1 48 / 19 : 27 D.  
         19a «·âce-tâşdur : «·âce-taş u M. 
         19b Der‘u kemîn fır§atıdur ‘âlimüñ nemed : Lîkin «um-ı riyâ≥etidür şâπilüñ nemed D. 
**** Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı, s. 146. 
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Ser-geşte kârbân-ı beyâbân-ı πaflete 
Menzil-nümâ-yı zinde-nefesdür derâ-yı ney 
    
Erbâb-ı √âl birbirine girdi bilmezüz 
Bezm-i semâ‘a n’eyledi hîç mâ-cerâ-yı ney 
    

5       Hengâme-i sâz-ı raπbet-i pîr ü cüvân olup 
Parma…la gösterilme imiş müdde‘â-yı ney 
    
Gûyâ ki …umrî-i dile serv âşiyânedur 
Geldükçe bâπ-ı √âlete hû hû-serâ-yı ney 
    
Râh-ı reşâd-ı râzuñ odur pîr-i kâmili 
‘Aks-i nidâ-yı cân-ı cihândur §adâ-yı ney 
    
Pür-cûş olur görüp işiden rûy u nâlesin 
Câm-ı cihân-nümâ-yı §afâdur li…â-yı ney 
    
Kâm-ı πarîbe ≠ev…-ı va†an-ba«ş her demi 
Şehler ‘aceb mi şev…ıla olsa gedâ-yı ney 
    

14b   10     Gerçi şikeste beste esîr-i hezâr-zâr 
Yo…dur velî deminde mey-âsâ bahâ-yı ney 
    
Âzâr iderse vâ‘i@ eger naπmesin ne πam1 
Bî-çâre @ann ider ki hebâdur §afâ-yı ney 
    
~ûr-ı √a…î…at oldıπına şübhe …almadı 
∏am başına …opardı …ıyâmet nevâ-yı ney 
    
Monlâ-yı Rûm bendesidür ço… mı eylese 
Ol nâz u …adr ile bu …adr-i hû vü hâ-yı ney 
    
Yek-demle §ad füsürde dili ra…§-nâk idüp 
Si√r-i √alâl itmededür dil-güşâ-yı ney 
    

15     Âvâzı şu‘le-pâş-ı neyistân-ı cân u dil2 
Mâ vü mene fenâ virür âb-ı be…â-yı ney 
    
~ûretde derd ü dâπ ile nâlân-ı hicr velîk 
Sîretde gül şeker gibi derd ü devâ-yı ney 

                                                 
149 / 11 : 15 D. 
        11a Âzâr iderse : Đnkâr iderse D. 
2      15 : 18 D. 
        15a fenâ : hevâ D.  
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Đtsün verâ-yı perdede pervâz-ı ney bülend 
Olmuş çün üstü«·ân ile …âni‘ hümâ-yı ney 
    
Besdür sülûk ehline irşâd u işâreti 
Her dem vefâ-yı ‘ahd-i ezeldür edâ-yı ney 
    
Man§ûr olur hevâsına mânend-i Mevlevî 
◊üsn-i edeble her kim ide i‘tinâ-yı ney 
    

20     Üstâd-ı ders-i Me&nevî kim ola añlanur  
Fî √add-i ≠âtihî ney imiş kibriyâ-yı ney 
    

21     ¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb mürîd-i «ân…ah-ı Şems-i dîndür 
Evc-i şerefde olsa n’ola müttekâ-yı ney 
 
 
 
      50505050****    
    
           ¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb    
 
Der Va§fDer Va§fDer Va§fDer Va§f----ı Rebâbı Rebâbı Rebâbı Rebâb----ı Veledîı Veledîı Veledîı Veledî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Na…ş-bend-i kâr zâr oldu…ça Bih-zâd-ı rebâb 
Şâd-bâd-ı ra√met olsun cân-ı üstâd-ı rebâb 
    
Dâm u dâne eyleyüp târ u nevâ-yı dil-keşin 
‘Âlemi itmiş şikâr lu†f §ayyâd-ı rebâb 
    
Perde-i zîr ü bamından rû-nümâ âh u enîn 
Nev-niyâz-ı râh-ı derde besdür irşâd-ı rebâb 
    
Tîr-i nâle der-kemân u bî-ser ü pâ sîne-çâk 
Kendü gibi itmedür yârânı mu‘tâd-ı rebâb 
    

5      Türk-tâz-ı √üzn iderdi kişver-i cânı «arâb 
Olmasa nâ-gâh-res feryâda imdâd-ı rebâb 
    
Bî-sütûn-ı πam-ı §adâsından olur meşkûy-ı ‘aş… 
Tîşe-bâz-ı §an‘at olsa †ab‘-ı Ferhâd-ı rebâb    
 

                                                 
**** Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,   Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,   Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,   Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  s. 148. 
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Gûş-mâl-i sâz-kârın cânına minnet bilür 
~o√bet-i nâ-sâzdandur dâd u bî-dâd-ı rebâb 
    
Vâ‘i@ olmazdı rübûde şîve-i rengînine 
‰aşa te’&îr itmese â&âr-ı feryâd-ı rebâb 
    
Sâlik-i §â√ib-i ma…âm u mâlik-i seyr-i va†an 
»alvetî-i encümendür serv-i âzâd-ı rebâb 
    

10     ¢avl ü fi‘li pür-u§ûl-i ehl-i temkîn olmasa 
Serserî pûyân olurdı pây-ı fûlâd-ı rebâb 
    
Âteş-i neyden tesellî-yâb-ı na«l-i ‰ûr olur 
»âne-i dil kim ola pür-sûz  u ber-bâd-ı rebâb 
    
Künc-i πurbetde şikest-i seng-i dest-i redd idi 
Nu…l-i bezm-i hezl iken raπbet bulup yâd-ı rebâb 
    
Dest-gîr oldı …abûl-i ◊a≥ret-i Sul†ân Veled 
~aldı mülk-i Zühreye âvâz u şâd-ı rebâb 
    
Devlet-i şâh-ı semâ‘-ı bâ-§afâ esbâbıdur 
Nevbetinde fitne görmez himme- âbâd-ı rebâb 
    

15     ~a√n-ı meclisde «ırâm-ı nâza âπâz eylese 
Deng ider √aylî §anavber-…addi şimşâd-ı rebâb 
    
Hem-vârında yeksândur anuñ pest ü bülend1 
Ziver bâzû-yı yed-i †ûlâdurur zâd-ı rebâb 
    

17     ¿â…ıb ¿â…ıb ¿â…ıb ¿â…ıb olmazdı enîs-i râstân-ı Mevlevî 
Olmasaydı isti…âmet üzre bünyâd-ı rebâb  
    
                
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

                                                 
1 50 / 16^D. 
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51515151****    
    
                 ¿â…ıb         ¿â…ıb         ¿â…ıb         ¿â…ıb    

    
DerDerDerDer Va§f Va§f Va§f Va§f----ı ¢udûmı ¢udûmı ¢udûmı ¢udûm----ı Mevlevîı Mevlevîı Mevlevîı Mevlevî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Kûs-ı i…bâl-i şeh-i i…lîm-i √âletdür …udûm 
»al…a-i vecde mü&ennâ  bir kerâmetdür …udûm 
    
Bî-ser ü pâ itmede seyr-i ma…âmât-ı u§ûl 
Perde bîrûn-ı nesîc-i resm ü ‘âdetdür …udûm 
    
Sîne-kûb-ı √asret-i ◊ünkâr-ı Ekberdür henûz 
Vâmı… [u] ‘Azrâ-yı gül-zâr-ı velâyetdür …udûm 
    
~aldı nüh-tâ …ubbe-i gerdûna şûr-ı velvele 
Fet√-i genc-i âdeme †abl-ı beşâretdür …udûm 
    

5       ~a√v ü ma√vı devr ile yek-reng-i cûş eyler müdâm 
Çenber-i çar«-ı neşâ†-ı bî-nihâyetdür …udûm 
    
Çârmî«-ı bend-i perhîz eylemiş ser-tâ-serin 
Mürşid-i ser-menzil-i râh-ı riyâ≥etdür …udûm 
    
Anda «atm oldı fünûn-ı √ikmet-i †â… u †arem 
◊âliyâ üstâd-ı ed-vâr-ı nezâketdür …udûm 
    
Đtmede bezm-i semâ‘-ı bâ-§afâyı germ-sûz 
Bü’l-‘aceb tennûr-ı †ûfân-ı √arâretdür …udûm 
    
~o√bet-i ev≥â‘ını mevzûn ider hem-demlerüñ 
Keffeteyn-i dûş-ı mîzân-ı ‘adâletdür …udûm 
    

10     Zîb-i †â…-ı «ândân-ı Mevlevî olsa n’ola 
◊o……a-i dârû-yı tedbîr-i se…âmetdür …udûm 
    
Bî-tekellüf «âne ber-dûş olduπıyçün ney gibi1 
¢anda olsa cilve-ger va…f-ı şitâretdür …udûm    

                                                 
**** Sâkıb Mustafa Dede ve D Sâkıb Mustafa Dede ve D Sâkıb Mustafa Dede ve D Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı, îvânı, îvânı, îvânı, s. 150. 
1 51 / 11^D. 
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Berza«-ı telvîne düşmez gûş iden enfâsını 
~â√ib-i temkîn-i devrân-ı selâmetdür …udûm 
    
Olduπı yerde …ırân-ı mihr ü mâh olmış …adar 
Menşe-i a√kâm u â&âr-ı ‘inâyetdür …udûm 
    

14     »al…a-i aπyârda ¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb açılmaz ol ‘azîz1 
∏onca-i sırdur girîbân-ı emânetdür …udûm 
 
 
   52525252****    
    
                ¿â…ıb        ¿â…ıb        ¿â…ıb        ¿â…ıb    
    

15b            Der Mid√at »idmetDer Mid√at »idmetDer Mid√at »idmetDer Mid√at »idmet----i Ekâbir  Dîni Ekâbir  Dîni Ekâbir  Dîni Ekâbir  Dîn----i Mübîni Mübîni Mübîni Mübîn    
    
        Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

     
1       Đ…bâl ü kerâmet virür a§√âbına «idmet 

Đksir-i sa‘âdet olur erbâbına «idmet 
    
Ma√dûm-ı cihân olmaπa bâ‘i& olur â«ir 
Đfrâπ  olıca… …âleb-i âdâbına «idmet 
    
Elbette ider dâ’ire-i vüs‘ata mâlik 
Mânend-i felek no…†ayı a…†âbına «idmet 
    
Gelmez kişinüñ rütbesine şemme-i no…§ân 
Mâlen bedenen itmeden a√bâbına «idmet 
    

5       Tedrîcle gör beyda…ı ferzîn-i şeh eyler 
Va…tiyle ki mebrûr ola ebvâbına «idmet 
    
Dervîşe olur mâye-i pîrî vü cüvân-ba«t 
Bu «ân…ahuñ şey«ine vü şâbına «idmet 
    
Cânuñ var iken itme §a…ın ma†ba«-ı dehrüñ2 
Ten-perver olup kâse-i kûrâbına «idmet 
    
 
 

                                                 
1        14 : 40 D.      
         14b ∏onca-i sırdur girîbân-ı emânetdür …udûm : ∏onca-i câvîd-i gülzâr-ı emânetdür …udûm D. 
**** Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı, s. 141. 
2 52 / 7b kûrâbına:gird-âbına D. 
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Gül-çîn-i merâm-ı dil ider çeşm-i ümîdi1 
Bâπ-ı hünerüñ gül-bün-i şâd-âbına «idmet 
    
~ûretde kemâl olmayıca… §adr-nişînüñ2 
Müşkildür anuñ …â…um u sincâbına «idmet 
    

10     Anca… eli başına irer ol şeh-i «ûbân 
Teklîf idicek bende-i bî-tâbına «idmet 
    
Şâkirdi ider «â§ıyeti behre-ver üstâd 
Her §an‘atuñ i«lâ§ ile …ullâbına «idmet 
    
Kâhil bulamaz râh-ı rehâ bend-i keselden 
Hem-vâre ider kendi «ûr u «·âbına «idmet 
    
Bî-√ürmet ü ma√rûm ider insânı meges-vâr 
Bâπ-ı hevesüñ sofra-i dûşâbına «idmet 
    
Düstûr-ı ‘amel itse n’ola bende vü «·âce 
Virmişdür e&er gerdiş-i dôlâbına «idmet 
    

15    ‘Ayn-ı berekât itmededür her √arekâtı 
Mensûb-ı veliyy-i ◊a… u ensâbına «idmet 
    
Şemsü’l-◊a…-ı Tebrîze mürîd olmayan itmez 
Nüh-tâ §adefüñ gevher-i sîr-âbına «idmet 
    
Cûyende-i iksîr-i velâyet olan itsün 
Der-gâh-ı felek-rif‘at ü bevvâbına «idmet 
    

18     ¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb aña kim †âli‘-i sa‘d olmaya rûzî 
Dünyânuñ ider kirmeg-i şeb-tâbına «idmet 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1        8 : 11 D.  
         8b Bâπ-ı hünerüñ : Bâ…î hünerüñ M. 
2       9 : 13 D. 
        9a ~ûretde : ~adrında D. 
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16a            53535353    
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16b            54545454    
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17a            55555555    
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17b            56565656    
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18a          57575757****    
    

                  ¿â…ıb          ¿â…ıb          ¿â…ıb          ¿â…ıb    
    

Târî«Târî«Târî«Târî«----i Tecdîdi Tecdîdi Tecdîdi Tecdîd----i ¢ubbei ¢ubbei ¢ubbei ¢ubbe----i ◊a∂râi ◊a∂râi ◊a∂râi ◊a∂râ----yı Türbeyı Türbeyı Türbeyı Türbe----i Münevverei Münevverei Münevverei Münevvere----i ◊a≥reti ◊a≥reti ◊a≥reti ◊a≥ret----i Mevlânâ i Mevlânâ i Mevlânâ i Mevlânâ 
¢uddise Sirruhû’l¢uddise Sirruhû’l¢uddise Sirruhû’l¢uddise Sirruhû’l----aaaa‘lâlâlâlâ    

    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       Đdüp tecdîd-i ‘ahd-ı köhne yine sırr-ı Mevlânâ 
Ser-i ‘uşşâ…a oldı sâye-güster Ka‘be-i ma‘nâ 
    
Virüp âsâyiş-i nev deşt-i √asret kişt-i dîdâra 
Pür oldı tâze dâπ-ı reşk ile nüh-künbed-i pehnâ 
    
Kerâmet gösterüp ya‘nî cenâb-ı ¢ubbe-i ◊a∂râ 
Göründi şekl-i evvelde teme&&ülden idüp mînâ 
    
Göreydi münkirân-ı √aşr-ı ecsâd ol temâşâyı 
Đdüp i…râr u dirlerdi Belî el’ân âmennâ 
    

5      Ne …ubbe bir ser-âmed serv-i §a√n-ı rav≥a-i rı∂vân1 
                 Ki dervîşânı itmiş sâyesi ser-sebz-i istiπnâ 

    
Ne …ubbe tûde-i kü√l-i cevâhir dîde-i câna2 
‘Aceb mi olsa dâ’im na§b-ı ‘ayn-ı merdüm-i dânâ 
    
Medâr-ı mehcesi züvvârına ‘ayn-ı ‘inâyetdür3 
Velî ehl-i seyâ√atde …anı bir merdüm-i bînâ 
    
Felek fev…ında çetr-i heft-reng-i sîm u zer-dûzı 
Odur †â… u revâ…-ı ta«t-gâh-ı şâh-ı kerremnâ**  
 
  

                                                 
**** Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı, s. 174. 
1 57 / Divanda 25 beyit. 
         5 : 6 D.  
2       6 : 7 D. 
3       7 : 8 D. 
********    “Andolsun biz Âdemoğlunu yücelttik.” Đsrâ, 17/70. 
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Zemîni çün mekân-ı ◊a≥ret-i ◊ünkâr-ı Ekberdür1 
Yeridür her zamân olsa mekîni gibi müste&nâ 
 

10     Esâs-ı «âne-i hem-sâyegân oldu…da pür-lerze2 
Fedâ-yı cümle olma… üzre itmiş kendüyi ifnâ 
    
Degüldür zelzele şûr-ı tecellîdür «arâb iden 
Derûnı Eymen-Âbâd u birûnı …ulle-i Sînâ 
    
Ne rif‘atdür ki «idmet-kârı ola §â√ibü’d-devle 
Ne ‘izzetdür kim ola himmet-i vâlâ-yı şeh-bennâ 
    
O …udsî meşhedüñ ta‘mîrini minnet bilür câna 
Dü ‘âlemde mu‘ammerüñ nedür fehm eyleyen cânâ 
    
Đderdi cevher-i cândan anuñ her «ıştını mi‘mâr 
Olaydı cümle-i cânâna ma√rem-i cân her ednâ 
    

15     Şeb u rûz olmaz idi mihr ü mâha «âlî ziyâretden3 
Mu‘ayyen olmasa a§√âb-ı √âle nevbet a√yânâ* 
    

18b            Cüdâ itme »udâyâ sâyesin far…-ı fa…îrinden 
Kerem itdükçe erbâb-ı fenâya kenzi lâ-yefnâ** 
    
Anuñ çün na…ş-ı lev√-i sînesidür Âyete’l-Kürsî 
Ki diye nüh-…ıbâb-ı lâciverdî ente a‘lânâ*** 
    
Zihî §an‘at k’olup üstâdına ser-mâye-i ra√met 
Görenler dir ilâ yevmi’l-…ıyâm a√sente i√sânâ**** 
    
Görüp a‘yân-ı ‘ibret §ûret-i itmâm-ı bî-‘adlin 
Diyince men râyı πayru’s-semâ şebhâ lehâ minnâ***** 
    

20     Didi bâdî na@arda ¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb √ayrân târî«in 
Gördük kâmil de olmış nüh-…ıbâb-ı el†af-ı mînâ 1110 
 
 

                                                 
1       9 : 11 D.  
2      10 : 13 D.  
3      16 : 21 D.  
**** “Biz diriltiriz.” Fâtır, 35/9. 
******** “Kanaat bitmeyen hazinedir.” Hadîs-i Şerîf. 
************ “Sen hepimizden üstünsün.”  
**************** “Güzelliklerimizi arttır.” 
******************** “Kim gökten başkasını görürse biz ona şüpheyle bakarız.” 
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            58585858****    
    
                  ¿â…ıb          ¿â…ıb          ¿â…ıb          ¿â…ıb    
    
~ıfat~ıfat~ıfat~ıfat----ı Çerâπı Çerâπı Çerâπı Çerâπ----ı Meydânı Meydânı Meydânı Meydân----ı Fu…arâı Fu…arâı Fu…arâı Fu…arâ    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
  

1       Pend-i pîrân-ı mübeccele olup ‘âmil çerâπ1 
Oldı meclisde emânet sır ne √â§ıl çerâπ 
    
»al…a-i işrâ…a √a……â şey«-i rûşen-dil çerâπ 
Çeşm-i erbâb-ı şuhûdı eylesün menzil çerâπ 
    
Olmasa şeb zinde-dârı bu şeb-istân-ı πamuñ2 
‘Â…ıbet bir gün olurdı mihr-veş zâ’il çerâπ 
    
Câ-nişîn olmaz aña meş‘al-keş-i şeb-tâb-ı mâh3 
Olmasun bir la√@a yo√sa dîdeden âfil çerâπ 
    

5       Ser-be-ser ma√v-i vücûda ≠âtî düstûru’l-‘amel4 
Đşde meydân fenâya mürşid-i kâmil çerâπ 
    
Zîr-i pâyında leken menzilüñ eylerse n’ola5 
Çünki vâ‘i@den degüldür pâyede nâzil çerâπ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı,  Sâkıb Mustafa Dede ve Dîvânı, s. 170.  
158 / Divanda 41 beyit. 
         1^D. 
          2 : 1 D. 
2        3 : »ûb u zişt olmazdı peydâ «acle-i şebde eger 
               Olmasa bâdî-na@arda müşkile fâ§ıl çerâπ D. 
3       4 : 7 D. 
4       5 : 10 D. 
         5 : ~a√v ile ma√v-ı vücûda va≥‘ı düstûru’l-‘amel 
              Besdür ehl-i dûd u derde mürşid-i kâmil çerâπ D. 
5        6 : 5 D. 
          6 : Zîr-i pâyında leken olmazdı zîbâ minderi 
              Vâ‘i@ olsa pâyede senden eger nâzil çerâπ D. 



 

 224  

 
    
»al…a-i dersi uli’l-eb§âr olmazdı nigîn1* 
Olmasa ‘ayne’l-ya…înda cümleden fâ≥ıl çerâπ** 
  
◊a≥ret-i Circîsden gûyâ nefes almış k’olur2 
Mürde oldu…ça √ayât-ı tâzeye nâ’il çerâπ 
    
Perde-pûş olmaz yed-i bey≥âsına fânûs-ı şeb3 
Gösterür ceyb-i dilinden mu‘ciz-i şâmil çerâπ 
    

10     Şem‘ u cem‘in far…ına pervâne itmezdi tamâm4 
Bü’l-‘acâ’ib ser-gü≠eştin olmasa nâ…il çerâπ 
    
Kendiden πayrı bulunmaz vâ…ıf-ı √âlî yine5 
Olmasun keyfiyet-i pervâneden sâ’il çerâπ 
    
Pâyına şeb-tâ-se√er eyler ni&âr-ı cân kim6 
Sâyesinden itmeye dûr âcil u ‘âcil çerâπ 
    
Tîh-i @ulmet Vâdî-i Eymen olur ser-geşteye7 
Leylî-i ârâm-ı câna kim ola ma√mil çerâπ 
    

        Türbe-i ‘arş-ı mu‘allâ rütbe-i pîrânda8 
»idmet-i tenvîre olmış bi’n-nefes kâfil çerâπ 
 

15a   15     Çekmede gül-bângini her gûşede pîr ü cüvân9999****    
Olmış anca… rûşenâ-yı dîde-i ma√fil çerâπ 
    
 
 

                                                 
1        7 : 6 D. 
          7 : ¢anda olsa uli’l-eb§âr …urratü’l-‘ayn olur 
               Ma†ma√-ı en@âr-ı ‘aynü’l-cemdür fâ≥ıl çerâπ D. 
* “Şüphesiz bunda basîret sahipleri için gerçekten ibret vardır.” Âl-i Đmrân, 3/13. 
 
** Sonra onu gerçekten yakîn gözüyle görmüş olacaksınız.” Tekâsür, 102/7. 
2        8 : 16 D. 
3        9 : 14 D.  
4       10 : 19 D. 
        10 : Şem‘-ı cem‘uñ √a§b-i √âlinde lisân-ı √âldür 
              Sergü≠eştin yana yana kim ola nâ…il çerâπ D. 
5      11 : 23 D 
6      12 : 24 D. 
 7    13 : 29 D. 
8      14 : 34 D. 
9     15 : 35 D. 
            ****    Bu şiirin 15-20. beyitleri 15a’da ayrı bir şiir gibi kaydedilmiştir. Divana uyularak buraya alındı. 



 

 225  

 
Şu‘lesi zerrîn külâhıdur ser-i pür-dûd da1 
Derd-i Mevlânâya olmış mübtelâ bî-dil çerâπ 
    
Ma†ba√ında na…d-i va…t-i sırr-ı Âteş-bâzdur2 
Pûte-i √âl içre itmiş def‘-i πışş u πıl çerâπ 
    
Hem-zebân-ı neydür eyler ‘ar≥-ı √âl âteşîn3 
Bezm-i ehl-i dilde n’itsün olmasun sâ’il çerâπ 
    

         Olmada memnûn-ı in‘âmı kibâr ile §ıπâr4 
Kişver-i i√sâna olmış §an  şeh-i ‘âdil çerâπ 
    

20     Terk-i âb-ı revπan-ı her kes idüp ¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb¿â…ıb-§ıfat 
Olmamışdur rûy-ı dil göstermede kâsil çerâπ 
 
 
      59595959    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

19a    1      Bir a‘lâ süllem-i zîbende üslûb 
Ki olmuş se√ratu’llâh üzre man§ûb* 
   
Serinde nesr-i †âyir âşiyân-sâz 
Ne süllem bir sehî serv-i ser-efrâz  
   
Zemînden sa…f-ı eflâke keşîde 
Firâzı …ulle-i çar«a resîde 
   
O pencâh o mi‘râcuñ ma…âmı 
Sütûn olmuş †utar bu nüh «ıyâmı 
   

5      Ma…âmuñ bir biri pencâh-sâle 
Ki §ıπmaz va§fı ta‘bîr-i ma…âle 
   
Anuñ bir pâyesi sîm u biri zer 
Dürr ü yâ…ût ile pür-zîb ü zîver 
   
O mi‘râcı didi va§f idüp ol şâh 
O sul†âna serîr-i lî-ma‘allâh** 

                                                 
1     16 : 36 D. 
2     17 : 37 D. 
3     18 : 39 D. 
  4   19 : 40 D. 
* “Allah’ın yeri.” 
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¢anı «ûb idi ol mi‘râc-ı pür-nûr 
Mi&âl-i na«l-i ‰ûbâ behcet-i ‰ûr 
   
Didi ol «atmi «ayl-i enbiyânuñ 
Ne mümkîn va§fuñ ta‘bîri anuñ 
   

10    O mi‘râc ol …adar müsta√sen idi 
Ki seyr-i dîdeye nûr-efken idi 
 
Seri eflâke pâyi «âke vâ§ıl 
Melâ’ik andan olur ar≥a nâzil 
   
Fe≥â-yı …udsa oldu…ça şitâbân 
Đder andan ‘urûc eflâke insân 
   
Dem-i teslîm olur ne@@âre-perdâz 
Anuñçün çeşm-i mevtânuñ …alub bâz 
   
Olur âgâh o demde dil-nihâde 
Anuñçün dîdesi …alur güşâde 
   

15     Olup ‘âric o mi‘râc-ı güzîne 
Su‘ûd itdi semâvât-ı berîne 
   
Meger kim §âni‘-i dânâ-yı pergâr 
Yaratmış ber-hevâ bir ba√r-i zü««âr 
   
Niçe ba√r ol yem-i nâ-…a‘r-ı peydâ 
Ki olmuş cevv-i eflâk aña me’vâ 
   

19b            Aña nisbetle ba√r [u] o…yanus 
Bir ednâ …a†redür kim πayr-ı ma√sûs 
   
O ba√ri ~âni‘-i bî-mi&l ü hem-tâ 
Küfûf ismi ile …ılmış müsemmâ 
   

20     Olup şa…… ol yem-i nâ-dîde sâ√il 
Mürûr itdi o şâh-ı sidre menzil 
   
Kelîm-âsâ dû-nîm olup o [d]eryâ 
Gü≠er …ıldı o mâh-ı sidre-peymâ 
   
 

                                                                                                                                                         
** “Allah’la beraber olmak benim için mutluluktur.” 
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Mi&âl-i nûr o şâh-ı ‘arşa pâye 
Yetişdi ol nefis evvel semâya 
   
O dem …ıldı o mâh-ı burc-ı temkîn 
‘Arûs-ı menzilin çar«-ı nu«ustîn 
   
¢udûmından şeref buldı felekler 
Fera«-yâb oldı ser-cümle melekler 
 
Müfte‘ilün Müfte‘ilün Fâ‘ilün  
  

25     Đrdi o şeh ‘izzet ü tebcîl ile 
Çar«-ı nu«ustîne çü Cibrîl ile 
   
Levni anuñ âb gibi §âfdur 
Zür…ati ‘aks-i cebel-i ¢âfdur 
   
Gördi o peyπam-ber-i vâlâ-cenâb 
Bir …apu kim mı§ra‘ı yâ…ût-ı nâb 
   
Fa≥lvar âvî«te ol bâbdan 
Lülü-yı yektâ-yı cihân-tâbdan 
   
Bir melek-i a‘@am-ı vâlâ-ma…âm 
Anda re’îs idi semâ√il-nâm 
   

30     Var idi ma√kûm aña bî-rayb u şek 
Ta√t-ı yedinden on iki biñ melek 
   
Da«ı anuñ her biri kim var idi 
Tâbi‘ ü ma√kûmı o mi…dâr idi 
   
Ya‘ni melâ’ikden olup bîşter 
Tâbi‘ idi her birine ol …adar 
   

33     Ba‘≥ı efâ≥ıl ‘adedinde didi 
Her birisinüñ yedi yüz biñ idi 
 
 
Ol sul†ân-ı mu‘allâ-…adr risâlet-i cenâbuñ Beyt-i Ma…disden semâya §u‘ûdı ba‘≥ı 

rivâyet na…li üzre râkiben ‘ale’l-burâ… olma… üzre men…ûl olup fâ≥ıl-ı ta√rîr ◊âfı≥ ibn-i 
Ke&îrüñ ba‘≥ı mü’ellefâtından me≠kûr oldıπı üzre Burâ… Beyt-i Ma…disden bâb-ı mescîde 
merbû† terk olunup §u‘ûd-ı semâ ol mi‘râc-ı man§ûbdan vu…û‘ bulmuşdur Đmâm-ı Subû†î 
A√med bu rivâyeti tev&î…  ve tercî√ idüp §ı√√ate tena§§u§ itmişdür 
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   60606060****    
    
            ‘AskerîAskerîAskerîAskerî    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
   I 

20a            Adıla şimdi sa‘âdet mülkine serdâr iken1 
Mesned ü rif‘atde ‘izzet birle ber-«ûrdâr iken 
Bir iki gün el virüp germiyyet-i bâzâr iken 
Dest-gîr ol pâymâl olana …udret var iken 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 
   II 
±errece vâ…ıf olan bu nüktenüñ esrârına 
Bî-vefâdur diyu dil virmez fenâ bâzârına 
∏urra olmaz ol ki kâmildür bu dehrüñ varına 
Dünyede ‘â…ıl …omaz dirler bugüni yarına 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 
   III 
Niçeler ceddiyle dünyâ cem‘ idüp çekdi emek 
Cehd ile  olmaz na§îb olandan artuπın yemek 
»oş sa‘âdetdür kişiye ≠ikr-i «ayr olsun dimek 
¢udret olsa «ûbdur insâna i√sân eylemek 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 
   IV 
Dünyede «ayru’l-«alef isterseñ ey rûşen nihâd2 
Kim buyurmışdur selef ölmez oπıldur ya«şı ad 
»ayr ile olma… dilerseñ √aşre dek ‘âlemde yâd 
Nîk-«·âh ol eylegil her nâ-murâdı ber-murâd 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 
   V 
Geçdi Key«usrev zamânı …almadı ‘âlem Ceme3 
Atalar pendin işit irmez me&eldür demdeme 
Đylik ile §uya §al ≠âyi‘ olur §a…ın dime 
Va…t-i zilletde bulunma… «oşdur ârâm âdeme 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 

                                                 
**** Halil Karagöz, Askerî Divanının Tenkitli Metni,Askerî Divanının Tenkitli Metni,Askerî Divanının Tenkitli Metni,Askerî Divanının Tenkitli Metni, (Süleyman Demirel Ü. SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Isparta 1997, s. 268. 
160 /  I^3 germiyyet-i : keremmît-i D. 
2         IV^1 Dünyede : Denîde D. 
          IV^2 ölmez : olmaz D. 
          IV^4 Nîk-«·âh : Yenge-«·âh D. 
3        V^1 Key«üsrev : kî«-serv D. / Ceme : cümcüme D. 
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   VI 
Ehl-i diller arasında âπ olur günden yüzüñ 
¢adr olur bî-şek giceñ hem ‘îd-i ekber gündüzüñ 
Rûz-ı ‘izzetde kemâl ehlini gözlerse gözüñ 
»â§ u ‘âma na§§-ı …â†ı‘-veş mü’e&&irdür sözüñ 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 
   VII 
‘Askerî bâ…î degildür mülk ü devlet sîm ü zer 
Bir «arâb olmış göñül ta‘mîrin itmekdür hüner 
Đñilersüñ √aşre dek ‘âlemde ölmezsen eger 
Çeşm-i şef…atle kemâl ehline eylerseñ na@ar 
Başda devlet dilde himmet elde fur§at var iken 
 
 
   61616161    
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   62626262    
    
Fe‘ilâtün Mefâ‘îlün Fe‘ilün 
 

1       Kimseye @ulm eyleme zinhâr 
Devletine dayanma dünyânuñ 
 

2       Kimsenüñ √a……ı kimsede …almaz 
Münta…ımdur bir adı Mevlânuñ 
 

20b    63636363****    
    
                                                    ‘UlvîUlvîUlvîUlvî    

    
    Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
      

1       Tîπ-ı §un‘ ile …alem lev√a-i ra…am çekdügi dem 
Dest-i …udretle §unıldı eliñe tîπ u …alem 
    
¢alem olmasa πamum tîπ idemez idi ta√rîr1 
Tîπuñ olmasa …alem deftere çekmezdi ra…am 
    
Boynumı çaldı mu√arrif …alem idüp tîπuñ 
Aşlanur tîπ ile cânâ nitekim şâ«a …alem 
    
¢alemüñ …atlüme √üccet getürür πamzeñ tîπ 
¢ıldı tîπuñ …alemüñle yerümi dâr-ı ‘adem 
    

5       ¢alemüñ nâlına döndüm elem-i tîπuñla2 
◊âlüme tîπuñ ucundan …alem aπlar her dem 
    
¢ara §arındı …alem tîπ …aralar geydi 
¢alem u tîπ dutarlar benüm içün mâtem 
 
 
 

                                                 
****    Đsmail Çetin, Derzi Derzi Derzi Derzi----zâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanının Tenkitli Metni, zâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanının Tenkitli Metni, zâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanının Tenkitli Metni, zâde Ulvî Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanının Tenkitli Metni, Fırat Ü. SBE. 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ 1993, s. 84. 
1 63 / Divanda 33 beyit. 
            2a tîπ : sür« D. 
2          5 : 10 D. 
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Đki dilli o …alemdür iki yüzli ol tîπ1 
Hem-zebân oldı …alem tîπ ile bilmem ne …ılam 
    
Aπların hem çü …alem «al…a §a…ın tîπuñdan2 
Beni iñletme …alem gibi çeküp  tîπ-i sitem 
    
Ser-…alemden ne ki yazılsa gelür tîπ-i …ader3 
Başumı yarsa mi&âl-i …alem ol tîπ ne πam 
    

10     Ya …alem parmaπı tîπ ile keser nâhenini4 
¢a†‘ ider tîπ ile yâ«ûd …alemini o §anem 
    
~â√ib-i tîπ u …alem ◊a≥ret-i Sul†ân Selîm5 
Getürür tîπını Behrâm u †utar tîr [ü] …alem 
    
Zer-nişân tîπ [ü] zer-endûd …alemdür ya hilâl6 
¢alem u tîπ ile «idmetdedür ey mihr-i kerem 
    
~anurum tîπ u …alem †utar iki bendeñdür7 
¢alem u tîπı ki §aπıñda vü §olunda görem 
    
Ele tîπ u …alem al k’ola devât ile …ırân8 
¢alem u tîπuñla çeşmümle şikâf-ı sînem 
    

15     Ney-şekerdür …alemüñ âb-ı mu§affâ tîπuñ9 
¢alem u tîπuña dil-teşne geçer hep âdem 
    
 

                                                 
1          7 : 11 D. 
           7a dilli : dillü D. / yüzli : yüzlü D. 
           7b …ılam : …alem D. 
2          8a «al…a : şâh D. 
3         9 : 7 D. 
           9a …alemden ne ki yazılsa : …alem başa ne yazdıysa D.        
4         10 : 12 D. 
5         11 : 14 D. 
          11a ◊a≥ret-i Sul†ân Selîm : şâh Selîme …ul olup D. 
         11b Getürür tîπını Behrâm u : Elde Behrâm-ı felek tîπ D. 
6       12 : 16 D. 
         12b ile «idmetdedür : §unar destüñe D. 
7       13 : 17 D. 
         13b görem : …alem D. 
8       14 : 19 D. 
         14b tîπuñla çeşmümle : tîπuña çeşmümde D. 
9       15 : 22 D.        
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¢alem [ü] tîπ ile sen ◊aydar-ı Kerrâr olduñ1 
±ü’l-fe…âr oldı elüñde …alem u tîπuñ hem 
    
Tîπuñ irişdi Dımış…a …alemüñ Baπdâda2 
Baş eger tîπuña mânend-i …alem Hind ü ‘Acem 
    
¢alem it gerden-i a‘dâyı çalup tîπuñla3 
Tîπ ider her …alemüñ …a†‘ını zîrâ mu√kem 
    
Tîπunuñ va§fına gördüm ki …alemler döymez4 
Âhen olma… …alemüm tîπ mi&âl oldı hem 
    

20    Va§f-ı tîπ u …alemüñle göricek bu πazeli5 
Tîπ dem-beste …alup oldı …alemler ebkem 
    

         Oldı tîπ u …ader u lev√-i ezel nûn [u] …alem6 
Vara… [u] tîπ [u] devât u …alemüñden mu‘allem    
     

21a           Ey benânuñ …alem [ü] §un‘-ı müjeñ tîπ-i …a≥â7 
¢alem ü tîπ ile sensin [şeh-i] i…lîm-i himem 
 
Öykünürdi …alem u tîπ «ayâl-i müjeñe8 
¢alemüñ başın alam tîπini bir bend çekem 
 
Beni ol tîπ u …alem eyledi dîvâne didüm9 
∏amzesi tîπını çekdi didi o… saña …alem 
 

                                                 
1       16 : 18 D. 
        16b …alem ü tîπuñ hem : tîπ ile …alem D. 
2      17 : 24 D. 
3      19 : 30 D. 
       19a gerden-i a‘dâyı : gerdûn-ı A‘râbı M.        
4      19^D. 
5      20 : 26 D.       
6     21 : 32 D. 
        21a tîπ u …ader u lev√-i ezel nûn [u] …alem : nûn u …alem ü lev√-i ezel tîπ-ı …ader D. 
7     22 : 21 D. 
       22a …a≥â : sitem D. 
8     23 : 31 D. 
       23a öykünürse : öykünürdi D. /«ayâl-i : benân u D. 
       23b ¢alemüñ başın alam tîπini bir bend çekem : ¢alemi pâreleyem tîπı da«ı bende çekem D. 
9     24 : 13 D. 
      24a didüm : beni D. 
      24b o… : yo… M. 
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25     ¢alem-âsâ n’ola …an aπlar isem tîπuñdan1 
Dili şa…… itdi …alem gibi meded tîπ [u] …alem 
 

         ¢alemüm yaş döker √âlüme …an aπlar tîπ2 
»âmemi tîπ u …alem …ılmada her dem pür-πam 
 
Hünerüm ‘ar≥ degül tîπ u …alemden πara≥um3 
¢a§dum oldur …alem u tîπuñuñ ev§âfın idem 
 
Şâh-ı güldür …alemüñ πonca-i sûsen tîπuñ4 
¢alem u tîπuñ ile oldı cihân bâπ-ı Đrem 
 
Va§f-ı tîπ-i müjeñ ile …alem-i engüştüñ5 
N’ola bu na@muma ‘UlvîUlvîUlvîUlvî diseler tîπ u …alem 
 

30    Yem midâd olsa vü eşcâr …alem şa‘şa‘a tîπ6 
Va§f-ı tîπ u …alemüñ √aşre degin yazamayam 
 

         ¢ılca boynun …alem eylerdi göñül tîπuñ ile7 
Tîπ ile …ıl …alemüñ …a†‘ olıcaπın bilmem 
 
¢ıldı ‘UlvîUlvîUlvîUlvî …uluñı tîπ u …alem mîr-i sü«an8 
Tîπına seyf dinildi …ılıcı oldı ‘alem 
 
¢alem ü tîπuñ  elden …oma ey menba‘-ı cûd9 
¢alem ü tîπ iledür çünki ni@âm-ı ‘âlem 
 

34    Va§f-ı tîπ u …alemüñ …a†‘ idelüm ma…†a‘da10 
Zîr-i destüñde olan tîπ u …alem √ayl u «adem 

                                                 
1    25 : 5 D. 
      25 b itdi:idelü D. 
2     26^D. 
        27^D. 
4     28 : 23 D. 
  5   29^D 
6     30^D. 
7     31 : 27 D. 
       31a boynun …alem eylerdi göñül : boynum …alem itmek ne idi D. 
8     32 : 29 D. 
       32b …ılıcı oldı : …alemi elde D. 
9      33a ¢alem u tîπuñ  elden …oma menba‘-ı cûd : Gitmesün tîπ u …alem bir dem elüñden «ânum D. 
10      34 : 28 D. 
       34a …a†‘ idelüm ma…†a‘da : «atm idelüm med√üñde D. 
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64646464****    

        ◊u§û§î◊u§û§î◊u§û§î◊u§û§î    

    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
    

        1       Dimez i√sâna bir kimse gerekmez 
Bir i√sân eyleseñ ayru… gerekmez 
    

2       Gerek §adra murâdum üzre bir merd 
Bahâ ta«mîn idenlerden gerekmez 
    

3       Dedeñ müft almamış câh-ı cihânı 
Bahâyı ço… virüp alma… gerekmez 
    

4       Bahâ ta«mînümüz ol bir denîye 
Bu dünyâ bî-bahâ olsa gerekmez 
    

5       Gerekden ço… gerekmezken gerekdür 
◊u§û§î◊u§û§î◊u§û§î◊u§û§î lu†fuñı ister gerekmez 
 
 
 

65656565** 
 

Aydî Aydî Aydî Aydî {‘IydîIydîIydîIydî} 
    

Fe‘ilâtün Mefâ‘îlün Fe‘ilün 
   

1       Mara≥-ı ‘aş…ı gör şifâ yirine 
Alıñur derdini devâ yirine 
   

2       Baña sevdâ-yı zülfüñ â«ir kâr 
¢ara çul giydirür ‘abâ yirine 
   

3       Müft mesken §alınur cihânı kişi 
Na…d-i ‘ömriñ virür kirâ yirine 
   

4       Ba…madan yüzime geçüp gitme 
Sög[esin] bâri mer√abâ yirine 
 

                                                 
* Bu şiir 20b’de der-kenardır. 
**    Ömer Asım Aksoy’un hazırladığı Aydî Divanında bulunamadı.    (Bu şiir    20b’de der-kenârdır.) 
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     66666666    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

         Sa†√-ı şi‘re ey ~afâyî~afâyî~afâyî~afâyî †ar√-ı nev §alduñ yine 
Her kim o…ursa bu şi‘ri âferîn olsun hemân 
 
 
 
 

21b Bu …ı§§a-i si√r-â&âr ve i‘câz-ı i‘tibâr ef≥alü’l-müta’a««irîn ve’l-√amli’l-
müteverri‘în Monlâ ◊ilmî-i Şirvânî »·âce Süleymân Sâveli …a§îde-i ma§nû‘alarına tetebbû‘ 
eyleyüp mer√ûm ü maπfûrun-leh Sul†ân Süleymân »ân ◊a≥retlerinüñ †o…uz yüz re’sindeki 
vilâdet-i şerîfleridür. Mı§ra‘-ı evvelleri ve sene 926’da ta√t-ı sa‘âdet ü ba«şlarına cülûs 
mı§ra‘-ı &ânîlerini târî« diyüp cümlesi bî-no…†adur. Ve bir §an‘atları da«ı mı§ra‘-ı evvellerinüñ 
evvelki √urûflarından bir beyt √â§ıl olur. Anuñ da«ı evveli târî«-i vilâdet ve &ânîsi târî«-i 
cülûs-ı hümâyûn vâ…ı‘ olup ve Süleymân »ân mu‘ammâsı i«râc olunup ve bî-no…†a olup bey-i 
mer…ûma altı ba√rda o…unmaπa …âbil ol beyt budur.  
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67676767    
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68686868    

    
    
    
    



 

 238  

69696969    
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70707070****    
    

◊amd◊amd◊amd◊amdî Çelebiî Çelebiî Çelebiî Çelebi    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

1       Hüner ‘ar≥ eylemeñ şimdi cihâna 
Cevâhir §açmaπa beñzer yabâna 
   

2       Ni@âmî şimdi itse penc gencin 
Kemîne bir pula almazdı pencin 
   

3       Eger Şeh-nâme düzse şimdi ‰ûsî 
Aña vermezdi kimse bir fülûsı 
   

4       Hemîşe böyle mi ki ‘âdet-i Rûm 
Ki eyler müste√a…… olanı ma√rûm    
   

23b   5       Diriπâ gitdi …adr-i fa≥l u ‘irfân 
Ma‘ârif defterini dürdi devrân 
   

6       Ne deñlü eyleseñ fe≥â’il 
Bulımaz mertebe bir merd-i …âbil 
   

7       Murâdı her kişinüñ cem‘-i emvâl 
Ma‘ârif yanlarında «âk-i pâ-mâl 
 
   71717171********    
    

                    Na@ımNa@ımNa@ımNa@ım    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

1       Felekler gerdiş-i †olâba beñzer 
Bu «al… ol gözlerinde âba beñzer 
   

2       Bu †olâb içre «al…uñ bü’l-‘acebdür 
Kimi sîr-âb u kimi teşne-lebdür 
   

                                                 
**** Bu şiir 23a’da der-kenârdır. 
**    Bu şiir 23b’de der-kenârdır. 
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3       Degirmen gibidür a√vâl-i ‘âlem 
Đçinde dâne-i gendümdür âdem 
   

4       Đki †aş arasına düşse dâne 
Ögitdi bil anı devr-i zamâne 
 
 
   72727272    
    
GüfteGüfteGüfteGüfte----i Dervîş Paşa Eli Dervîş Paşa Eli Dervîş Paşa Eli Dervîş Paşa El----MostârîMostârîMostârîMostârî    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
   

1       Ben bendeñe himmet …ıl yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
Ra√m eyle ‘inâyet …ıl yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

2       Bir şâh-ı mükerremsin sul†ân-ı mu‘@@amsın 
Mümtâz u müsellemsin yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

3       Bir şem‘-i hüdâsın sen bir nûr-ı »udâsın sen 
Bir …ân-ı §afâsın sen yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

4       ‘Âlemde olan server …apuñda olur çâker 
Bekler işigüñ bekler yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

5       Hem vird-i zebânumsın hem mûnis-i cânumsın 
Rû√ ile revânumsın yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

6      ‘Aş…uñla gözüm giryân derdüñle ciger biryân 
Cânum yolına …urbân yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

7       Bir ‘âciz ü √ayrânam bir zâr u perîşânam 
Bir †âlib-i dermânam yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
    

8       DervîşüñeDervîşüñeDervîşüñeDervîşüñe himmet …ıl a√vâline şef…at …ıl 
Lu†f eyle ‘inâyet …ıl yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ 
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24b             73737373****    

    
              ∏azel              ∏azel              ∏azel              ∏azel----i Nevi Nevi Nevi Nev‘î Tahmîsî Tahmîsî Tahmîsî Tahmîs----i Beyânîi Beyânîi Beyânîi Beyânî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
   I 
Dilâ âdem olan …avlinde dâ’im §âdı… olma…dur 
Bu devr-i pîre-zende merd-i ‘ahd-i sâbı… olma…dur 
Kişi «al… olmadan evvel mu√ibb-i «âli… olma…dur 
Ma√abbetden πara≥ §anmañ ki ¢ays u Vâmı… olma…dur 
Hüner bir √âlet ile va§f-ı yâre lâyı… olma…dur 
   II 
Göñül bîhûde gezme ‘â…ıl iseñ seyr-i §a√râda 
Bir eyü ad ile yâd olagör sen de bu dünyâda 
Dime no…§ânı var ‘aş…uñda Mecnûn ile Ferhâda 
Tamâm oldı güzellik §anma Şîrîn ile Leylâda 
Niçe Leylâ bulınur erlik ammâ ‘âşı… olma…dur 
   III 
Ne bilsün degme nâdân pes §afâsın √âlet-i ‘ış…uñ1 
Đçenlerle bilenler le≠≠etini şerbet-i ‘ış…uñ 
‘Đlâcı az olup §â√ib-firâş-ı za√met-i ‘ış…uñ 
Bilinmez derdi ço…dur mübtelâ-yı mi√net-i ‘ış…uñ 
Şifâ-sâz olmada √ikmet †abîbüm √â≠ı… olma…dur 
   IV 
Bulup Mecnûn-ı şeydâ vâdî-i ‘aş… içre isti‘dâd  
Fünûn-ı mihri irgürdi kemâline olup üstâd 
Đletdi tîşe-i kârını başa ‘â…ıbet Ferhâd 
Çeküp Man§ûrı dâra itdiler «âkisterin ber-bâd 
Murâd a…rân içinde her cihetden fâyı… olma…dur 
   V 
Mu…âbil olsa ru«sârına dil artar ma…âlâtı 
~afâdan †û†î çün güftâre başlar görse mir’âtı 
BeyânîBeyânîBeyânîBeyânî ‘aşı…âne söyler oldı şimdi ebyâtı 
Bize NevNevNevNev‘îîîî gerekmez zümre-i …âlüñ √ayâlâtı 

                  ∏ara≥ şi‘ri kişinüñ √asb-i √âlin nâ†ı… olma…dur 
 
 
 
 
    

    

                                                 
****    Mertol Tulum, M. Ali Tanyeri, Nev Nev Nev Nev‘î Divanı, î Divanı, î Divanı, î Divanı, s. 281. (Nev‘înin gazeline tahmis. Sadece gazel kısmı 
karşılaştırıldı.) 
1 73 / III^5 olmada : olma…da M. / †abîbüm : †abîb M. 
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74747474**** 

         
   Dervîş Paşa elDervîş Paşa elDervîş Paşa elDervîş Paşa el----MMMMostâri’lostâri’lostâri’lostâri’l----MevlevîMevlevîMevlevîMevlevî    
 

        Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
   
1       ¢urı efsâne §anur sûfî §adâ-yı nâyı 

Neyle sâlik idi görseñe    Mevlânâyı 
    

2       Me&nevîden işiden kimse kelâm-ı mu‘cizi1 
Döne döne dolanur ol √arem-i ma‘nâyı 
    

3       ‰utdı âfâ…ı §adâ-yı ney ile şev…-ı §adâ2 
Şöyle kim ra…§a getürdi felek-i mînâyı 
    

4       Mevlevî gibi semâ‘ eyleyüp ol √âletle3 
Devr ider mihr ile meh çar« uruban dünyâyı 
    

5       ¢u†b-ı ‘irfân-ı cihân ol yüri pergâr-§ıfat 
Dâ’ireñ gözle ki DervîşDervîşDervîşDervîş olasın Mevlâyı 
 
    
   75757575********    

    
                                                                                                                                                                                CemâlîCemâlîCemâlîCemâlî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       ~uffe-i §adrında dâ’im ‘âşı…uñ efkâr-ı Hû 
Şâkirüñ şükr-i hüve’llâh ≠âkirüñ e≠kâr-ı Hû*** 
    

2       Seyrine mu√a……a… irmedi Cibrîl-i Emîn 
Olmaza anuñ dilinde dem-be-dem tekrâr-ı Hû 
    

3      Nâleden ney delmedi baπrum Hû Hû nâlân ider 
                 Mevlevîler Me&nevîden başladı eş‘âr-ı Hû 

    

                                                 
****    TezkireTezkireTezkireTezkire----i Şui Şui Şui Şu‘arâarâarâarâ----yı Mevleviye, yı Mevleviye, yı Mevleviye, yı Mevleviye, s. 198.    (Bu şiir 24b’de der-kenardır.) 
1 74 / 2a işiden kimse : iden ı§πâ-yı T. / mu‘cizi : mu‘ciz T. 
2         3a §adâ : semâ‘ T. 
3         4a √âletle : √âliyle T. 
          4b mihr ile meh çar« uruban : çar«a girüp mihr ile meh T. 
**    Çeti Derdiyok’un hazırladığı Cemâlî Divanında ve  Nihal Nomer Karaman’ın hazırladığı Cemâlî Divanında 
bulunamadı.    (Bu şiir 24b’de der-kenardır.) 
*** “De ki O Allâh birdir.” Đhlâs, 112/1. 
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4       ~ûfî mest oldı §afâdan devr ider Yâ Hû Hû 
Münkir inkârın bıra…dı eyledi i…râr-ı Hû 
    

5       Rav≥a-i Hûda ma…âm it ey CemâlîCemâlîCemâlîCemâlî √alveti 
Meh cemâlüñ ‘aksine keşf ola bu esrâr-ı Hû 
  
    
 
 
   76767676****    
    
            NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
             

25a   1       Ce‘alnâ rabbeküm şâhâ yazupdur bende bir nâme 
Ki meşhûr oldı esrârum cihânda √â§ ile ‘âma 
    

2       Oturdı …a∂î vü müftî ki ya‘nî vireler fetvâ 
‰olışdı od ile defter bulaşdı …an ile «âme 
    

3       Yıπıldı şey« u şâbîler ki ya‘nî §ayalar beni 
Murâdum bu idi ◊a…dan irişdüm ben bugün kâma 
    

4       Çü birdür §ûret-i ma‘nî senüñ ≠âtuñda ey ‘ârif 
Çı…ardum kisvet ü §ûret yeñiden giydüm uş câme 
    

5       Gel ey bâd-ı §abâ tizrek elin öp benden ol yâruñ 
Benüm a√vâlümi söyle ne √âcetdür da«ı nâme 
    

6       Dutaram dâmenin mu√kem ya…în ma√şer gününde bil 
Diyem ey bî-vefâ dil-ber yetürmedüñ beni kâma 
    

7       Cihâna gitdi âvâzum be-şar… u πarb u ba√r ü ber 
Çü §oydılar NesîmîyiNesîmîyiNesîmîyiNesîmîyi bugün der «a†† u [der-]şâma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Hüseyin Ayan’ın hazırladığı Seyyid Nesîmî Divanında bulunamadı. 
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   77777777    
    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Pây-mâl itdi felek cismi felâket va…tidür 
Dest-i lu†fuñ dest-gîr olursa πâyet va…tidür 
◊a≥retüñden πayrı kimsem yo… ‘inâyet va…tidür 
Himmet it devletlü sul†ânum mürüvvet va…tidür 
 
 
   78787878****    
    
            NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Ehl-i îmân işlerin şol demde inkâr itdiler1 
Çün ◊üseynîyi ◊aleb şehrinde ber-dâr itdiler 
    

2       Seyyide cevr itdiler @ulm ile ◊a……ı ba§dılar 
        A√sen-i ta…vîme gör kim neçe inkâr itdiler** 

    
3       ¢â∂îlar fetvâ virüp ◊a… söze bâ†ıl didiler2 

Küfri terk idüp îmâna gelmege ‘âr itdiler 
    

4       ◊a… baña söyle didi emr itdi ben de söyledüm3 
Sözlerüm destân idüp ‘âlemde tekrâr itdiler 
 

5       Bileyüp bıça…ları çünki tenüme …odılar4 
~aπ iken ben miskini gör neçe bîmâr itdiler 
 

                                                 
****    Hüseyin Ayan, Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe D Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe D Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe D Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Dîvânının Tenkitli Metni, îvânının Tenkitli Metni, îvânının Tenkitli Metni, îvânının Tenkitli Metni, Ankara,  2002, , , , s. 
376. 
1  78 / 1a şol : ol D. 
           1b ◊üseynîyi : ◊üseynîni D. 
** “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” Tîn, 95/4. 
2         3a virüp ◊a… söze : virüben ◊a……a D. 
           3b  Küfri terk idüp Küfr olup M. 
3         4 : 5 D. 
          4a baña : maña D. / didi : diyü D./ ben de : hem de D. 
          4b Sözlerüm : Sözümi D. 
4        5 : 4 D. 
          5a bıça…ları çünki tenüme …odılar : bıça…ların çün …ıydılar bu tenüme D. 
          5b ben : men D. 
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6       Yüzdiler çı…ardılar çünki derisin seyyidüñ1 
Yas †utup gökde melekler cümlesi zâr itdiler 
    

7       Đy Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî vâ§ıl olduñ «âli…-ı Ra√mâna sen2 
Cennetü’l-me’vâyı bulduñ yirüñ gülzâr itdiler 
    
 
   79797979    
    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
◊a… saña dünyâda virmiş devlet ile ‘izzeti 
Umaram ‘u…bâda da«ı ide yüzbiñ ra√meti 
◊a≠ret-i Sul†ânımuñ erbâba lu†fı var iken 
Kime varam yalvaram kime idem [ben] minneti 
 
 
      80808080****    
    
            ¢abûlî¢abûlî¢abûlî¢abûlî    

    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Eyleyüp dil murπına zülfin o sîm-endâm dâm 
Dâne-i √âliyle †utdı virmeyüp ârâm râm 
    

2       Đtmedi bir dem beni ol …âmeti şimşâd şâd  
¢addümi anuñçün itdi mi√net ü vâlâm lâm 
    

3       Đtlerinden ‘add iderse ol gözi ‘ayyâr yâr 
Đşiginde buluram ben ‘âşı…-ı bed-nâm nâm 
    

4       Ölmiş iken buluram ben ‘âşı…-ı bî-cân cân 
Yûsuf la‘lüñ ‘a†â itse n’ola in‘âm ‘âm 
    

5       Ey ¢abûlî¢abûlî¢abûlî¢abûlî destüñe câm-ı şarâb-ı al al 
Bezm-i fânîde çekersin â«ir-i encâm câm 
 
 

                                                 
1        6a çünki derisin seyyidüñ : çün kim Nesîmînüñ tenin D. 
          6b †utup : idüp D. 
2        7b me’vâyı bulduñ yirüñ : me’vâ bulup yirüñi D. 

**** Elif Bolat’ın hazırladığı Kabûlî Divanında bulunamadı. 
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   81818181    
    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

25b           Ol nedür kim ayaπı başındadur  
~ûret ü ma‘nâ anuñ işindedür 
Aπzı birdür dili iki cânı yo… 
‘Ömri hem  otuz iki yaşındadur 
 
 
   82828282    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘îlâtün Fâ‘ilün     
    
Ol ne ma«lû…-ı ‘acîbdür bir başı şeş gûşı var 
Dili on onbir oniki baş…a baş…a işi var 
Söylemez dilsiz degil gûş eylemez degül e§am 
Vechi vardur cânı var disem de külli nûşı var 
 
 
   83838383    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
    

1       Bir √i§ârum var zebercedden «·âce 
~uyı içinde a…a irte gice 
 

2       Đçi †op†olı √i§âr oπlanları 
Âπ u …ara §arı …ızıl †onları 
 

3       Yaz bolıca… gider işli işine 
Her biri bir …al‘a düzer başına 
 
   84848484    
    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
             

1       Đşbu cöngüñ kâπıdın her kim nişân içün büker 
Dest-i cehl ile hemân-dem baπrımuñ …anın döker 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

2       Kenârını nişân içün büken bu cöng ü dîvânuñ 
Bükülsün …addi lâm olsun yüzülsün §ûreti anuñ 
    

3       Varaπına †ama‘ idüp kesen bu cöng ü dîvânuñ 
Kesilsün burnı …ulaπı vü hem [de] elleri anuñ 
 
 
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
  

4       ‘Ârif añlar sözlerüm ger vâ…ıf-ı esrâr ise 
Çünki nâ-dân eline virme ‘â…ıluñ var ise 
    
 
 
   85858585    
    

26a           Şer√Şer√Şer√Şer√----i ¢i ¢i ¢i ¢a§îdea§îdea§îdea§îde----i Zebûr i Zebûr i Zebûr i Zebûr MaMaMaMa‘ M M M Metnihietnihietnihietnihi    
    

       Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
    
1       Rivâyet Đbn-i ‘Abbâsdan didi ol 

Zebûr içinde gördüm sûreler bol 
   

2       Bir sûre Sûre-i Ra√mân gibidür 
Mükerrer âyeti  Süryân dilidür 
   

3      ‘Arab diline döndürdüm ben anı 
»udâ §a…lar belâdan o…ıyanı 
   

4       ¢açan bu sûreye meşπûl olasın 
»udâdan her ne isterseñ bulasın 
   

5       Eger devlet eger ‘izzet eger câh 
Tereddüd itme a§lâ virür Allâh 
   

6       Dinildi burada işbu rivâyet 
~a…ın şek itmegil eyle dirâyet 
   

7       Kelâmu’lllâhdur bu itme şübhe 
Anuñ ma‘nâsı ma†lûbdur ne şübhe 
   

8       Buña meşπûl olup ma‘nâsı[nı] hem 
Çı…arup Türkîye döndürdüm ol dem 
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9       Ve hem na@m eyledüm âyetlerini 
Ri‘âyet …ıluban ma‘nâlarını   
 

10     Bunuñ …ır… âyet[in]üñ her birisi 
Birer beyt oldı …almadı birisi 
   

11     ¢omaz isteyeni ister »udâ bil 
Zebûr içinde ne didi na@ar …ıl 
   

       12      Bu sûreyi o…uyup meşπûl ola 
                 Kimesneler ibtidâ  

ë*¼« ô« ë¼« ü ë*¼« ‰u�— bL1¦ diyüp ëÔu�œ »U�×�² sL¦ vM*F2« rN*¼« diye andan §oñra 
bu sûreyi o…ıya 
26b      86868686    
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   87878787****    
    
¢a§îde¢a§îde¢a§îde¢a§îde----i Eli Eli Eli El----fiyye Mifiyye Mifiyye Mifiyye Mi‘râciyye Riyâ≥î Drâciyye Riyâ≥î Drâciyye Riyâ≥î Drâciyye Riyâ≥î Derererer----NaNaNaNa‘tttt----i i i i SSSServererverervererver----i i i i KKKKâ’inât â’inât â’inât â’inât ‘aleyhi fa≥lu’laleyhi fa≥lu’laleyhi fa≥lu’laleyhi fa≥lu’l----

‘uluvvuhûuluvvuhûuluvvuhûuluvvuhû    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       Kim itdi gevherîn «âk içre «ûrşîd-i cihân-ârâ1 
Anı bulmaπa πırbâl itdi √â≥ır †ârem-i vâlâ 
    
Şafa…la çar« altun pullı gül-gûnî cibinlikdür 
¢arâr itmiş içinde nev-‘arûs-ı ‘âlem-i bâlâ 
    
~alındı nârı mihrüñ kül-«an-ı √ammâm-ı gerdûna2 
N’ola germ olup itse …ubbesinden …a†reler peydâ 
    
Çı…up bir pullı mâhî keştî-i «ûrşîdi πar… itdi 
Anuñ cûş u «urûşından …arardı büyidi deryâ 
    

5       Ne §ûret-bâz olur eşkâl-i encüm ‘ar≥ ider «al…a 
Ya…up şem‘in verâ-yı perdede mihr-i cihân-ârâ 
    
¢ızıl mühri bozıldı kîse-i şeb-gûn-ı gerdûnuñ 
‘Aceb mi der-miyân olsa nu…ûd-ı encüm-i Zehrâ3 
 

27a            Ba§ıldı tîre «âk-i @ulmet ile âteş-i «ûrşîd4 
Niçe tâbende a«ter …aldı anda câ-be-câ ammâ 
    
Meger dîbâ-yı rûzı dürdi dest-i …udret-i bârî 
Gelüp altına tamπası    ‘aceb mi olsa nâ-peydâ 
    
Düşürdi pençe-i mercân-ı mihri ba√r-i gerdûna 
Çı…arup gerçi kim πavvâ§-ı dehr itmişdi ber-bâlâ 
    

                                                 
**** Namık Açıkgöz, Riyâzî Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği (Divan, SâkiRiyâzî Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği (Divan, SâkiRiyâzî Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği (Divan, SâkiRiyâzî Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği (Divan, Sâki----nâme ve Düstûru’lnâme ve Düstûru’lnâme ve Düstûru’lnâme ve Düstûru’l----amel’in Tenkitli amel’in Tenkitli amel’in Tenkitli amel’in Tenkitli 
Metni), Metni), Metni), Metni), Fırat Ü. SBE (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Elazığ 1986, s. 174. ( ( ( (Bu şiir 26b-29b arasındaki 
varaklarda der-kenârdır.)  
1   87 / 1 :  Zihî şâm-ı †arab-ba«ş u neşâ†-engîz ü πam-fersâ 
                  Cihân-efrûz u @ulmet-sûz idi §ub√-ı bahâr-âsâ D.  
2         3a ~alındı nârı mihrüñ kül-«an-ı √ammâm-ı gerdûna : Yine âteş §alındı kül-«an-ı germ-âbe-i çetre D. 
           3b N’ola : N’olur D. / itse : olsa D. 
3          6 : 7 D. 
           6b  encüm-i : encümüm M. 
4          7 : 6 D. 
          7a Ba§ıldı tîre «âk-i @ulmet ile âteş-i «ûrşîd : Yine «âkister içre nârı mihri itdiler pinhân D. 
           7b anda : anuñ M. 
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10     Felek ta‘lîm-«âne anuñ ardında ceres «ûrşîd 
Nişân-ı za«m-ı nâvek oldı yer yer encüm-i zehrâ 
    
Felekde mihr-i seyr-i lücce eyler bir Sikenderdür 
Sipihr-i çârum olmışdur aña §andû…a-ı mînâ 
 
Olupdur iki zârı mihr ile meh şeş der-i çar«uñ 
Düşünce altına anuñ birisi oldı nâ-peydâ 
    
Bu dem ‘ar≥ itdi pîr-i dehr «ûn-âlûde pîrâhen 
Đdüp çâh-ı zemîne Yûsuf-ı mihri felek-il…â 
 

27b       Felek Leylî-i leylüñ ya…mış idi ‘aş…ına bir dâπ 
Bu demde mührelendi §anma @ulmetdür olan peydâ  
    

15     Çı…ardı şâm irince câme-i dîbâ-yı nüh târın 
Giyindi nev-‘arûs-ı çar« bir telli siyeh «ârâ 
    

         Sipihrüñ §af√asın na……âş-ı …udret  «âk-rîz itdi1 
Se√er resm itmege bir şemse-i zerrîn-i bî-hemtâ 
    
Mi&âl-i §un‘-ı şa†ranç oldı çar« esbâb-ı bi’l-cümle 
¢odı açmaza şâh-ı mihri leclâc-ı meh-i πarrâ 
    
»um-ı çar«a hilâli itdiler bir lûle-i sîmîn2 
A…up gitse ‘aceb mi çeşme-i mihr-i cihân-ârâ 
    
Şafa… nârında âhen bey≥a-i «ûrşîdi nerm itdi 
Hemân-dem düzdi andan âsmân bir «ançer-i zîbâ 
    

20     Tezerv-i âteşîn uçdı sipihrüñ sebze-zârından 
Şu dem kim niçesin bâz itdi şeh-bâz-ı meh-i πarrâ 
    

28a            Hilâl-i &â…ıb-ı çar« eyledi almasını der-kâr 
Döküp bu na†‘-ı müşgîn üzre niçe lûlû-yı lâlâ 
    
‘Aceb mi va§f-ı pâkinde bu deñlü güft ü gû itsem3 
Bu şebdür ma@har-ı esrâr-ı sub√âne’l-le≠î esrâ* 
 
 

                                                 
1   16 : 15 D. 
    16a Sipihrüñ §af√asın : Kebûdî §af√ayı D. 
2      18 : 13 D. 
3      22 : 16 D. 
* “Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğmiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) 
yücedir.” Đsra, 17/1. 
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Bu şebdür dîde-i nüh perde-i gerdûna bir merdüm 1 
Bu şebdür nûr-ı fa≥l ile süveydâ-yı dil-i dânâ 
    
Çerâπ-ı dûde-i âhum §afâ-yı cevher-i ‘âlem2 
Dür-i nüh-√o……a-i †ârem √abîb-i «âli…-i yektâ 
    

25     Emîn-i şer‘ [ü] √ikmet mu…tedâ-yı ümmet ü millet3 
Cihân-ı cûd u himmet yek süvâr-ı ‘ar§a-i levlâ 
    

         Đmâm-ı maşrı… u maπrib şerîf-i Mekke vü Ye&rib4 
Şeh-i ta«t-ı risâlet âf-tâb-ı burc-ı ev ednâ* 
    
Ebu’l-¢â§ım Mu√ammed kim olupdur ≠ât-ı bî-mi&li5 
Cemî‘-i enbiyâdan fa≥l u ‘irfân ile müstesnâ 
    
O kim fermân-revâ-yı «ı††a-i levlâk idi da«ı6 
O geldi bü’l-beşer mesned-nişîn-i ‘alleme’l-esmâ** 
    
Peyâm-ı rı√let-engîzi meserret-ba«ş her mücrim7 
Kelâm-ı √ikmet-âmîzi rumûz-âmûz-ı her-dânâ 
    

30     ~afâ-yı ≠ât-ı pâki âb u tâb-ı ‘âlem-i §ûret8 
Bahâ-yı √üsn-i «ul…ı reng ü bûy-ı gülşen-i ma‘nâ 
    

                                Dem-i kemter degül güftâr-ı ‘Îsî bâd-ı «ul…ından9  
        Kitâb-ı mu‘cizinden bir vara… olmaz Yed-i Bey≥â 

    
Niçe Man§ûr gibi boynı baπlu bendesi vardur10 
Olupdur Mevlevî-i «ân-…âh-ı câh-ı Mevlânâ 

                                                 
1      23 : 17 D. 
        23a dîde-i nüh perde-i gerdûna bir merdüm : rûşenâlı…da sevâd-ı merdüm-i dîde D. 
2      24 : 19 D. 
        24a âhum : Âdem D. 
3      25 : 20 D. 
        25b yek süvâr-ı : yek-tâz-ı M. 
4      26 : 21 D. 
* “Nitekim iki yay kadar veya daha yakınlaştı.” Necm, 53/9. 
5      27 : 22 D. 
6      28 : 23 D. 
** “Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.” Bakara, 2/31. 
7      29 : 24 D. 
8      30 : 25 D. 
       30b Bahâ-yı : Bahâr-ı D. / reng : seng D. 
9      31 : 26 D. 
10      32 : 27 D. 
       32b câhı : Câmî D. 
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¢omasun ‘urve-i vü&…â-yı şer‘-i pâkini elden* 
Odur üftâde-i çâh-ı ∂alâli eyleyen incâ 
    
Olupdur iki ‘âlem fa«rı anuñla şeref buldı1 
Gerekse ‘âlem-i §ûret gerekse ‘âlem-i ma‘nâ 
    

35     Öñine düşdiler «ayl-i rüsül ‘izz ü sa‘âdetle2 
Getürdiler anı şehr-i vücûda pâdişâh-âsâ 
    

                                O şâhuñ bu yidi eflâk kürsi heft cûşîdur 
Zer-endûde  köçekdür aña gûya πurre-i πarrâ 
    
Aña gerden-keşân-ı gerd-i tersâ ser-fürû itdi 
Didiler râm olup emrine âmennâ ve §adda…nâ 
    
Reh-i bî-dâda gitmez kimse devr-i şer‘-i pâkinde 
Terâzû ile yürür «al…-ı ‘âlem mu√tesib-âsâ 
    
Đderler nitekim Man§ûrı çûp-ı    dâr ile te’dîb3 
Ola her kim «ilâf-ı emr-i şer‘ile anuñ gûyâ 
    

40     Rı≥â‘î «idmetin ümmü’l-kitâb eylerdi fey≥inden4 
Da«ı mehd-i ‘ademde †ıfl idi ol şâh-ı bî-hemtâ 
    

         O çeşm-i lâ yenâmî kü√li mâ zâπa eyledi mek√ûl** 
‘Aceb mi olsa man@ûr-ı nu…ûş-ı §af√a-i vâlâ 
    
Nücûmundan çiçeklü olmasaydı a†las-ı gerdûn5 
O şâh-ı dîne pây-endâz iderdi zümre-i √avrâ 
    
‘Ara…dur rûy-ı pâkinden dökilmiş gökdeki encüm6 
Gül-i «ûrşîdi andan itdi peydâ ~âni‘-i yektâ 
    
O şâhuñ dest-i cûd u †ab‘-ı pâkin görmese her giz 
Nic’olur bilmez idi ebr u yem idrâr ile  icrâ    
 

                                                 
* “O sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.” Bakara, 2/256. 
1      34 : 31 D. 
2      35 : 28 D. 
3      39 : 29 D. 
        39a Man§ûrı : Man§ûr D. 
4      40 : 30 D. 
** “Göz kayıp şaşmadı ve aşmadı.” Necm, 53/17. 
5      42 : 32 D. 
        42a çiçeklü : çiçekler D. / olmasaydı : olmasa ger D. 
6      43 : 46 D. 
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45     Nevâ-yı nâle-i ‘uşşâ…ı diñler gûş-ı cân ile 
Ma…âmı olmış iken evc-gâh-ı nâz u istiπnâ 
    

         Đmâm olsa açar enfâs-ı pâki …alb-i ‘uşşâ…ı1 
Nesîm-i …ıbleden bulur güşâyiş πonca-i ra‘nâ 
    
Fe§â√at çar«ınuñ indi yere seyyâre-i seb‘i 
‰utınca nûr-ı Kur’ân ile dehri âfitâb-âsâ  
    
Büküp …adin ‘ibâdetde n’ola baπrına †aş ba§sa 
Olupdur enbiyânuñ «âtemi ol ≠ât-ı bî-hemtâ 
    
Degil kûh-ı zeheb yanında bir kem …adrde bey≥â 
Niçe meyl itsün ol ‘an…â-yı kûh-ı fet√-i istiπnâ 
    

50      Olupdur ≠ât-ı bî-hemtâsı nûr-ı dîde-i ‘âlem2 
‘Aceb mi ‘ankebûtî perde içre eylese me’vâ 
    

28b            E≠ânı «·ân-ı Đslâma §alâdur «al…-ı dünyâyı3 
Đki şa…… itdi …ur§-ı mâhı ol engüşt-i bî-hemtâ 
    
Kemânı …âbe …avseyn* oldı tîri mâ rameyte** anuñ4 
‘Aceb mi cân-ı «a§ma za«m-kâri ursa bî-pervâ 
    
O şeb kim geldi dünyâya §afâdan şükr idüp ◊a……a 
Sücûd itdi yı…ıldı §anma †â…-ı ‘âlî-i Kisrâ 
    
Söyinse n’ola âb-gîr  ü cûy-ı Sâve kem olsa5 
Degül mi şer‘-i pâki âb u tâb-ı çihre-i dünyâ 
    

55     Anuñ mi‘râcınuñ kim pâyesi olmaya çar« üzre6 
Egerçi ‰ûra çı…dı niçe kerre ◊a≥ret-i Mûsâ 
    

        Şeb-i Mi‘râc olupdur gûy-bürde rûz-ı rûşenden7 
Urup çevgân-ı âheni gûy-ı mihri itdi nâ-peydâ 

                                                 
1      46 : 33 D. 
        46 a ‘uşşâ…ı : a§√âbı D. 
2      50 : 34 D. 
3      51 : 35 D. 
* “Nitekim iki yay arası veya daha yakınlaştı.” Necm, 53/9. 
** “Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı.” Enfal, 8/17. 
4      52 : 37 D. 
        52 a oldı^D. / mâ rameyte : yâr-i mest D. 
5      54:38 D. 
        54a âb-gîr ü cûy-ı : nâr-ı gîr  u âb-ı M. 
6      55 : 41 D. 
7      56 : 42 D. 
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O şâha peyk-i bâlâda olupdur ◊a≥ret-i Cibrîl1 
Burâ…ınuñ öñince oldı şol dem kim felek-peymâ 
    
Meger bâd-ı §abâ berg-i güli irgürdi eflâke 
Ne dem kim bindi aña itdi ‘azm-i ‘âlem-i bâlâ 
    
Anuñla «ink-i reh-vâr-ı sipihri …oşdılar ol dem2 
Geçüp evvel …ademde olmadı hergiz aña hem-tâ 
    

60     Egerçi †urduπınca ‰ûra beñzer şekl [ü] †avrında3 
Velî Mûsâdan olmışdur bunuñ üstündeki a‘lâ 
    

         N’ola itsem anı gül-gûn-ı eşk-ı ‘âşı…a teşbîh 
Ser-i mûdur niçe isterse ider cilve bî-pervâ 
    
Ne beñzer yerde olsa nev-‘arûs-ı «ûb-reftâre 
Olur eflâke çı…sa âsmâ-yı âsmân-ı peymâ 
    
Olupdur cünbiş ü ârâm u va≥‘ u †avrı ol ra«şuñ4 
Fera√-ba«ş u §afâ-güster neşâ†-engîz u rû√-efzâ 
    
Lisân-ı √âl ile peyπam-bere idüp sitâyişler5 
Çı…ardı göklere anı ögüp ol ra«ş-ı bî-hemtâ 
    

65     Meger kim «âk-i pâyı müşg-i terdür vezn içün anı 
Terâzû oldı ol iki rikâb-ı dil-keş-i zîbâ 
    

         Çı…up eflâke rûyın şem‘-i bezm-i …udsiyân itdi6 
Aña oldı melekler her †araf pervâneler gûyâ 
    
Ol demde enbiyâ ser-cümle anı itdi isti…bâl7 
Aña ta‘@îm idüp geldi …ıyâma Sidre vü ‰ûbâ 
    
 

                                                 
1      57 : 47 D.         
2      59 : 48 D. 
3      60 : 49 D. 
4      63 : 50 D. 
        63a ra«şuñ : esbüñ D. 
5      64 : 51 D. 
        64a peyπambere idüp sitâyişler : med√ ü &enâsın eyleyüp D. 
        64b ögüp ol ra«ş-ı bî-hemtâ : o ra«ş-ı âsmân-peymâ D.  
6      66 : 52 D. 
       66a şem‘-i bezmi : bezm-i şem‘i M. 
7     67 : 53 D. 
       67a enbiyâ ser-cümle anı itdi : eylediler anı Kerrûbîler D. 



 

 257  

O leylî §anki ta‘@îm itdiler emr-i »udâ ile1 
¢anâdîl-i nücûm ile †onandı câmi‘-i dünyâ 
    
Degüldür mâh rûyın sürmek içün «âk-i pâyına 
Çalışdı dırnaπı …alınca «ûrşîd-i cihân-ârâ 
    

70     ¢alem gibi olup ‘abd-i mekâtib «·âceyi ol şeb 
Kesildi «idmetine kâtib-i dîvân-ı isti…â 
    

         Eger olsaydı sârî şer‘ine gördükde ol mehi2 
Defin †utmazdı «acletden yüzine Zühre-i Zehrâ 
    
Olup rû√-ı mücerred …ayd-ı cismi ber-†araf …ıldı 
Ma…âmın çar« çârem eyledi çün ◊a≥ret-i ‘Îsâ 
    
O gice düşdi mihrüñ tâbdan †aşt-ı zer-endûdı3 
Pür oldı güft u gû-yı ma…dem ile ‘âlem-i bâlâ 
    
◊a≠er itdi meger kim i√tisâb-ı şer‘-i pâkinden 
Felek câmını itdi dâmeni altında nâ-peydâ 
    

75     Üşüp √ayli ‘ademden baş getürdi «âk-i pâyına4 
‘Aceb mi olsa man@ûr-ı dil-ber-i †ârem-i vâlâ 
    

        Virüp cân na…din aña sa‘d-i ekber Müşterî oldı5 
Đdince ‘ar≥-ı kâlâ-yı şefâ‘at «·âce-i esrâ 
    

29a            ¢ırân itdi meger bir neyyir-i sa‘d ile ol demde6 
Zü√al kesb-i sa‘âdet …ıldı buldı rütbe-i ‘ulyâ 
    
Bu ta‘@îmi düşinde görmemişdür ◊a≥ret-i Yûsuf7 
Felekde aña tekrîm itdi bunca encüm-i Zehrâ 
    
Semâ‘-ı va‘@ına cem‘ oldı √ayl-i enbiyâ §af §af 
Olup kürsî-nişîn bezm-i sub√âne’l-le≠î esrâ* 

                                                 
1     68 : 44 D. 
2     71 : 56 D. 
       71a mehi : şâhı D. 
3     73 : 57 D. 
       73a O gice : Öñince D. / tâbdan : tâcdan D. / -endûdı : indürdi D. 
       73b ma…dem ile : ma…âmıyla D. 
4      75 : 58 D. 
        75a Uşup √ayli ‘ademden : O şeb √ayl-i ‘adûdan D. / pâyına:pâyiye D. 
5      76 : 59 D. 
6      77 : 60 D. 
        77b ‘ulyâ : a‘lâ D. 
7      78 : 61 D. 
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80     Rikâb-ı esbi gûyâ sâ…ına √al√âl-ı zer oldı 

Ma…âm-ı ‘arş-ı a‘lâya …oyınca pây-ı istîlâ 
    

         ‰o…uz …at …a§r-ı mînâdur o sul†ân-ı felek-…udret 
‘Aceb mi cilve-gâhı olsa bu nüh günbed-i mînâ 
    
‰o…uz gözli kemerdür gûyiyâ ne günbed-i gerdûn 
Anuñla âb-ı ra√met itdi …a§r-ı …urba istîlâ 
    
O bezm-i «â§§a gitdi …aldı pây-ı Sidrede Cibrîl1 
O demde oldı şem‘inden cüdâ pervâne-i şeydâ 
    
Hemân-dem Refref-i fer«unde-pey «idmet-gü≠âr oldı2 
Ma…âm-ı …urba irdi lev√-i «·ân-ı râz-ı mâ ev√â 
    

85     Varup ol perde-i nûra o da«ı …aldı «idmetden3 
Ma…âmı oldı ol dem evc-gâh-ı …urb-ı ev ednâ**   
   

         Alup bir ‘ar§ada menzil irişdi …âbe …avseyne 
Geçüp nüh günbedi mînâ-yı gerdûnı «adeng-âsâ 
    
O demde rû√-ı ma‘nâ idi güftâr iki cânibden 
Velî cism-i ‘ibâret olmamış hergiz aña me’vâ 
    
Görüp gûş itdügi güftârı ol demde o √âletde4 
Degül görmiş işitmiş gûş çeşm-i dîde-i bînâ 
    
Gelüp ol «·âce çün kim açdı bârın mülk-i §ûretde5 
Cemî‘-i «al…a-i ra√metden hüdâya eyledi ihdâ 
    

90     Riyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥î câmi‘-i va§f-ı Nebînüñ na‘t-«·ânıdur6 
‘Aceb mi ma√fel-i gerdûnı bilse pâye-i ednâ   
 
  

                                                                                                                                                         
* “Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) 
yücedir.” Đsra, 17/1. 
1      83 : 62 D. 
2      84 : 63 D. 
3      85 : 64 D. 
** “Nitekim iki yay arası veya daha yakınlaştı.” Necm, 53/9. 
4      88 : 65 D. 
       88a güftârı ol demde o : gürtâr u dîdârı D. 
       88b Degül görmiş işitmiş gûş çeşm-i : Ne hergiz gûş itmişdür ne görmiş D. 
5      89 : 66 D 
       89b «al…a-i : a§√âb-ı D. 
6     90 : 71 D. 
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         Siyeh rûy-ı günâham kârum ümmîd-i şefâ‘atdur1 

N’ola na‘ti ile  ra†bu’l-lisân olsam …alem-âsâ 
    
Zebânum …almış idi cevr-i devr ile tekellümden2 
Anuñ hep fey≥-i na‘tidür ki buldum bu …adar ma‘nâ 
    
N’ola beslerse bunca ma‘nî-i pâkîzeyi †ab‘um 
Aña te’&îr itdi fey≥-i rû√-ı …uds-i Mevlânâ 
    
Bu çar√iyyât ile †â…-ı sipihre bir kemân a§dum 
¢anı anı çeker bir †ab‘-ı pür-zûr ehl-i bî-pervâ 
    

95     Ni@âma nic’olur na@m-ı sü«an gösternek olurdı3 
Eger kim @ulmet-i πam itmeseydi câna istîlâ 
    

         O şâhuñ yümn-i na‘tiyle idüp vird-i zebân her dem 
Düşürmez ellerinden süb√a-i §ad dânemi dünyâ 
    
Hemîşe tîşe-i mâh-ı nevi der-kâr idüp devrân4 
Çı…a kân-ı felekden §ad hezârân gevher-i yektâ 
    

98     Nesîm-i müşg-bâr olup selâm-ı ◊a≥ret-i Bârî 
Revân-ı pâki şâd olsun mi&âl-i πonca-ı ra‘nâ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 
1     91 : 72 D. 
2     92 : 73 D. 
3     95 : 74 D. 
       95a na@m-ı sü«an : söz bulmaπı D. 
4     97 : 75 D. 
      97a tîşe-i mâh-ı nevi : çetr-i mâh-ı nevümi D. 
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   88888888    
    
            ◊aylî◊aylî◊aylî◊aylî    
             

29b            Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
         1      Vechi var teşne-i âb keremüñ olsa cihân 

Ki yüzüñ §uyına «al… oldı senüñ kevn ü mekân 
    
Bildi çün «il…atine bâ‘i& olan ≠âtuñdur 
Oldı ser-keşte o şev… ile sipihr-i gerdân 
    
Sensin ol nûr-ı »udâ kim iki ednâ zerreñ 
Biri mâh oldı cihâna biri mihr-i ra«şân 
    
Sensin ey şem‘-i şebistân-ı »udâ kim Cibrîl 
Oldı pervâne-§ıfat şev…uñ ile ra…§-künân 
    

5       Ey meh-i burc-ı şeref sen ki şeb-i mevlûduñ 
‘Îd-i nevrûz gibi …ıldı cihânı şâdân 
    
Odur ol şeb ki cihân buldı ≥iyâ nûrundan 
Da«ı gün †oπmadın ey mihr-i sipihr-i ‘irfân 
    
Odur ol şeb ki olup …alb-i e√ibbâ ma‘mûr 
‰â…-ı Kisrâ dil-i a‘dâ gibi oldı vîrân 
    
Odur ol şeb ki olup dehre vücûduñ revna… 
¢ıldı dünyâ yüzini reşk-i behişt-i rı∂vân 
    
Odur ol şeb ki olup nûr-ı cemâlüñ peydâ 
Dîdeden eyledi âteşkede-i küfri nihân 
    

10     Niçe reşk eylemesün cennet o şeb dünyâya 
Ki senüñ kûyına ‘azm eyledi √ûr u πılmân 
    
Bir ‘aceb zelzele §aldı …ademüñ ‘âleme kim 
Ser-nigûn oldı §anemler yı…ılup deyr-i muπân 
    
Görüp ol √âleti ammâ ki niçe müşrikler 
Cehl ile eylediler √a……uña ço… @ann u gümân 
       

30a            Âyet-i ra√met-i ◊a… olduπıña münkir olup 
Küfri ezber o…udı niçe ‘adûyı nâ-dân 
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Gördi kim bilmediler «al…-ı zamâne …adrüñ 
Seni bildirmek içün indi zemîne Fur…ân 
    

15     Sensin ol fâris-i meydân-ı nübüvvet ki …açan 
◊a… Resûl olduπına istedi a‘dâ burhân 
    
Mâha barma…la işâret …ılup itdüñ @âhir 
‘Ar§a-i mu‘cizede §ıfat-ı gûy-ı çevgân 
    
Göricek şa‘şa‘a-i mihr-i kef-i pür-tâbuñ 
Sîne çâk oldı o şeb şev… ile mâh-ı tâbân 
    
Gösterüp devr-i …amerde niçe yüzden i‘câz 
Eyledüñ gün gibi ‘âlemlere √a… dîni ‘ayân 
    
Ma@har-ı mevhibe-i nûr-ı »udâdur ≠âtuñ 
Cümle eşyâda olursuñ ta‘accüb fey≥-resân 
    

20     Olduπıyçün ‘ara…-ı çehre-i pür-tâbuñdan 
◊aşre dek gülleri oldı bu cihânuñ «andân 
    
Çeşm-i nergisde degüldür …a†arât-ı şeb-nem 
Güle bu lu†fı görüp oldı [gülistân] «andân 
    
◊addi yo… …an…ı birin şer√ ideyin mu‘cizenüñ 
Vire mi …a†re-i nâçîze πınâ-yı ‘ummân 
    
Bâ-√u§û§ ol şeb-i mi‘râc o dem-i vu§lat kim 
Đdemez kimse anı ‘a… ile taf§îl u beyân 
    
Niçe ta…rîr ideyin anı degüldür √addüm 
Varmaz ol rütbeye zîrâ ki ‘u…ûl-i insân 
    

30b   25     ¢alma eksiklügime sen benüm ey bedr-i münîr 
Çünki yo…dur kerem u lu†fuña √add ü pâyân 
    
Seni med√ itmege yo… bende kemâl-i …udret 
Eyledüm √a… edâda bilürem ço… no…§ân 
    
Çâr yâruñ da«ı med√inde girüp meydâna 
Esb-i †ab‘a didüm eyleyelüm er√âma ‘inân 
    
¢âdir olduπça n’ola anları da va§f itsem 
Virdiler şer‘iñe zîrâ ki niçe revna… u şân 
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Yâr-ı πâruñ olan ol ◊a≥ret-i ~ıddî…-i ‘atî… 
N’ola oldıysa §adâ…atle güzîni erkân 
    

30     Cümleden evvel idüp dîñüni ta§dî… u …abûl 
~ıd…-ı pâki aña oldı sebeb-i isti√sân 
    
Ma‘den-i ‘adl-i kerâmet ‘Ömer-i Fâru…uñ 
Devr-i ‘adlinde cihân bulmış idi emn ü emân 
    
Yed-i †ûlâsını gör kim niçe günlük yoldan 
Dîdesin …apardı bir demde irişdürdi nihân 
    
Menba‘-ı √ilm ü √ayâ ◊a≥ret-i ±i’n-nûreynüñ 
Şöyle na…ş olmış idi lev√-i dilinde Fur…ân    
 
Mülk-i şer‘uñda virüp …â‘ide-i dîne ni@âm 
¢ıldı âdâb ile tertîb kelâm-ı Süb√ân 
    

35     Fâti√-i ◊ayber olan ◊aydar-ı kerrâruñ ise 
Zehresin √a§muñ idüpdür …ılıcı âb-ı revân 
    
Ne kerâmet ne velâyet ne şecâ‘atdur o kim 
‰ıfl iken ejderi çâk itdi o şîr-i Yezdân 
    
Yaraşur şer‘-i şerîfüñle sarây-ı dîne 
Anlar olmışlar idi pâdişâhum çâr erkân 
    

31a            Bu …adar …uvvet ü …udretle yine her birisi 
Bendedür √a≥retüñe anlara sensin sul†ân 
    
Ey Resûl-i &a…aleyn bedr-i münîr-i kevneyn 
Sensin ol eşref-i ma«lû…ât √abîb-i Ra√mân 
    

40     Dürr-i yektâ ise de yerlere geçsün ol baş 
Ki senüñ ‘aş…uñ ile olmaya gözden rîzân 
    
Ben ne «âkem ki seni med√ idem ey gevher-i pâk 
∏ara≥um √âlümi ‘ar≥ eylemedür saña hemân 
    
Benem ol bâdiye-peymân-ı beyâbân-ı heves 
Benem ol sâkin-i peyπûle-i dâru’l-‘i§yân 
    
Ki ne ser-menzil-i ma…§ûda irişdi râhum 
Ne …arâr itmege bir gûşede oldı imkân 



 

 263  

    
 
Bezm-i ‘âlemde dilüm olmadı hergiz «âlî 
Heves-i lâzıme-i ‘ayş u †arabdur seyrân 
    

45     Her …açan va…t-i namâz olsa …omaz kim irişe 
Dem-be-dem naπme-i mey gûşuma gül-bâng-ı e≠ân 
    
Âb-dest almaπa varmaz elüm ammâ göñlüm 
~u gibi olmadadur kûy-ı √arâbâta revân 
    
Oldı ma‘lûm ki namâza ne …adar yüz yuduπum 
Rûz-ı §avm eyledi kim kârîde hergiz pinhân 
    
»ır§um ol deñlü ki eyyâm-ı §ıyâm irdükde 
Bir dilim nân görinür baña hilâl-i Rama≥ân    
 
Almayam destüme şimden girü peymâne deyü 
Đtsem in§âfa gelüp cân ile ‘ahd u peymân 
    

50     Derd-i ser √â§ıl idüp isterem oldu…da †ayyib 
Umaram tâ ki [diye] derdüñe meydür dermân 
    
Ayaπum mey-gede yolında elümde sâπar 
Dilde yo… ≠erre …adar «avf-ı §ırâ† u mîzân 
    

31b            Nic’olur keffe-i mîzâna …onulsa √âlüm 
Bezm-i ‘i§yânda o nûş eyledügüm rı†l-ı girân 
    
Ne cehâletle idüp kendümi ümmetden ‘ad 
¢uluñam diyem eyâ pâdişeh-i sidre-mekân 
    
¢ılmadum sünnetiñüñ biñde birisin icrâ 
Đtmedüm hergiz i†â‘at ne ki …ılduñ fermân 
    

55     Göricek bunca hevâ vü hevesi başumda 
Đttifâ… eyleyüp ı§lâ√uma zühhâddan **** 
    
Müşkilüñ var ise √al eyleyelüm gel diseler 
Gelmez illâ dilüme ‘u…de-i zülf-i «ûbân 
    
Heves-i mûy-ı miyân ile benât-ı dehrüñ 
Mâder-i ‘ilm gerçi degüldür i√sân 
    

                                                 
****    Kafiye ve vezne göre eksiktir. 
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Bir …ılın rişte-i ümîdümüñ ammâ ki yine 
Ne …adar …ılsa keş-â-keş …armaz ‘âlem-yân 
    
Yine …a†‘ eylerüm ümîdümi lu†f-ı ◊a…dan 
Ki senüñ gibi şefî‘um var eyâ fa«r-ı cihân 
    

60     Đtmedüm şimdiye dek gerçi ki ≠ikr-i tesbî√ 
Bâri şimdengirü na‘tüñ ideyim vird-i zebân 
    
Dergehüñden umaram tâ ki geçüp ma…bûle 
Yazıla defter-i a‘mâlüme â«ir ‘unvân 
    
Benem ol ‘âciz-i miskîn ki ayaπuñ tozına1 
Eli boş geldüm ise idesin lu†f u i√sân    
 
Bir yeşil yapraπa …âdir degülem dünyâda 
Aña …âdir idüm anca… ki getürdüm îmân 
    
Degülem nesneye …âdir getürem √a≥retüñe 
Ki saña lâyı… ola ey gül-i gülzâr-ı cinân 
    

65     ◊a≥retüñden senüñ ey √âfı@-ı dîn-i ümmet 
~oñ nefesde dilerem anı be-√a……-ı Yezdân 
    
Duymaya cân-ı ≥a‘îfüm sekerât-ı mevti 
Olmayam nûş idicek câm-ı memâtı sekrân 
    

67     Ola şol nesne ki ‘â§îlere yâruñ düşvâr 
Anı ◊aylî◊aylî◊aylî◊aylî …ulına …ıl keremüñden âsân 
 
    
   89898989    
    
            ‘ĐmâdîĐmâdîĐmâdîĐmâdî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

32a   1       Ey ◊abîb-i ◊a≥ret-i Mevlâ Rasûl-i Kibriyâ 
Server-i ser-√ayl ü serdâr-ı gürûh-ı enbiyâ 
    
Ey sipeh-sâlâr mecmû‘-ı rüsül hâdî-i kül 
Ra√meten-li’l-‘âlemîn  şâhenşeh-i [enbiyâ]* 
    

                                                 
1 72 / 62b Mısra vezne uymamaktadır. 
* “Biz seni âlemlere ancak rahmet için gönderdik.” Enbiyâ, 21/107. 
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Mâh u «ûrşîd-i sipihr-i ra√met ü fa≥l u kerem 
Âfitâb-ı âsumân ‘ilm ü esrâr-ı »udâ 
    
Gerçi geldi enbiyâdan §oñra ≠âtuñ ‘âleme 
Lîk nûruñ cümleden evvel yaratmış serverâ 
       

5       Nûr-ı pâküñ √urmetine «al… olundı mümkinât 
Fey≥-i nûruñdan münîr olmuşdur ar≥ ile semâ 

 
»il…at-ı kevneyne bâ‘i& ≠ât-ı pâküñdür senüñ 
Kendü nûrundan yaradup …ıldı nâmuñ Mu§†afâ 
    
Nâm-ı pâküñ zînet-efzâyende-i ‘arş-ı mecîd 
»âk-i pâyuñ dîde-i kerr ü beyâna tûtiyâ 
    
Âlet-i √a…sın senüñ √a……uñda ey sul†ân-ı dîn 
Mâ rameyte i≠ rameyte diyü buyurdı »udâ* 
    
Nu†…-ı pâküñ bî-gümân ‘ayn-ı Kelâmu’llâhdur 
◊a… lisânındandurur hep nu†…-ı pâküñ gûyiyâ 
    

10     Sâkinân-ı ‘arş u ferş ü sidre vü lev√ u …alem 
»idmetüñde cân ile fermân-ber olmışdur saña 
    
Ferş-i râh-ı reh-gü≠âruñ per-i Cibrîl-i Emîn 
Ra«şuñ öñünce piyâde enbiyâ vü evliyâ 
    
Na…ş-ı pây-ı merkebüñ ser-tâc-ı şâhân-ı cihân 
Dergeh-i ‘izzet-penâhuñ «â§ u ‘âma mültecâ 
    
Sen o §â√ib-√ûr u i√sân u mürüvvet-kârsın 
Bâb-ı lu†fuñdan kerem ümmîd ider şâh u gedâ 
    
Sensin olan lu†f u i√sân ile rûz-ı rüste«îz 
Dest-gîr-i ümmetân-ı ‘âcizân-ı bî-nevâ 
    

15     Eyleyen güftâr-ı nâ-ma‘…ûl √a……uñda senüñ 
Tîπ-i …ahr-ı ◊a…… ile tenden başı olsun cüdâ 
    
Şübhesiz dârında olurlar ‘azîz ü mu√terem 
Ol ki cân ile mu†î‘-i emr ü fermânuñ ola 
    
◊âşe li’llâh yüz sürenler rav≥aña ma√rûm ola 
Ra√met-i ◊a……a sezâvâr olalar rûz-ı cezâ 

                                                 
* “Attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı.” Enfal, 8/17. 
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Ra√m u şef…at eyleyüp yevmü’l-cezâ mücrimlere 
‘Âciz u bî-çâregâna sensin olan reh-nümâ 
    
◊âlüme …ıl mer√amet eyle şefâ‘at yâ Nebî 
Ey olan ol dem gürûh-ı enbiyâya pîşvâ 
    

20     Derd-i ‘i§yân cânuma kâr itdi oldum √aste √âl 
Ey †abîb-ı cân u dil gel derdüme eyle devâ 
    
Bir seg-i gergînüñem redd itme …apuñdan beni 
Ümmetüñden bir √a…îr ednâ gedâyam ben gedâ 
    
Rûz-ı ma√şer …ıl şefâ‘at bu fa…îr u ‘âcize 
Yâ Şefî‘a’l-Mü≠nibîn senden kerem senden ‘a†â 
    
Şer‘-i pâküñden ayırma bende-i nâçîzüñi 
±erre deñlü …almaya …albümde √ubb-i mâ-sivâ 
    
~almayup ey dil elüñden dâmen-i lu†fun anuñ 
Virdüñ olsun Rabbenâ innâ @alemnâ dâ’imâ* 
    

25     Ben kimüm kim va§f-ı pâküñ …ılmaπa …âdir olam 
◊a… seni med√ eyleyüp na§§ında didi †â vü hâ** 
    
Yâ Resûl-i Kibriyâ olsun …abûl-i √a≥retüñ 
Ayaπuñ †opraπına …ıldum ser ü cânum fedâ 
    
◊amdü li’llâh ümmetüñden eylemiş Mevlâ beni 
Niçe mümkin eylemek güftâr ile şükrin edâ 
    
Sâ’ir ümmetden ser-efrâz eyledi ◊a…… ümmetüñ 
Buldılar …urb-ı kerâmet oldılar ehl-i li…â 
    

32b            Bu kerâmetler velâyetler ki buldılar hemân 
Şânuña ta‘@îm içündür ey şeh-i mülk-i be…â 
    

30     Âlüñe a§√âbuña da«ı te√ıyyât u selâm 
Her biri oldı †arî…-i müsta…îmi reh-nümâ 
    
Çün buyurduñ i…ted yetimm ibted yetimm anlara*** 
Hep hidâyet-yâfte olmuş …ılanlar i…tidâ 

                                                 
* “Rabbimiz biz kendimize zulmettik.” 
** “Hurûf-ı mukattaadandır.” Tâhâ, 20/1. 
*** “Yetiştiğin yerde onlara uy, kaldığın yerden tamamla.” Hadîs-i Şerîf. 
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Bir kemîne derd-mendüñdür ‘ĐĐĐĐmâdmâdmâdmâdîîîî √aste-√âl 
Yâ Resûla’llâh şefâ‘at …ıl aña rûz-ı cezâ 
    
‘Afv idüp cürmün ‘a†â ba«ş u «a†â pûş-ı kerîm 
Ola kim maπfûr ola ra√met …ıla â«ir aña 
    

34     Rû√-ı pâki √urmetiyçün ol mükerrem √a≥retüñ  
         Rabbenâπfirlî «a†âyânî a√sen ‘âlinâ* 

 
33a         Bu sayfa mecmuada boştur. 

    
 
 
 

90909090    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

33b   1      ~ad √amd o…udım Kâr-sâza 
Ol ~âni‘-i âsmân-†ırâza 
   
~ad şükr ü sitâyiş ol »udâya 
Kim âdemi …ıldı ‘arş-pâye 
   
Đtdi yed-i §un‘-ı sâz-kârı 
Ber-pâ bu revâ…-ı zer-nigârı 
   
Đnsânı …ılup melekden ekrem 
Mescûd-ı melâ’ik oldı Âdem 
   

5       Oldı keremiyle nev‘-i insân 
Merπûb-terîn-i cins-i √ayvân 
   
¢ıldı virüp aña ‘a…l u idrâk 
Ber-dâşte-i firâz-ı eflâk 
   
Ol «atm-i risâletüñ «u§û§â 
Menzilgehin itdi ‘arş-ı a‘lâ 
   
Ol server-i «ayl-i enbiyâyı 
Ol mef«ar-ı cem‘-i a§fiyâyı 
   

                                                 
* “Rabbimiz hatalarımızı affet ve bizi en güzel biçimde yücelt.” 
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Hem eşref-i mübdi‘ât …ıldı 
Hem ekrem-i kâ’inât …ıldı 
   

10     »ûrşîd-i cihân-fürûz-ı sermed 
Ser-defter-i enbiyâ Mu√ammed 
   
Olsun o şeh-i kerem-şi‘âra 
Hem §a√bına âl-i pür-va…âra 
   
Bî-√ad §alavât u §ad te√ıyyet 
Mâ esra‘atü’§-§abâ ve heybet* 
   
Yâ Rab keremüñle dest-gîr ol 
Ben zâra mu‘în olup @ahîr ol   
 
Dünyâda vü â«iretde yâ Rab 
¢ıl ben …uluña rı≥âñı ma†lab 
   

34a   15     Ben bî-kesi ey kerîm-i mu†la… 
Her √âlde «ayra …ıl muvaffa… 
   
Ben şîfte-√âle re’fet eyle 
‘Afv it günehim ‘inâyet eyle 
   
Na‘tinde o fa«r-ı enbiyânuñ 
Ol server-i cem‘-i a§fiyânuñ 
   
Vir †ab‘uma fey≥-i nu†…-ı câvid 
Dâ’im †arafuñdan eyle te’yîd 
   
Yâ Rab …alemüm güher-feşân …ıl 
Na‘t-i Nebevîde ter-zebân …ıl 
   

20     ¢ıl †ab‘umı ey kerîm-i dânâ 
Đ‘câz-†ırâz-ı va§f-ı isrâ 
   
Bu na@mı …ıl ey kerîm-i ≠î-şân 
Dârû-yı devâ-yı ‘afv-ı πufrân 
   
Lu†f ile …u§ûrum eyle maπfûr 
¢ıl sa‘yümi √a≥retüñde meşkûr 
   
◊assâna …ılup bu zârı peyrev 
Vir nu†…uma sûz-ı na@m-ı »usrev 

                                                 
* “Sabâ rüzgârı hızlı eser.” 
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   137137137137    
    
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün  
  
Ey †aleb-kâr-ı sîret-i Nebevî 
Ârzû-mend-i na‘t-ı Mu§†afavî 
   

25     Gûş …ıl naπme-i ney-i …alemi 
Diñle na‘t-i Resûl-i mu√teremi 
   
Oldı †û†î-i kilk-i naπme-serâ 
Men…abet-«·ân-ı leyletü’l-esrâ 
   
Başladı va§fa kilk-i «oş-ta‘bîr 
Sâ‘id-i himmeti …ılup teşmîr 
   
Mürπ-i şeb-«·ân-ı †ab‘-ı naπme-†ırâz 
¢ıldı mi‘râc-ı va§fına âπâz 
 
(Ma‘lûm ola ki ol ma√rem √alvet-serây-ı &ümme denâ ve dâniş-âmûz rumûz-ı ev√â 

mâ-ev√â ‘aleyhi şerâ’ifü’§§alavât ve’t-ta√ıyyât √a≥retlerinüñ †araf-ı bâherü’ş-şeref-i ilâhîden 
libâs-ı «il‘at-ı sa‘âdet-†ırâz-ı esrâr ile teşrîf ü tebcîl buyurdu…ları va…tüñ ta‘yîninde rivâyât-ı 
‘adîde vârid olup ba‘≥ı rüvâtuñ bi‘&et-i Nebeviyyeden sene-i ‘âşirede vu…û‘-ı rivâyetin tev&î… 
u tercî√lerinden nâşî man@ûme-i mi‘râciyyede ol î&âr u i«tiyâr olunmuşdur ve şuhûr-ı 
‘arabiyyeden …anπı şehr-i celîlü’l-…adrde vu…û‘ bulduπında da«ı rivâyet-i ‘adîde vârid olup 
ba‘≥ı rivâyât-ı i«bâr şehr-i rebî‘u’l-evvelüñ yigirmi †o…uzunda ve ba‘≥ı â«ar on yedisinde ve 
Đmâm-ı Nevevî yigirmi yedisinde vu…û‘ı rivâyetin i«tiyâr itmişlerdür ve ba‘≥ı rivâyet şehr-i 
rebî‘u’l-â«irüñ yigirmi yedisinde ve bir †ayfa da«ı Rama≥ân-ı şerîfüñ on yedinci gicesi leyle-i 
bi‘setde ve ba‘≥ı â«ar recebüñ yigirmi yedinci gicesinde vu…û‘ı rivâyetin tev&î… u ta√…î… 
itmişlerdür ve her «aberdeki a…vâl-i revât-ı müte√âlife olup ba‘≥ı a…vâlüñ rüc√ânına delîl 
i…âmetine imkân olmaya mu…ârenet ‘amel-i bâ‘i& tercî√ olma… …â‘ide-i mu…arrere olmaπıla 
ile’l-ân cemî‘-i müslimînüñ ‘amelleri …avl-i â«ire mu†âbı… oldıπı cihetden man@ûme-i 
mi‘râciyyede ol …avl i«tiyâr olunmuşdur.) 

   
34b            On sene geçdi çünki bi‘&etden 

Üç yıl evvel vu…û‘-ı hicretden 
   

30     Recebüñ oldı â«irine ya…în 
Şeb-i i&neyn sâbi‘ u ‘ışrîn 
   
Ol şabângeh ki dest-i §un‘-ı Đlâh 
Oldı âteş-fürûz meş‘al-i mâh 
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Micmer-i mihri eyledi devrân 
Zîr-i dâmân-ı bâ«terde nihân 
   
‰utdı dünyâyı dûd-ı şeb-gûnı 
Zîr ü bâlâyı deşt ü hâmûnı 
   
Dûdesi oldı şem‘-i «urşîdüñ 
Vesme-i ebruvânı nâhîdüñ 
   

35     Olmış idi @alâm idince hücûm 
Âsmân-tâb neyyirât [u] nücûm 
   
Ol şabângeh ki oldı dest-i …a≥â 
Müşgsâ-yı basî†a-ı πabrâ 
   
Niçe şeb ba√r-ı pür-telâ†um-ı nûr 
Tîregî-şû-yı @ulmet-i deycûr   
 
Niçe şeb «âl-i ‘ârı≥-ı eyyâm 
Reşk-fermâ-yı zülf-i πâliye-fâm 
   
Niçe şeb kü√l-i ‘ayn-ı √ûru’l-‘în 
Tûtiyâ-sâ-yı çeşm-i ehl-i ya…în 
   

40     Niçe şeb reşk-i mihr-i enver idi 
∏ıb†a-fermâ-yı §a√n-ı ma√şer idi 
   
Olup efrû«te çerâπânı 
Rûşen olmışdı çar«uñ ebvâbı 
   
Ol şeb itmiş idi ol meh-i Ba†√a 
Ümmühânî serâyını me’vâ 
   
Nâgehân irdi peyk-i Rabb-i √amîl 
◊âmil-i va√y ya‘nî Cebrâ’îl 
   
Geldi tebşîr …urb-ı √a≥ret içün 
Ma√fil-i bezm-i …udsa da‘vet içün 
   

45     Didi ey mihr-i ma†la‘-ı melekût 
Şem‘-i mişkât-i πurfe-i lâhût 
   

35a            ◊a… Te‘âlâ …ılup selâm saña 
Da«ı §ad gûne i«tirâm saña 
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Böyle oldı resîde emr-i Đlâh 
Ki benümle bu dem olup hem-râh 
   
Eşheb-i ‘azmi zîrân idesin 
‘Azm-i gül-geşt-i lâ-mekân idesin 
   
Cümle rû√âniyân-ı çar« bu şeb 
Ârzûmend-i ma…demüñdür hep 
   

50     ¢ıldı cümle gürûh-ı kerrûbîn 
Ma…demüñ şev…ı ile şehr-âyîn 
   
»âk-i pâyuñla ey sirâc-ı münîr 
Dîde-i neyyirânî ile …adîr 
   
Buyur ey na«l-i gül-şen-i levlâk 
Teşnedür «âk-i pâyuña eflâk   
 
Dest der-dest olup o §adr-ı kirâm 
¢ıldılar merve cânibine «ırâm 
   
Bunda tekrâr şa……-ı §adr oldı 
Mâh-ı …adr-i celîl bedr oldı 
   

55     Âb-ı kev&erle çün vu≥û …ıldı 
Ten-i pâkini şüst ü şû …ıldı 
   
Tâc-ı tebcîl-i va≥‘ idüp serine 
Giydürüp cümle cism-i enverine 
   
Çı…dılar ol zamân ki hem-reh olup 
»âstgâr-ı  †avâf-ı dergeh olup 
   
Gördi bir «oş Burâ…-ı şû«-ı e†vâr 
Ki …omaz √üsn-i şekli dilde …arâr 
   
Ne bir ân ol semend-i √ûr-sirişt 
∏ıb†a fermân-ı âhuvân-ı bihişt 
   

60 ∏âv-süm fî’l-gûş u üştür-düm 
      Vechi mânend-i çehre-i merdüm 

   
Bir necîb-i sütûde-gevher idi 
Cismi esterden anuñ a§πar idi 
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Va§f iden gerden-i Burâ…ı didi 
Gerden-i nâ…aya müşâbih idi 
   

35b            Ar…ası lü’lü-yi mu§affâdan 
Sîne yâ…ût-ı §âf-ı √amrâdan 
   
Đki rânında var iki şeh-per 
‰utar aça cihânı ser-tâ-ser 
   

65     Dest ü pâyı olup zümürrüd-gûn 
Cünbüşi olmış idi ber…-nümûn 
   
Ol …adar çâpük ü sebük-rev idi 
Râkibi §anki mihr o pertev idi 
   
¢anda nûr-ı nigâhı dikse ‘alem 
Ol ma√alle iderdi va≥‘-ı …adem   
 
‰utdı evvel rikâbı Cebrâ’îl 
¢ıldı der-kef zimâmı Mîkâ’îl 
   
Ol şeh oldı o demde kim †âlib 
‘Azm-i râh eyleye olup râkib 
   

70     Çün murâd eyledi sa‘âdet ile 
Ki süvâr ola aña devlet ile 
   
Oldı ol bâd-pây-ı ber…-nümûn 
Tünd ü ser-keş mi&âl-i esb-i √arûn 
   
Andan ol va≥‘ı gördi çün Cibrîl 
Didi aña be-√a…-ı Rabb-i Celîl 
   
Râkib olmadı hîç peyπamber 
Mu§†afâdan saña mükerrem-ter 
   
Râkib olmadı hîç saña Nebî 
Bu Resûl-i «uceste ≠ât gibi 
   

75     Görmedi çeşm-i ‘âlem ü âdem 
Đşbu ≠ât-ı sütûdeden ekrem 
   
Server-i cümle enbiyâdur bu 
Enbiyâ «atmi Mu§†afâdur bu 
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Oldı çün …ıldı gûş o güftârî 
Her bün-i mûyı çeşme-i cârî 
   
Şerm idüp …ılduπı cesâretden 
Oldı «uy-gerde far†-ı √acletden 
   

79     Döndi ol şâh-ı mer√amet-kâra 
Çâre-perdâz-ı her dil-efgâra     
   

80     Ey şeref-ba«ş-ı dûde-i âdem 
Bâ‘i&-i âferîniş-i ‘âlem 
   
Ey §afâ-ba«ş-ı derd-i her bîmâr 
»âk-i pâyuñda bir murâdum var 
   
Ol zamân kim olup dem-i ma√şer 
Ola meb‘û& cümle cinn ü beşer   
 
Sen o mev…ıfda ey şefî‘-i ümem 
Ba‘& olundu…da cümleden a…dam 
   
Ola Rabb-i kerîm-i bende-nüvâz 
Niçe zîbâ Burâ…ı tehyi’e-sâz 
   

85     Saña ey ber-güzîde-i »allâ… 
Ola √â≥ır çihil hezâr burâ… 
   
‰urup âmâde pîşgâhuñda 
Olalar §af-keşîde râhuñda 
   
Bu ≥a‘îfi olup firâset-kâr 
Olasın anlaruñ birine süvâr 
   
∏ayrılar «idmetüñde şâd olurlar 
Neyl-i …urbuñla ber-murâd olurlar 
   
∏ayrı lu†fuñla kâm-kâr idesin 
Beni ma√zûn u dil-figâr idesin 
   

90     Ni‘met-i …urba πayr olup şâyân 
Ben …alam dil-şikeste vü nâlân 
   
∏ayr olup iltifâta şâyetse 
Bu ≥a‘îfüñ …ala ciger-√aste 
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Đltifât itmeyüp bu ben zâra 
¢aldum âşüfte-√âl u âvâre 
   
Ol şerefden beni …ılup ma√rûm 
¢oyasın √aste-«â†ır u maπmûm 
   
◊â§ılı ey şeh-i sütûde-şiyem 
Ol firâ…a ta√ammül eyleyemem 
   

95     Çün niyâzını gûş …ıldı Resûl 
Va‘de …ıldı ricâsın itdi …abûl 
   
Anı ı§πâ …ılup o kân-ı ‘a†â 
Didi lu†f u mülâyemetle aña 
   

36b           Sensin ol ‘ar≥agâhda anca… 
Zîr-i rânımda cilve-sâz olaca…   
 
‘Ahdüm olsun olunça rûz-ı şümâr 
Olam ol demde da«ı saña süvâr 
   
¢ıldı ol dil-şikesteyi «oşnûd 
Va‘din incâze eyleyüp mev‘ûd 
   

100   Olup olda o lu†fa şermende 
Oldı teslîm olup ser-efgende 
   
Pes rikâbın †utup o dem Cibrîl 
¢ıldı der-kef    zimâmı Mîkâ’îl 
   
Oldılar eyleyüp Resûli süvâr 
Sâ√a-peymâ mi&âl bâd-ı bahâr 
   
Oldılar ‘âzim-i reh-i ma…§ûd 
Ya‘nî cûyâ-yı …urb-ı Rabb-i vedûd 
   
±ât-ı pür-fey≥ u @ulmet ü deycûr 
Ta‘biye merdümek hem-çün nûn 
   

105   Oldı e&nâ-yı …a†‘-ı rehde ‘ayân 
Bir fe≥â-yı la†îf-i na«l-istân 
   
Didi kim var hicretüñdür bu 
◊aclegâh-ı i…âmetüñdür bu 
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Đki rek‘at namâz …ıl bunda 
Da«ı ◊a……a niyâz …ıl bunda 
   
Sev…-i Cibrîl ile √abîb-i »udâ 
Đki rek‘at namâz …ıldı edâ 
   
Da«ı Medîne ‰ûr-ı Sînâda 
Mevlid-i ◊a≥ret-i Mesî«âda 
   

110   Niçe sûz u güdâzdan §oñra 
Đki rek‘at namâzdan §oñra 
   
Râkib olup yine Burâ…a o şâh 
Oldı cûyâ …arîb-i bezm-i Đlâh 
   
Hem yemîn-i şeref medârından 
Đrdi hem cânib-i yesârından   
 
Bir §adâ k’eyle bir nefes-ârâm 
¢ılayım «âk-i pâye ‘ar≥-ı merâm 
   

37a            ¢a†‘ idüp pes niçe fürûz u neşîb 
Gördi râh üzre bir zen-i pür-zîb 
   

115   Ol da«ı didi ey √uceste süvâr 
Pür-şitâb olma bir dem eyle …arâr 
   
Ol §af ârâ-yı na√nu kerremnâ* 
Geçdi i§πâ buyurmayup …a†‘â 
   
Didi Cibrîl kim nidâ idenüñ 
Ol saña ‘ar≥-ı müdde‘â idenüñ 
   
Birisi dâ‘î-i yehûdâdur 
Kârı dâ’im firîb u iπvâdur 
   
Ger cevâb alsa senden ol merdûd 
Ümmetüñ ek&eri olurdı yehûd 
   

120   Birisi dâ‘î-i na§ârâdur 
Kâr u kirdârı şûr u πavπâdur 
   
Ger …ılduñ cevâba erzânî 
Ümmetüñ olalardı na§rânî 

                                                 
* “Andolsun biz Âdemoğlunu yücelttik.” Đsra, 17/70. 
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Ol ki zen §ûretinde peydâdur 
Zen merdüm firîb-i dünyâdur 
   
Virmiş olsañ o fitne-cûya cevâb 
Ümmetüñ olur idi √âli «ârâb 
   
Aña …ılayduñ iltifât bu şeb 
Ehl-i dünyâ olaydı cümlesi heb 
   

125   Oldılar …a†‘ idüp niçe §a√râ 
Nâzil-i §a√n-ı Mescid-i A…§â 
   
‰arfetü’l-‘ayn içinde …ıldı Resûl 
Beyt-i Ma…dis √a@îresinde nüzûl 
   
¢ıldı bî-√ad melâ’ike der-√âl 
Ol √abîb-i güzîni isti…bâl 
   
Eyleyüp ol şeh-i güzîni imâm 
Đ…tidâ itdi enbiyâ-yı ‘i@âm 
   
¢ıldı me’mûm olup cemî‘-i rüsül 
Đki rek‘at o reh-nümâ-yı sübül 
   

130   Pes o sul†ânı ta√t-ı levlâke 
Ol Resûl-i sütûde idrâke 
   

37b            ~undılar iki kâse-i rûşen 
Birisi «amr idi birisi leben 
   
Kâse-i şîre eyleyüp i…bâl 
Anı nûş itdi ol hümâyûn-fâl 
   
Didi Cibrîl o demde ol şâha 
Ol ser-efrâz-ı lî-ma‘allâha 
   
Ey şeref-ba«ş-ı dûdmân-ı »alîl 
»alefü’§-§ıd…-ı nesl-i Đsmâ‘îl 
   

135   Đdüp ol i«tiyârı isti§vâb 
Didi ey kârvân-ı rüşd ü §avâb 
   
Ey bihîn mihr-i ma†la‘-ı ta√…î… 
Seni ◊a… …ıldı ma@har-ı tevfî… 
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◊a… senüñ ey Resûl-i pür-temkîn 
¢ıldı her kâruñı sedâda …arîn 
   
Mâlik-i râh-ı râst-kârîsin 
Ma@har-ı tâm fey≥-i Bârîsin 
   
Fâ’iz-i lu†f-ı √a≥ret-i ◊a…sın 
»ayra her √âlde muvaffa…sın 
   

140   Ey olan reh-nümâ-yı semt-i sedâd 
Sâlik-i meslek-i ya…în ü reşâd 
   
Bu va≥î‘uñ ki ma√≥-ı √ikmetdür 
~ûret-i i«tiyâr-ı fı†ratdur 
   
Oldı tevfî… √a… †aleb-kâruñ 
~ûret-i fı†rat oldı mu«târuñ 
   
Olalar ümmetüñ sedâd üzre 
Emr-i Bârîye in…ıyâd üzre 
   
»amrı ◊a… anlara mu√arrem ide 
Anları cümleden mükerrem ide 
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

145   Çün andan §oñra Cibrîl ile ol şâh 
Hemân-dem …ıldı ‘azm-i se√retu’llâh* 
   

146   Nümâyân oldı bir mi‘râc-ı vâlâ 
Micerre gibi olmuş âsmân-sâ 
(Bu ma√alde Cibrîl-i Emîn §alavâtu’llâhi ‘alâ nebiyyinâ ve ‘aleyh ol √a≥retüñ 

kâse-i lebeni i«tiyâr buyurdu…ları isti§vâb itdügi ba‘≥ı a§√âb rivâyet-i ta√…î…i üzre sebeb-i 
isti√kâm ‘a@m u bâ‘i&-i «il…at şa√m u la√m olduπı cihetden mâddetü’l-a§lı «il…at-i a‘≥â olan 
lebeni i«tiyârların beyân u iş‘ârdur ve Đmâm Nûrî …uddise sirruhu fı†ratdan Đslâm u isti…âmet 
i«tiyâr buyurdu…ların i‘lâm içün olma… …avlini i«tiyâr itmişdür ve Đmâm-ı ¢ur†ubî …uddise 
sirrahu lebene fı†rat-ı tesmiyesi ço… mevlûda du«ûlde cümle aπdiyeden seb… oldıπı içündür 
diyû ta√…î…-i murâd itmişdür.) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Allah’ın yeri” 
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   91919191****    
    

‘UlvîUlvîUlvîUlvî    
    

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 

1      Tâc-ı ‘izzetdür ey dil eyle nigâh 
Efser-i Lâ ilâhe illallâh 
   

2       ◊ülle-i dîn-i A√mede yaraşur 
Kemer-i Lâ ilâhe illallâh 
   

3      Rişte-i mâ-sivâyı …a†‘ eyler1 
»ançer-i Lâ ilâhe illallâh 
   

4       Ehl-i ‘i§yâna sâye-güsterdür2 
Şecer-i Lâ ilâhe illallâh 
 

5       Mü’mine kevkeb-i sa‘âdetdür3 
A«ter-i Lâ ilâhe illallâh 
   

6       Gûş-vâr oldı gûş [u] cân u dil4 
Gevher-i Lâ ilâhe illallâh 
    

36a   7        Def‘ ider cümle πaflet uy«usun 
Se√er-i Lâ ilâhe illallâh 
   

8      ~adef-i dilde dürr-i yektâdur5 
Ma†ar-ı Lâ ilâhe illallâh 
   

9      ~u §unar §oñ nefesde teşnelere6 
Kev&er-i Lâ ilâhe illallâh 
   

10      Micmer-i sînemi mu‘a††ar ider7 
‘Anber-i Lâ ilâhe illallâh 

                                                 
****    DerziDerziDerziDerzi----zâde Ulvî zâde Ulvî zâde Ulvî zâde Ulvî Divanı,  Divanı,  Divanı,  Divanı,  s. 50 .    (Bu şiir 35b, 36a’da der-kenârdır.) 
1 91 / Divanda 16 beyit. 
           3a mâsivâyı : meyde πayrı D. 
2         4 : 5 D. 
3         5 : 15 D. 
4         6 : 4 D. 
5         8 : 6 D. 
6         9 : 8 D. 
7        10 : 11 D. 
          10a mu‘a††ar : mu‘anber D. 
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11     Sâlik-i ◊a……ı eylemez tenhâ1 
Reh-ber-i Lâ ilâhe illallâh 
   

12     Çârsû-yı √ayâtı zînet ider 
Zîver-i Lâ ilâhe illallâh 
   

13     Genc-i islâma «ôş †ılısm olmış 
Ejder-i Lâ ilâhe illallâh 
   

14     ‘UlvîUlvîUlvîUlvî----i rû-siyâhı …ıl yâ Rab2 
Ma@har-ı Lâ ilâhe illallâh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1        11 : 9 D. 
2       14 : 16 D. 
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38a     92929292    
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93939393    
    

Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
 
Ey mün‘im ü mu√sin Đlâh 
Ey ra√meti ço… pâdişâh 
◊ıfzuñdadır «al…-ı cihân 
Bir da«ı yo… püşt ü penâh 
 
 
   94949494    

¢ı†¢ı†¢ı†¢ı†‘a a a a     
    

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
‘Âşı…am §âdı…u‘l-vedâdam ben 
Mu«li§am «âli§u’l-fu’âdam ben 
Yazduπum …ı†‘a-i ma√abbetdür 
Gerçi ne mîr ü ne ‘imâdam ben 
 
 
   95959595    
    
            HâtifHâtifHâtifHâtif    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
         

38b   1      Saray-bosna pîri mîr çeşmî 
Fetâvî yazdı â«ir ‘ömrine dek 
   

2       Sü’âlâtı yazup ta§√î√ iderken  
‘Adem itdi anı ol merg-i felek 
   

3       Fa…îri görse iderdi nihânî 
Ta§addu… ol yolınca hep giderek 
   

4       Cenâb-ı Rab  anı ideydi maπfûr 
»udânuñ emrine râm idi bî-şek 
   

5       Didi Hâtif Hâtif Hâtif Hâtif anuñ mevtine târî« 
Yazup fetvâ-yı ‘ömri bükdi kûr-yek 
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      96969696****    
    

◊ayretî◊ayretî◊ayretî◊ayretî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       ~orarsañ zâhidâ keyfiyyetüm ehl-i fenâyam ben1 
Melâmet çârşûsında bugün bir bî-nevâyam ben 
    

2       ¢ul oldum «·âce-i ‘ış…a ‘acâ’ib beglügüm vardur 
Benümdür ser-be-ser πam milketi bir pâdişâham ben 
    

3       Cemâli nûrını gördüm √abîbüñ √âci-i ‘ış…am 
Bugün Merve √a…ıyçün §ôfiyâ ehl-i §afâyam ben 
    

4       Olup ser-pâ-bürehne tekye-i ‘ış…uñ bir abdalı 
Mu√ibb-i «ânedânam bende-i Âl-i ‘Abâyam ben 
    

5       Baña da nâmla ‘âlemde dervîş ◊ayretî◊ayretî◊ayretî◊ayretî dirler 
Bugün erbâb-ı ‘ış… içinde bir kemter gedâyam ben 
    
      97979797********    
    
            Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
    

1       ‘Âşı…lara çün derd ü belâ ≠ev… u §afâdur 
Yâ ≠ev… u §afâ derdine düşmek ne belâdur 
    

2       Abdallaruz n’eyleyelüm tâc u …abâyı 
Dervîşlerüñ tâcı fenâ başı …abadur 
    

3       Dünyâda çeker mi√neti erbâb-ı ma√abbet2 
Ey §ôfî bu gün baña ise irte sañadur 
    

4       Bâπ-ı †arâb u ‘ayşa mey-i nâb u dem-i nây 
◊a……â bu ‘aceb «ûb u la†îf âb u hevâdur 
    

5       Geh …ul…ul-i mey göñlüm açar gâh dem-i nây 
Ma…§ûd benüm pâdişehüm √üsn-i edâdur 
    

                                                 
****    Mehmed Çavuşoğlu-M. Ali Tanyeri, Hayretî Dîvan Basım, Đstanbul 1981, s. 365. 
1 96 / 1b bir^M. 
**    Sabahattin Küçük, Bâkî Divanı, Tenkitli Basım,  Bâkî Divanı, Tenkitli Basım,  Bâkî Divanı, Tenkitli Basım,  Bâkî Divanı, Tenkitli Basım, Ankara 1994, s.165. 
2 97 /  3a Dünyâda : Dünyâ M. 
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6       ‘Uşşâ… iñiler güm güm öter günbed-i gerdûn 
◊a……â bu güzel «ûb u §afâ-ba«ş §adâdur 
    

7       Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î n’ola pervâz-ı bülend itse edâda1 
Bâl ü per aña himmet-i yârân-ı §afâdur 
 
    
   98989898****    
    
        ◊ayretî◊ayretî◊ayretî◊ayretî    
        
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
         

1       Dilerseñ k’ola cânuñ mülki âbâd 
Ululanma §a…ın ey âdemî-zâd 
   

2       Ululanduπı içün serv-i serkeş 
Başına her nefes †oprâ… §açar bâd 
   

3       Ululanduπı içün Bîsütûnuñ 
Yüridi üstine yol kesdi Ferhâd 
   

4       Ne deñlü yüksek uçsa murπ-ı çâpük 
Geçer boynına tâ ki dâm-ı §ayyâd 
   

5       Ululanma… düşer mi ◊ayretî◊ayretî◊ayretî◊ayretî hîç 
Bir avuç âb ü «âk ü âteş ü bâd 
 
 

39a    99999999    
    
                            Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

Âşinâlı… …o…usı virdügi içün gör ‘ûdı 
Cân meşâmını mu‘a††ar ider anuñ dûdı 
‘Ûd-ı dil micmer mi√netde …o yansın tütsün 
Meclis-i √â§a irişmekdür anuñ ma…§ûdı 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1           7a edâda : πazelde D. 
****    Hayretî Divanı,Hayretî Divanı,Hayretî Divanı,Hayretî Divanı, s. 162. (Bu şiir 38b’de der-kenardır.) 
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   100100100100    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
  
Tecellî eylese ol ◊ayy u ¢ayyûm 
Olurdı mâ-sivâ hep cümle ma‘dûm 
Bu ma‘nâ ger saña oldıysa ma‘lûm 
Sivâdan yüri var imdi gözüñ yum 
 
 
   101101101101    

    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
¢oparmaπ ile göstersün cemâlüñ güllerin eller 
¢oparmaπ ile güller tîz §olar zîrâ ki el eller 
 
 
   102102102102    
    

¢ı†¢ı†¢ı†¢ı†‘aaaa    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Yapa bilürse degirmenlerüni Ken‘ân beg 
Âsiyâb-ı felek dehre ögünsün yürüsün 
Yapamazsa a…ıdup cevri sirişkin gözden 
◊aşr olınca iki †aşıyla dögünsün yürüsün 
 
 
   103103103103****    
    
        ◊ayretî◊ayretî◊ayretî◊ayretî    

    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1       Pertev-i nûr-ı »udâdur ‘ış…-ı pâk 
Ya‘nî sırr-ı Mu§†afâdur ‘ış…-ı pâk 
   

2       ∏ar… olur bir …a†resinde kâ’inât1 
Ba√r-i ‘ilm-i Murta≥âdur ‘ış…-ı pâk 
   
 

                                                 
****    Hayretî Divanı, Hayretî Divanı, Hayretî Divanı, Hayretî Divanı,     s. 255. (Bu şiir 39a’da der-kenardır.) 
1 103 /  2a …a†resinde : …a†resiyle D. 
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3       Sâlik-i râh-ı √a…î…at olana 
Râh-berdür reh-nümâdur ‘ış…-ı pâk 
   

4       Jengden mir’ât-ı …albi …ıldı §âf 
Mürde √a……ıçün §afâdur ‘ış…-ı pâk 
   

5       ¢ulıyuz …urbânıyuz ey ◊ayretî◊ayretî◊ayretî◊ayretî    
Mülk-i dilde pâdişâhdur ‘ış…-ı pâk 
 
 

39b     
104104104104****    

                        U§ûlîU§ûlîU§ûlîU§ûlî        
    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Cihân bir «ânedür ârâyişi ço… 
Đçine girenüñ âsâyişi yo… 
Düşer dervîş ise teşvîş-i nâna 

                  Ve ger sul†ân ise fikr-i cihâna 
 
105105105105    
    

                                                                        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

¢anâ‘at gencin itse bir kişi cây 
Virürler «·ân-ı …udretden aña pây 
Tevekkül tekyesine kim ola ≥ayf 
Virürler √i§§esin bî-dil-i bî-√ayf 
 
    
   106106106106    
    

BîBîBîBî----no…†ano…†ano…†ano…†a    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Görmedüm ‘âlemde mihrüñ dilde vardur devâm 
◊â§ıl-ı ‘ömrüm hevâlarla hevesledür müdâm 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Mustafa Đsen’in hazırladığı Usûlî Divanında bulunamadı. 
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   107107107107    
    

¢ı†¢ı†¢ı†¢ı†‘aaaa----i rai rai rai ra‘nânânânâ    
 
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
Dîde-i «ûn-feşâna sul†ânum 
Minnet-i tûtiyâyı çekdürme 
Düşe sürçe ayaπına geldüm 
»âk-i pâyinden isterem sürme 
 
 

40a    108108108108****    
    

Rû√îRû√îRû√îRû√î----i Bâπdâdîi Bâπdâdîi Bâπdâdîi Bâπdâdî    
    

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 
Mesrûrdur ol ki ola mest-i şarâb-ı ‘aş…1 
Ma‘mûrdur o «âne ki ola «arâb-ı ‘aş… 
 
   109109109109    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Ebcedi o…umayan ¢ur’ân bilmez …andadur 
‘Aş…a …ullu… itmeyen sul†ân bilmez …andadur 
 
   110110110110    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün    
   

1       Cânib-i ◊a…dan eger i√sân ola 
Dîn u dünyâ emri hep âsân ola 
   

2       Gitse dilden @ulmet ü kibr u riyâ 
Görinürdi anda nûr-ı Kibriyâ 
   

3       Nefsüñi ı§lâ√a sa‘y it her zamân 
Cânuñ almadın »udâ-yı Müste‘ân 

                                                 
****    Coşkun Ak, Bağdâtlı Rûhî Dîvânı,  Bağdâtlı Rûhî Dîvânı,  Bağdâtlı Rûhî Dîvânı,  Bağdâtlı Rûhî Dîvânı,     Bursa 2001,  s. 701. 
1 108 / a ol ki ola : o dil k’ola D. 
           b Ma‘mûrdur : Ma‘mûr olur M. 
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4       ~a…ın şetm itme √ummâ za«metine 

Ki ma√mûmuñ sebebidür ra√metine 
 
 
   111111111111    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Yalanı gerçek içün söylemek var 
Velî gerçek yalan içün …atı ‘âr 
    
 
   112112112112    
    

MuMuMuMu‘ammâammâammâammâ    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1       Ol ne şa«§ ola ki endâmı πarîb 
Lîk reftârı anuñ πâyet ‘acîb 
   

2       A«≠ olunmuş meskeninde nâgehân 
Miskîn ile √abse girmişdür hemân 
   

3       ~oñra mesken √abs içinde yol açup 
Revzen-i  sûrâ«-ı ma√besden …açup 
   

4       Gitdi mesken mâ-cerâ-yı a§lına 
Ma√besi da‘vâsına dâr fa§lına 
   

5       Meskeninden «ôd cüdâ …alduπı dem 
Ber-hevâ pertâb ider ol bî-…adem 
   

6       Fir…at-i mesken na√îf itmiş yüzin 
Merg «avfından meger açmış gözin 
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   113113113113    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       Derûnum bir müheyyâ tekye-i ‘aş… u ma√abbetdür 
Dil-i sûzânum anda bir çerâπ-ı derd [ü] mi√netdür 
    

2       Niçe demler virür çeşmüm efendi saña √asretdür 
Göñül genc-i πamuñda …aldı gitdi niçe müddetdür 
    

3       Benüm sul†ânum ol dem fir…atüñle va…t-i vu§latdur 
Ala el √â†ır-ı nâ-şâdumı πâyet mürüvvetdür 
 
 
   114114114114    
    

Kemâl PaşaKemâl PaşaKemâl PaşaKemâl Paşa----zâdezâdezâdezâde    
    

                            Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
        
        

‰oπrudur nefsüm diyen söyler yalan 
Yire girmeyince †oπrulmaz yılan 
 
¢urtarur başını seng-i cengden 
◊al… arasından yılan gibi yılan 
 
 

115115115115****    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    
Seni gözler dü çeşm-i «ûn-feşânum niçe demlerle 
Gel ey nûr-ı ba§ar merdümgeh it demler …ademlerle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bu beyit 40a’da der-kenardır. 
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40b    116116116116****    
    
                Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       ¢ıldı âfâ…ı münevver †al‘at-ı ra«şân-ı ‘îd 
»al…a dîbâlar geyürdi mâh-ı nûr-efşân-ı ‘îd 
    

2       Câme-i dîbâ ile †âvûs-ı zerrîn-bâldür1 
Dil-rübâ kim eyler ol reftâr ile cevlân-ı ‘îd 
    

3      ~alınur her şâ«-ı gül nâzük nihâl-i erπavân2 
Bâπ-ı cennetden nişân virdi bahâristân-ı ‘îd 
    

4       Sâ…ıyâ rı†l-ı girân eksük gerekmez aradan3 
Ya«şı aπırlanma… ister √â§ılı mihmân-ı ‘îd 
    

5       Şimdi tîπ-i cevr ile öldürme …urbân olduπum4 
‘Îd-i A∂√â geldüginde idesin …urbân-ı ‘îd 
    

6       Ayaπuñ tozıyla vezn itmez birin ehl-i na@ar5 
‰op†olu Yûsuf-li…âlarla bu gün mîzân-ı ‘îd 
    

7      ‘Âşı…a i√sân ise ma…§ûd elüñde dôstum 
Dest-bûsuñdur mu√a§§al Bâ…îyeBâ…îyeBâ…îyeBâ…îye i√sân-ı ‘îd 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 124. 
1 116 / 2a zerrîn^M. 
2          3 : 4 D. 
3          4 : 5 D. 
4          5 : 6 D. 
5          6 : 3 D. 
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   117117117117****    
    
        VâlîVâlîVâlîVâlî    
    
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün        
     

1       Femi bir πonca-[lâle]dür yâruñ 
Anda dendânı jâledür yâruñ 
   

2       Bezm-i ‘aş…ında mâh ile «ûrşîd 
Đki zerrîn piyâledür yâruñ 
   

3      Sâlik-i râh-ı menzil-i ‘aş…a 
Đltifâtı nevâledür yâruñ 
   

4       »a†† olunsa kemâli ile n’ola 
Meyli kesb-i kemâledür yâruñ 
   

5      Va§f …ıl [mû-]miyânın ey VâlîVâlîVâlîVâlî    
Meyli ince «ayâledür yâruñ 
 
 

118118118118********    
    
            EmrEmrEmrEmrîîîî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Bülbül-i şeydâ nice âh itmesün gülzârda1 
Yılda bir gül açılur ol da miyân-ı √ârda 
    

2       Baπrumuñ üstindeki bu …anlu …anlu dâπlar2 
Lâlelerdür baş çı…armış …ulle-i kühsârda 
    

3       Sîneme çekdüm elifler …âmetüñ yâd eyleyüp3 
Serv [ü] ‘ar‘ar şeklini yâd eyledüm dîvârda 
    

4       Kirpügüm üstindeki bu …a†re …a†re yaşlar 
~anki lü’lûdur dizilmiş dâne dâne târda    
 
 

                                                 
****    Hanife Koncu’nun hazırladığı Vâlî Divanınında bulunamadı. 
** Yektâ Saraç, Emrî Divanı,  Emrî Divanı,  Emrî Divanı,  Emrî Divanı, Đstanbul 2002, s. 234. 
1 118 / 1a âh itmesün : zâr olmasun D. 
2           2a …anlu …anlu : …ara …ara D. 
3           3a sîneme : sînede M. 
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5       EmriyâEmriyâEmriyâEmriyâ ser-mâye-i ‘ömrinde sûd olur ziyân1 
Her ki cânın §atup alur ‘ış…ı bu bâzârda 
 
 
   111119191919****    
    

GüfteGüfteGüfteGüfte----i A√med Paşai A√med Paşai A√med Paşai A√med Paşa    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
    

1       Saña bir söz diyeyin añla ki biñ cândan yig 
Söz ki cândan yig ola nesne mi var andan yig 
 

2       ◊â§ıl it künc-i …anâ‘atde …anâ‘at gencin2 
Kim ola sal†anatuñ mülk-i Süleymândan yig 
 
 
 

41a   111120202020**  
  
                                   Sûzî  Sûzî  Sûzî  Sûzî    
    
          Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
        Lebüñ §un kim «a†uñ geldi dimek cânâ cevâb olmaz 
        Ki ◊ı≥ra âb-ı √ayvân içmege @ulmet √icâb olmaz 
 

121121121121    
    

          Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

Ferâπat itmezem senden ne deñlü cevr ile bî-dâd 
Reh-i ‘aş…uñda başumda giydirirse her çi bâd 
   122122122122    
    

          Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

Bir §anemle söyleşürken çı…dı ol dil-ber didi 
Đki şâha «idmet olmaz ya beni sev ya anı 
 

                                                 
1           5b Her ki cânın : Her biri cân D. 
****    Ali Nihat Tarlan, Ahmed Paşa Divanı,  Ahmed Paşa Divanı,  Ahmed Paşa Divanı,  Ahmed Paşa Divanı, Đstanbul 2005, s. 465. 
2 119 / 2a …anâ‘atde : ferâπatde D. 
**    Abdulkadir Sağlam’ın hazırladığı Sûzî Divanında bulunamadı. 
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      121212123333    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
±ühhâda cilâ-yı √arem-i cennet ile √ûr 
‘Uşşâ…a §adâ-yı ney ü âvâze-i †anbûr 
 
   124124124124    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Ger ‘a†aş te’-&îr ide bir …alb-i §âfî meşrebe 
Âb-ı berd ile aña bir dolu kâfî meşrebe 
 
   125125125125    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Teşneyem âb-ı zülâlüñ keş ..**** 
Bir içüm §u vir ◊üseyn-i Kerbelânuñ ‘aş…ına 
 
 
 
   126126126126    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Gülşeni dervîşidür gül πoncalardur Mevlevî 
Bülbül-i «ôş-«·ân o…ur geh ma‘nevî geh Me&nevî 
    
            127127127127    
    

Kemâl PaşaKemâl PaşaKemâl PaşaKemâl Paşa----zâdezâdezâdezâde    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
¢ût idinmişler bizi mûr-ı ecel erzen gibi 
Kim †aşar zîr-i zemîne dâne-i √ırman gibi 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Okunamadı. 
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   128128128128****    
    

Sul†ân SüleymânSul†ân SüleymânSul†ân SüleymânSul†ân Süleymân    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Kendümi ‘add itmezem bir dâne-i erzen gibi 
~avurur bâd-ı belâ çün ‘ömrümi «ırmen gibi 
 
   129129129129********    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Mâl u câha πırra olma dime yo…dur ben gibi 
Sür yüzüñ yire tevâ≥u‘ ehli ol dâmen gibi 
 
   130130130130    
    

Kemâl PaşaKemâl PaşaKemâl PaşaKemâl Paşa----zâdezâdezâdezâde    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün    
    
Diñle yatma… ‘âdetidür …ûtsuzuñ 
Hem nişânîdur başı devletsüzüñ 
 
 
   131131131131************    
    
            SûzîSûzîSûzîSûzî    
    
Fâ‘îlâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Serv-…addüñ degmesidür şâ«-ı gül gülzârda 
Eşkimüñ perverdesidür lâleler kühsârda 
    

2      Ya göñül sînede mihrüñ §a…ladı aπyârdan 
Ya örümcek perde çekdi A√med üzre πârda 
    

3       Çîn ü Mâçîne varanlar geldiler §aπ u esen 
Bu benüm dîvâne göñlüm …aldı zülf-i yârda 
    

                                                 
**** Muhibbi Divanında bulunamadı. 
**        Coşkun Ak, Muhibbî Divanı Muhibbî Divanı Muhibbî Divanı Muhibbî Divanı----Đzahlı MetinĐzahlı MetinĐzahlı MetinĐzahlı Metin----Kânûni Sultan Süleyman,  Kânûni Sultan Süleyman,  Kânûni Sultan Süleyman,  Kânûni Sultan Süleyman,   Ankara, 1987,  s.795. 
***    Abdulkadir Sağlam’ın hazırladığı Sûzî Divanında bulunamadı. 



 

 294  

4      Va§l-ı dil-berdür hemîn dünyâ metâ‘ından πara≥ 
Yo«sa ‘aş… ehli ne aldı §atdı bu bâzârda 
    

5       SûzînüñSûzînüñSûzînüñSûzînüñ ma‘nîde rûşendür güneşden her sözi 
Gerçi kemdür §ûretâ kim ≠erreden mi…dârda 
    
            132132132132    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Çeng ü def ü ney diñle ne mu‘alla… söyler1 
Her biri çü ◊allâc ene’l-√a…  söyler 

 
 
41b    133133133133    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
         
1       Anuñ mesned-nişîni »ân-ı Murâd-ı ¿âli& olmuşdur 

Budur cümle selâ†înuñ güzîni ehl-i ‘irfânı 
    

2      ‰o…uz yüz hem da«ı seksen iki yıl geçdi hicretden 
Cülûs itdi müyesser oldı aña tâc-ı «â…ânı 
    

3       Olup &âbit-…adem ta«tında za√met çekmeyüp a§lâ 
Đdüp serdârîn  irsâl aldılar Tebrîz ü Şirvânı 
    

4      Yigirmi yıl sekiz ay ‘âlemde √ükm itdi ‘adl üzre 
¢oyup gitdi o da«ı ‘â…ıbet bu köhne eyvânı 
 
   134134134134****    
    
            MurâdîMurâdîMurâdîMurâdî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
     

1     ‘Aceb bilsem nedür bu dem ki demler bunda bir demdür 
Bu demde bulmayan bir dem dimem aña ki âdemdür 
     

2       Geçürme bu demi bir dem geçerse aπlayasın dem 
Demidür ger çekerseñ dem ki dem mâdur çü mâ demdür 
     
 

                                                 
1 132 / b Mısra vezne göre eksiktir. 
****    Ahmet Kırkkılıç, Sultan Üçüncü Murad (Murâdî) Hayatı, Edebî Kişili Sultan Üçüncü Murad (Murâdî) Hayatı, Edebî Kişili Sultan Üçüncü Murad (Murâdî) Hayatı, Edebî Kişili Sultan Üçüncü Murad (Murâdî) Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, ği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, ği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, ği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, 
Atatürk Ü. FEF (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Erzurum 1985, s.97. 
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3       Dem ü mâdan geçerseñ ger dem ü mâdan olur kâruñ1 

Dem-â-dem eşküñ ola dem demidür dem ki bu demdür 
     

4       Dime demdür ki olmaz πam dem olur demdeme πamdan 
Çü demden âdem oldı dem ne demdür belki demdemdür 
     

5       Devâm-ı dem devâm olsun dem olsun ey MurâdîMurâdîMurâdîMurâdî dem 
Müdâm olsun müdâmuñ k’ânda bir dem niçe biñ demdür 
 
 
    
   135135135135****    
    
            MurâdîMurâdîMurâdîMurâdî    

    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün    
             

1       Şular yanında kim iki cihân «âke berâberdür 
Olaruñ ‘ayn-ı en@ârı hemân iksîr-i ekberdür 
    

2       Sen aña dime server kim ola anuñ serinde tâc 
Serîr ü tâcı serden terk idenler belki serverdür 
    

3       Đki dünyâ na‘îminden müberrâ oldı şunlar kim 
Fu’âd-ı nîk sirâcında »udânuñ nûrı ezherdür 
    

4       Gel ey zâhid …oπıl †a‘nı yüri √âlüñe meşπûl ol2 
Kim itmez râhını ol kim hidâyet aña rehberdür 
    

5       MurâdaMurâdaMurâdaMurâda ders-i ‘ış…ı kimse ta‘lîm idemez el-√a… 
Fu’âdında kitâb-ı ‘ış… anuñ her demde ezberdür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 134 / 3a Dem ü mâdan : Demden M. 
****    Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, s. 98. 
2 135 / 4a meşπûl ol : ol meşπûl D. 
            4b kim : güm D. 



 

 296  

 
 
 
 
 
 

42a    136136136136****        
    
            MurâdîMurâdîMurâdîMurâdî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
             

1       Anuñ kim gözleri pür-nem degüldür 
◊a…î…at bil kim ol âdem degüldür 
    

2       Dilüñ †ut kim zebânuñdur ziyânuñ 
Peşîmândur şu kim epsem degüldür 
    

3       Müberrâ olmayan iki cihândan 
Vi§âl-i yâr ile hem-dem degüldür 
    

4       Dimezler aña ‘âşı… kim gözinde 
Nem-i eşki yerine dem degüldür 
    

5       MurâdaMurâdaMurâdaMurâda her ne kim senden gelürse 
Aña şâdî durur ol πam degüldür 
 
 
   137137137137    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1       Ta√tı §andum ta√ta-i derd ü πama 
¢abre §ıπdum §ıπmaz iken ‘âleme 
   

2       Hep πurûrı cünbüş imiş şöhretüm 
Şimdi fey≥-i ◊a……a …almışdur işüm 
    
    
                
    
    
    
    

                                                 
****    Murâdî DivanıMurâdî DivanıMurâdî DivanıMurâdî Divanı, , , , s.173. 
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            138138138138****    
    
            MurâdîMurâdîMurâdîMurâdî    
    

                                    Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün    
             

1       Bu göñlüm çün mekânından mekân-ı lâ-mekân ister 
Çü ≠ev… eyledi «ayli §anma ki cân u cihân ister 
    

2       Çü gitdi selb olup ‘a…lum nider ‘a…lı olan ‘a…lı 
Şunuñ kim yo…dur idrâki özinden ‘a…l-ı cân ister 
    

3       Beni mest eyledi ‘aş…ı …arâra …almadı çâre 
Seyâ√at itmegi ‘âlemde çün âb-ı revân ister 
    

4       Göñül bir ‘ilme dûş oldı ne dersi var ne fetvâsı 
O…umazven ben ol ‘ilmi ki her dem imti√ân ister 
    

5       Bunı fehm itmege cânâ gerekdür meşreb-i ‘âlî 
MurâdînüñMurâdînüñMurâdînüñMurâdînüñ sözi añlanmaπa vird-i zebân ister    

    
    
139139139139********    
    
MurâdîMurâdîMurâdîMurâdî    
    

                                    Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün    
                 
1      ¿ebât-ı ‘ârifân ey dil na@ar bir rûy-ı dil-berdür 

Bunı fehm eyleyen her §â√ib-i ‘irfâna reh-berdür 
    

2       ◊a…âyı…da iki vech oldı mestûr u mu‘ayyende 
Birisi şer√-i ekmeldür birisi ‘ış…a hem-serdür 
    

3       Şemâ’il bezmine geldi biri §ûret biri sîret 
Birisi ‘ayn-ı bihterdür birisi ‘ayn-ı ebterdür 
    

4       Şu‘â oldı velîkin cümle bir şems-i enverdür 
Bu †arfuñ †urfadur √âli velîkin †arz-ı â«erdür 
 
 
 

                                                 
****    MMMMurâdî Divanı, urâdî Divanı, urâdî Divanı, urâdî Divanı, s. 89. 
**    Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, s. 93.    (Bu şiir 42a’da der-kenardır.) 
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5        MurâdînüñMurâdînüñMurâdînüñMurâdînüñ kelâmu’l-güşâsından olur @âhir 
‘Ulûm-ı ‘alleme’l-esmâ ki âdemden mu…adderdür* 
 
  
   140140140140********    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

        ◊ıf@-ı âdâb ister iseñ ‘âdet it az söyleme 
A§l-ı âdâb oldı çün az söylemek ço… söyleme 
 

141141141141************    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

         »ayr gelmez ülfet itmeyen kişiden «al… ile 
»ayrı ülfet eylemekdür «al…a √üsn-i «al… ile    
    

    
142142142142****************    

    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün  
 

         Er olan kişiye πayret gerekdür 
Yüz erden döndüren ‘avrat gerekdür 
 
      143143143143********************    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
  

        Dün şarâba tevbe …ıldum sâ…ıyâ ma‘≠ûr †ut 
Kendümi bilmezdim ol demde peşîmânum bu gün 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.” Bakara, 2/31. 
** Bu beyit 42a’da der-kenardır. 
***    Bu beyit 42a’da der-kenardır. 
**** Bu beyit 42a’da der-kenardır. 
***** Bu beyit 42a’da der-kenardır. 



 

 299  

 
 

42b    144144144144    
    

RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    

    Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 
Ni‘met odur ki ≠erre …adar minnet olmaya 
‘Đzzet odur ki arada bir ‘illet olmaya 
Bir dem ki ten dürüst ola biñ sal†anat deger 
Bir an §afâ-yı «â†ıra hîç …ıymet olmaya 
 
 
   145145145145    
    

RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    

  Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
 
Bir merdüm-i …a§§âba didüm gel ey «ûnı dilgîr 
Et kes bize bir pâre va§luñla olalum sîr 
Gerden mi gerek yo«sa pehlûmı didi didüm 
Ey dîde-i cân-perver  …uyru… §o…umundan vir 
 
   146146146146    
    

◊a≥ret◊a≥ret◊a≥ret◊a≥ret----i Şey«î i Şey«î i Şey«î i Şey«î     
    

 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
    
∏a≥ab ta‘cîl ile câhiller üñdür 
Te’ennî-i √ilm ile ‘â…ıllar üñdür 
 
~ular kim tîz a…ar köpri yı…ar ol 
Fırın kim germ ola etmek ya…ar ol 
 
   147147147147    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Tevekkül tekyesine kim ola ≥ayf 
Virürler √a§§asın bî-@ulm u bî-√ayf 
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   216216216216    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Râyic olmaz her zamân na…d-i temennâ böyledür 
Aπlama ey «ôca kim ümmîd-i dünyâ böyledür 
 
   148148148148****    

SûzîSûzîSûzîSûzî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Serv-…addüñ degmesidür şâ√-ı gül-i gülzârda 
Eşkimüñ perverdesidür lâleler kühsârda 
 
   149149149149    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
±î-felâ√ ider anı ol ±ü’l-celâl 
Kim sükût içre ola dâ’im çü lâl 
 
 

43a    150150150150    
    

RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün Fâ‘ilâtün 
    

»·ân-ı √a…dur bu felek mihr ile mehdür iki nân 
Mihre kimse degmemiş ortada mehdür †oπranan 
Her ne deñlü †oπranursa gün be gün artar yine 
Ni‘metüñ arta diriseñ †urma dâ’im †oπra nân 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Abdulkadir Sağlam’ın hazırladığı Sûzî Divanında bulunamadı. 
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   151151151151    
    

RubâRubâRubâRubâ‘î î î î     
    

Eczâya didüm ki ey menfa‘ati nâs 
¢albden biriñüz ref‘ ide mi pâs 
Biri güftende olup itdi cevâb 
Men ekîrem §ıfatem ref‘ itmege pâs 
 
 
 
   152152152152    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Merd ise[ñ] …o nefsi öykünme zene 
Er zene beñzerse degmez erzene 
 
 
   153153153153    
    

NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----iiii ¢aramânî ¢aramânî ¢aramânî ¢aramânî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

1       ∏a≥ab ha≥m eylemek ‘â…ıl işidür 
∏a≥abda §abr ider her kim kişidür 
   

2       ∏a≥abla dökdüler ey niçeler …an 
∏a≥ab geçdükde oldılar peşîmân 
   

3       ∏a≥abda olmayan nefsine mâlik 
Nedem râhına â«ir oldı sâlik 
   

4       Anuñ kim işi √iddetle πa≥abdur 
Bil â«ir ol ma√all-i «ışm-ı Rabdur 
 
 
 
 
 



 

 302  

 
   154154154154    
    

RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Bir πarîbem reh-gü≠erde …almışam 
‘Â§îyem «avf u «a†arda …almışam 
Cürmü men √a… ger neba«şed ey a«î* 
Bî-gümân fendür dûza«da …almışam 
 
   155155155155    
    

Ma†laMa†laMa†laMa†la‘ 
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
‘Â…ıl iseñ ey göñül yanına düşme her zenüñ 
Nâ…ı§âtu’l-‘a…la uyma… bîvegîdür herzenüñ 
 
   156156156156    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Hevâya uyduñ ey dil meclis-i ta…vâya gelmezsin 
Gözüñ aç πâfil olma bir da«ı dünyâya gelmezsin 
   
   157157157157********    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Al ele câm-ı §afâyı …ahve fincanın gider 
Bu me&el meşhûrdur «u≠ mâ §afâ da‘ mâ keder*** 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
* “Günahım haktır, senin bağışlamaman yoktur.” 
** Bu beyit 43a’da der-kenardır. 
*** “Safâyı al, kederi kov.” Deyiş. 
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   158158158158****    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Er iseñ ‘avrata inanma kişi 
‘Avratuñ mekr ile âl imiş işi 
 
 
 

43b    159159159159********    
    
                ‰ıflî‰ıflî‰ıflî‰ıflî    
    

        Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
                 
1      ¢onıldı √av≥-ı devât içre nâv-dân-ı …alem1 
     ~u virdi gül-şen-i ma‘nâya bâπ-bân-ı …alem 

    
2      ‘Ayân olan «a†-ı nev-«îzi §anma kâtib-i §un‘2 

~a√îfe-i ru«ına itmiş imti√ân-ı …alem 
    

3       Görince ma‘ânî-i mu‘ciz-nümây-ı üstâdum3 
Dehân-ı mi√beyi câr iden beyân-ı …alem 
    

4       Ya…ında geldi dilâ bir πulâm-ı Hindûdur4 
Şikeste olsa ‘aceb mi da«ı zebân-ı …alem 
    

5      ‰utardı vâdî-i teslîmi ‰ıfliyâ‰ıfliyâ‰ıfliyâ‰ıfliyâ düşmen5 
Semend-i †ab‘ ile alsam ele sinân-ı …alem 
 
 
 
 

                                                 
* Bu beyit 43a’da der-kenardır. 
**    Bekir Çınar, Tıflî Ahmed Çele Tıflî Ahmed Çele Tıflî Ahmed Çele Tıflî Ahmed Çelebi Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, bi Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, bi Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, bi Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Fırat Ü. SBE, 
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Elazığ 2000, s. 185. 
1 159 / 1a ¢onıldı : Nihâda D. / içre : üzre D. 
            1b ma‘nâya : ebyâta D. 
2           2 : 3 D. 

  2a ‘Ayân olan «a†-ı nev-«îzi §anma kâtib-i §un‘ : Henüz ser-zede «a††-ı debîr-i ezel D. 
3           3 : 4 D. 
            3a me‘ânî : ma‘nî M. / üstâdum : eş‘ârum D. 
            3b câr iden : bî-cây ider D. /beyân : benân M. 
4          4 : 2 D. 
           4a dilâ bir πulâm-ı : o bir nev-nihâl-i D. 
5         5a ‰utardı vâdî-i teslîmi ‰ıfliyâ düşmen : ‘Adû nevâziş-i zırh u siperdedür ‰ıflî D. 
 



 

 304  

    
   160160160160    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1      ‰âli‘-i fer«unde vü bir sa‘d-ı a«terdür …alem 
Cânib-i ◊a…dan dem-â-dem lu†fa ma@hardur …alem 
    

2       Başa çı…mazdı bu deñlü bulmasa ger i‘tibâr 
»ayli nâzükdür bulutdan nem …apar ‘terdür …alem 
    

3       Ehl-i diller dâ’imâ yanuñdan ayırmaz anı 
~anasın bir tâze rû ma√bûb-ı dil-berdür …alem 
    

4       Hem-cülûs-ı zümre-i erbâb †ab‘-ı ma‘rifet 
Hem-zebân-ı yâr-ı cân-ı ehl-i dillerdür …alem 
    

5       Pâ-bürehne tâze-rû seyyâ√-ı ‘âlemdür o kim 
Mevlevî vü gülşenî-veş bir …alenderdür …alem 
    

6       ◊ükmin icrâ itdürür «al… u cihân ma√kûmıdur 
Her ne kim …a§d eylese iller mu√arrerdür …alem 
    

7       Đmti&âl eyler cihânda her ne kim emr eyleseñ 
»idmetinde kâ’im olmış bir dil-âverdür …alem 
 
 
   161161161161****    
    

Na@mNa@mNa@mNa@m----ı ◊amdîı ◊amdîı ◊amdîı ◊amdî    
    

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
  

1      ~a…la râzuñı râz olmayasın 
Mi√net ü derde yâr olmayasın 
   

2       Fikrini ≠ikr iden figâr oldı 
Âşikâre olan şikâr oldı 
   

3       Dil …afes râz murπ-ı va«şîdür 
Murπ-ı va«şî …afesde ya«şîdür 
 
 
 

                                                 
****    Bu şiir 43b’de der-kenardır. 
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4       Çün …afesden bu va«şî buldı necât 
Anı kim †uta ≥ab† ide heyhât 
   

5       ~a…la sırrı ki ser selâmet ola 
Sırrını fâş iden melâmet ola 
 
 
 
   162162162162****    
    

»ı≥rî»ı≥rî»ı≥rî»ı≥rî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1       ¢a§d-ı dil ol zülf-i ‘anber-fâmdur 
Bir …alenderdür ki ‘azmi şâmedür 
   

2       Kirpigüm dil mâ-cerâsın yazmaπa 
Kâtib-i çeşmüm elinde «âmedür 
   

3       Rûy-ı zerdüm eşk-i «ûn-âlûd ile 
Yazılur …an ile √asret-nâmedür 
   

4      Devletüñde bu yetîm-i eşkümüñ 
Giydügi gül-gûnî a†las câmedür 
 
 

44a          163163163163    
    
       Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün   

 
Eger olmazsa za√met ü teklîf 
Bu gice …ılasız bizi teşrîf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Bu şiir 43b’de der-kenardır. 
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   164164164164    
    

Su’âlSu’âlSu’âlSu’âl----i i i i ¢¢¢¢â∂îâ∂îâ∂îâ∂î    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
ªulme @ulm ider ise ne ola teskîn gerek 
¢â∂î miskîn olıca… nâ’ib keskin gerek 
       

CevâbCevâbCevâbCevâb----ı ı ı ı NNNNâ’ib â’ib â’ib â’ib     
    

Tîπ-i şer‘ile çalup fa§l idemez bâ†ıl √a… 
¢â∂î miskîn olıca… nâ’ib olur günçe bıça… 
 
◊a≥ret-i Ma‘rûf-ı Ker√î olsa dest-gîr 
Umaram yârâna vâ§ıl ola mektûb-ı fa…îr 
 
Đşbu mektûb-ı ma√abbet size oldu…da vu§ûl 
Umaram kim idesiz dest-i mürüvvetle …abûl 
 
   165165165165    

»U�1¼«Ë ‰UL¼U� d¥H¼« fš¼ 

» œô«Ë r*F¼U� d¥H¼« q� 

 

UMI¼U• ®UH# b0« ë*¼« u£ q� 

VN¼ v�« «b² X¾Ô X1Ô 

 
   166166166166    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Vâ…ıf-ı esrâr-ı e§nâf-ı ‘ulûm 
∏onca-i gülzâr-ı Mevlânâ-yı Rûm 
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   167167167167****    
    
            MurâdîMurâdîMurâdîMurâdî    

    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       »â≠in-i …udretde miftâ√-ı ezel âbâd bâd 
Bârekâllâh niçe kenzi dâ’imâ eyler güşâd 
    

2       Ma√zen-i esrâr olandur bilmişem ‘âlî güher 
◊amdu-li’llâh cümle ‘âlem aña eyler istinâd 
    

3       ∏âyet-i …u§vâ gözetdüm añladum kârı nedür1 
Ben murâdum ma†labında bulmışam πâyet murâd 
    

4       Müstedâm-ı ‘ömr olanlar «avf ider mi dâmdan 
Ben murâdum bulmışam demle dâ’im bende şâd 
    

5       Añlar iseñ bu Murâdînüñ Murâdînüñ Murâdînüñ Murâdînüñ murâdından murâd 
Bu murâd ismin ezelde kim …omışdur aña ad 
 
 
 

    
168168168168********    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Dalâl ehli cihân içinde ço…dur 
Hidâyet olmayana çâre yo…dur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, Murâdî Divanı, s. 79. 
1 167 / 3a kârı : kârum D. 
**    Bu beyit 44a’da der-kenardır. 
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44b    169169169169    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
         

1       Rû-siyeh u mücrim u ‘â§î menem 
Mürtekib-i cümle ma‘â§î benem 
   

2       Her gün işüm itmededür biñ günâh 
Eylemezin bir günehe bir gün âh   
 

3       Oldı meded cürm ile √âlüm tebâh 
Saña §ıπındum kerem it yâ Đlâh 
 
 
   170170170170    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
    
Bâπ-ı …adrüñ ola mânend-i riyâ≥-ı câvîd 
‘Ömrüñi devletüñi ◊a≥ret-i ◊a… ide mezîd 
 
   171171171171    
    

◊alîl◊alîl◊alîl◊alîl----i Zi Zi Zi Zerderderderd    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Pertev-i mihr-i ru«uñla ser-te-ser ten nûr olur 
Nâr-ı ‘aş…uñla derûn-ı dil yanar tennûr olur 
 
   172172172172    
    

»afî»afî»afî»afî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Sâkin-i mey-«âne oldum bile §â√ib-bâdeyem 
Sâ…î mellâ√ u …ade√ler zevra… imiş bâdeyem 
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   173173173173    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Mey ile mâl-ı yetîmi ele almalı degül 
Bu ikisinden alursañ meyi el mâlı degül 
 

174174174174****    
    

                            Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

Âline aldanma zinhâr iki yüzlüdür cihân  
Şâhid isterseñ yeter fa§l-ı bahâr ile √azân 
 
 
 

45a    175175175175    
    

BeyitBeyitBeyitBeyit    
    

                                    Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

Ne sa‘y ile olur ‘izz u sa‘âdet 
Ne ta…§îr ile[dür] fa…r u felâket 
 
   176176176176    

BeyitBeyitBeyitBeyit    
    

                                    Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

Kişi sa‘y ile ger devlet bulaydı 
Cihânuñ hep fa…îri bay olurdı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bu beyit 44b’de der-kenardır. 
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   177177177177    
    

BeyitBeyitBeyitBeyit    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Çı…dılar bâm-ı «arâbâta hilâle ba…dılar 
Âsumâna §unduπum zerrîn …abaπum §andılar 
 
 
 
   178178178178    
    

BeyitBeyitBeyitBeyit    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Âteşi ‘aş…[ı] dilâ mirva√a teskîn itmez 
Ehl-i dil anuñ içün  hîç anı tezyîn itmez 
 
 
   179179179179****    
    

CevrîCevrîCevrîCevrî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
    
Ger râh-ı necât ister iseñ ba√r-i belâdan1 
Himmet †aleb eyle zümre-i merdân-ı »udâdan 
  
   180180180180    
    

Huve’lHuve’lHuve’lHuve’l----MuMuMuMu‘izzizzizzizz    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   

1       Đlâhî ba√r-i ‘i§yâna πarî…am 
¢amu mücrimler ile hem †arî…am 
    

2       Şikeste «â†ıram nâlân u giryân 
Baña πufrânuñ ile eyle dermân 
 

                                                 
****    Cevrî Divanı, Cevrî Divanı, Cevrî Divanı, Cevrî Divanı, s. 161. 
1 179 / b eyle : it M. 
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   181181181181****    
    

◊âletî◊âletî◊âletî◊âletî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Sifâl-i serde yir yir tâze dâπumdur …aranfüller 
Yanında dûd-ı âhum her †araf şûrîde sünbüller 
 
 
 
      182182182182    
    
            NâlişîNâlişîNâlişîNâlişî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Aπlaram derd ile her dem yâr-ı cânum söylemez 
Nemden incindi ‘aceb devletlü «anum söylemez 
    

2      Bî-sütûn-ı πamda …aldum hecr ile Ferhâd-veş 
Âh kim ol √usrev-i şîrîn-dehânum söylemez 
    

3      ‰utalum  …an eyledüm yolında ben …anı kerem 
Çeşm ile eyler na@ar şâh-ı cihânum söylemez 
    

4       Çeşmeler çeşmümden a…sa dem-be-dem †a‘n eylemeñ 
~alınur aπyâr ile serv-i revânum söylemez 
    

5       Günde biñ kez âh idüp …an aπlaram ey NâlişîNâlişîNâlişîNâlişî    
Gözlerem nûrı √abîbüm yâr-ı cânum söylemez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bayram Ali Kaya’nın hazırladığı Azmi-zâde Hâletî Divanında bulunamadı. 
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183183183183    
    

                            Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

»udâ pür-zûr ide ol merd-i bâzı 
¢olında kim †aşısa bend-i bâzı 
 
 
 
   184184184184    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
‰aπlar dûd-ı tenümle tâze sünbüldür baña 
‰aπum üzre …a†mer-i reng «oş  …aranfüldür baña 
 
 
 

45b    185185185185    
    

RubâRubâRubâRubâ‘î î î î     
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Kişi «oşdur dilin kendüde †utma… 
Yumup gözini bildügin unutma… 
Kişi dilden düşermiş müşkil işe 
Eger tek †ura dil ne …or…u başa 
 
 
   186186186186    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Müşterî yo… §ûfiyâ §atma namâzın kimseye 
Ber-murâd olma… dilerseñ açma râzın kimseye 
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   187187187187    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Câhil oldur kim dutarsa bir câhili rehberi 
Ne bilür  a‘mâ olan …ızıl nedür yâhud §arı 
 
 
   188188188188    
 

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
ªâlimüñ fikri ihânet ‘âdilüñ fikri »udâ 
Câhilüñ fikri …a§âvet ‘âlimüñ fikri §afâ 
 
   189189189189    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
◊amdü li’llâh çü yüz sürdüm bir ‘âlim ü mürşide 
Ra√met ile hep añarlar kim ki adın işide 
 
 
   190190190190    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Kâf* ile nûn** dan yaratur on sekiz biñ ‘âlemi 
Lem yelid*** sensin o…urlar da«ı lem yûled**** seni 
 
 
    

                                                 
* “Hurûf-ı mukattaadandır.” Kaf, 50/1. 
** Hurûf-ı mukattaadandır.” Kalem, 68/1. 
*** “O doğurmamıştır.” Đhlas, 112/3. 
**** “O doğurulmamıştır.” Đhlas, 112/3. 
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   191191191191    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Mücrim ü ‘â§î …uluñdan bir günâh eksik degül 
Anuñ içün yâ Đlâhî bir gün âh eksik degül 
 
 
   192192192192    
    

MüMüMüMüfredfredfredfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Cihânda bulma… iserseñ sa‘âdet 
Se√er-«îz olma… olsun saña ‘âdet 
 
 
 
   193193193193    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Devlet-i dünyâ içün ne lâzım itmek ifti«âr 
Çün libâs â«ir kefendür yataca… yerüñ mezâr 
 
   194194194194    
    

¢ı†¢ı†¢ı†¢ı†‘aaaa----i Meş…îi Meş…îi Meş…îi Meş…î    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ne deñlü çoπ ise cürm ü günâhuñ 
Yine dergâh-ı ◊a…dan olma «âlî 
Olupdur ra√meti …ahrına πâlib 
Beş artu…dur celâlinden cemâli 
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   195195195195    
 

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
◊a@f-ı mey √arf oldı sâ…î …âfiye 
Nûş iden abdâla §a√√â ‘âfiye 
 
 
 
   196196196196    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Bu bâπ içre o kim §abr eylemişdür 
¢oru…dan §abr ile √alvâ yimişdür 
 
 
   197197197197    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Çekerler zehr-i zenbûrek belâsın 
Sürerler ‘â…ıbet baluñ §afâsın 
 

46a    198198198198    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
             

1       Seçer mi âdemi √ayvân olanlar 
Ne bilsün gevheri nâ-dân olanlar 
   

2       Cihânuñ mülk ü mâlın hîçe §aymaz 
Vücûd[uñ] şehrine sul†ân olanlar 
   

3       Hümâ-himmet gedâlardur cihânda 
Ma‘ânî kişverine «an olanlar 
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4       Gerekmez devlet-i dünyâyı neyler 
◊â…âyı… gevherine kân olanlar 
 
 
   199199199199    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Dilersin başuñ olsun dâ’imâ «oş 
Ne bengî ol ne tiryâkî ne ser-«oş 
 
 
 
   200200200200****    
    
Kerbelâ ~a√râsında Cârî Olup Çeşmeye Vâ…ıKerbelâ ~a√râsında Cârî Olup Çeşmeye Vâ…ıKerbelâ ~a√râsında Cârî Olup Çeşmeye Vâ…ıKerbelâ ~a√râsında Cârî Olup Çeşmeye Vâ…ı‘ Olan Târî«d Olan Târî«d Olan Târî«d Olan Târî«dür Gûyiyâ bu çeşm bir ür Gûyiyâ bu çeşm bir ür Gûyiyâ bu çeşm bir ür Gûyiyâ bu çeşm bir 

sa……âdur.sa……âdur.sa……âdur.sa……âdur.    
GüftGüftGüftGüft----i Fu≥ûlîi Fu≥ûlîi Fu≥ûlîi Fu≥ûlî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

Mâ-cerâ-i dehri «al…a §û-be-sû 
Ögine kim gelse dir târî« içün  
◊asen ile ◊üseyn ‘aş…ına §u 
 
~u gibi ezberlemiş o…ur dili 
Râh-ı √a…da teşne eyler cüst ü cû 
Lûlesi anuñ dehenindür §u dili 
Dil döker her gice olsa rû-be-rû 
       
 
   201201201201    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
    
Bir zer ü bir mu§√af u şey«-i kebîr u şâh-ı ‘adl 
Rûy-ı «ûb u «a††-ı «ûb u sebze vü âb-ı revân   
 
 
   
 

                                                 
****    Fuzûlî Divanında ve Hadîkatü’s-süedâ’da bulunamadı. 
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   202202202202    
    
        ±âkirî±âkirî±âkirî±âkirî    
    

Na§î√atNa§î√atNa§î√atNa§î√at    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1      ‘Â…ıl iseñ «ayr sa‘y it dâ’imâ 
Leyse li’l-insâni illâ mâ se‘â*   

 
2       ◊a… yolında çalışursa bir kişi 

Anı ≥âyi‘ eylemez …âdir »udâ   
 

3       Ekber-i a‘mâl ≠ikru’l-lâhdur 
‘Â…ıl iseñ aña sa‘y it dâ’imâ 
   

4       ±âkirî±âkirî±âkirî±âkirî ≠ikr eyle ol Rabb-i Kerîm 
±âkir olsun isteyen ◊a…dan ‘a†â 
 
      203203203203    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün    
    

        Ger †avâf itmek dilerseñ Beyt-i ◊a… 
Aç gözini mü’minüñ yüzine ba… 
 

204204204204********    
    

       Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

Çü söz az u uz ola mümtâz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur.” Necm, 53/39. 
** Bu mısra 46a’da der-kenardır. 
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      222205050505****    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Âlâtı ile √â§ıl olur insâna kemâlât 
Bulmadı kemâlâtı o kim oldı kem  âlât 
 

206206206206********    
    

                  Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
    

Gûş eyle sözüm ki söz güherdür 
Söz da«ı mesnede mu‘teberdür 
 

46b    207207207207    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Đrse te’&îr-i √arâret şol zebûn-meşrebe 

      Âb §un kim nûş ide pürdür derûn-meşrebe 
    
 
    208208208208    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Niçün aπlar kişi el darlıπından 
Ki §aπlı… yeg cihânuñ varlıπından 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*    Bu beyit 46a’da der-kenardır. 
**    Bu mısralar 46a’da der-kenardır. 
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    209209209209    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Gelmedin dünyâya …ahr-ı dehri i≠‘ân itmişem 
‰oπduπum dem anadan anuñçün efπân itmişem 
 
   210210210210    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
¢ahr-ı dehri doπmadın beñzer ki i≠‘ân itmişem 
Kim cihâna geldügüm dem âh u efπân itmişem 
 
 
   211211211211****    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
»al… içinde mu‘teber bir nesne yo… devlet gibi 
Olmaya devlet cihânda bir nefes §ı√√at gibi 
   
 
   212212212212    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
 
Đrse ger ‘aş…-ı √arâret her ‘âlî-meşrebe 
Nûş …ılsañ pür ise şurb √âlî meşrebe 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Muhibbî Divanı,Muhibbî Divanı,Muhibbî Divanı,Muhibbî Divanı, s. 763. 
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   213213213213    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
    
Âteşüm âb ile söyündürdi çün sa……â dede 
Nûş ide ol kev&eri diyem aña §a√√â dede 
 
 
   214214214214    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Âşinâlı… devrine ma@har olan ehl-i kemâl 
‰a‘n ider mi ki ola «ı§mı anuñ Monlâ Celâl 
 
   215215215215    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün    
    
Bir Celâle’d-dîn-i Rûmî bendesiyüz kim anuñ 
~ad hezârân Şiblî vü Man§ûr olupdur bendesi 
 

47a    
    216216216216    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
¢ıldı îmâna ‘alâmet çün namâzı Mu§†afâ 
¢ıl namâzı §ıd… ile olma… dilerseñ pür-§afâ 
 
   217217217217    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Söz güherdür açma nâ-dâna dehânuñ √o……asın 
¢ıymetüñ bilmezlere √arc eyleme güftârını 
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   218218218218    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün  
 
Şu dem kim mülk-i dünyâdan Mu√ammed Mu§†afâ gitdi 
Sevindi â«iret ammâ bu ‘âlemden §afâ gitdi 
 
   
   219219219219    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
±âhidüñ fikrinde cennet ‘âşı…uñ  dîdâr-ı yâr 
Her kişinüñ lâ-cerem başında bir sevdâsı var 
 
   220220220220    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Arturur rız…ı emânet hem virür …albe πınâ 
Arturur fa…rı √ıyânet hem ider yüzi …ara 
 
   221221221221    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
‘Aş…ı isteyen gerek ser-bâz ola 
Mâl u cân …adri …atında az ola  
 
 
 
   222222222222    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
Dil-i bî-‘aş…a dimişdür ‘uşşâ… 
Şem‘asız  †â[ya]na âteş oca… 
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   223223223223    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Budur ‘âdet ezelden ehl-i mâle 
Ki mâle meyl ider ba…maz kemâle 
 
 
   224224224224    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Her işüñ §oñına ba…mayan kişi 
Sehv olur her ne ki işlerse işi 
 
   
   225225225225    
 
Ebû SuEbû SuEbû SuEbû Su‘ûd Ra√metu’lûd Ra√metu’lûd Ra√metu’lûd Ra√metu’l----âhi âhi âhi âhi ‘aleyhaleyhaleyhaleyh    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Gerçi §ub√uñ uy«usı le≠≠etlüdür 
Uyumaz ol kim başı devletlüdür 
 
 
 

47b    226226226226*    
    
                Fâ’i≥Fâ’i≥Fâ’i≥Fâ’i≥    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    I 
         Đster iseñ bûy-ı vu§lat cânib-i dildârdan 

Olma √âlî her se√er feryâd u âh u zârdan    
         ¢albüñi §âf it berî ol bîhûde efkârdan1 

Ba…ma fânîye elüñ çek dârdan deyyârdan 
 
 

                                                 
* Tarık Demir, Fâ’iz Divanı, inceleme-Metin-Dizin, Gazi Ü. SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
2006, s. 180. 
1 226 / I—3 berî  : bir mey D. 
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   II 

        ‘Âlem-i ma‘nâya ba… geç cümle …îl ü …âlden 
Mâ≥î vü müsta…beli …o añlar iseñ √âlden    

         Ref‘ idüp gerd-i sivâyı √â†ır-ı meyyâlden 
Ba…ma fânîye elüñ çek dârdan deyyârdan 
   III 

         Gel gel in§âf eyle Fâ’i≥Fâ’i≥Fâ’i≥Fâ’i≥ tâb-be-key cürm ü günâh 
Tâ’ib ü müstaπfir ol kim ‘afv ide cürmüñ Đlâh    

         Lev√-i dilden ma√v olur na…ş-ı sivâyı iştibâh 
Ba…ma fânîye elüñ çek dârdan deyyârdan 
 
    
      227227227227    
    
            ‘I†rîI†rîI†rîI†rî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
             

1       Sâyesi düşmez yire bir böyle na«l-i ‰ûrsın 
Mihr-i ‘âlem-gîrsin başdan ayaπa nûrsın 
    

2       Târik-i gülzâr-ı ‘âlem mâlik-i mülk-i ‘adem 
Münkirîne ma√≥-ı mâtem mü’minîne sûrsın 
    

3       Sensin ol şeh kim Süleymânlar …apuñda mûrdur 
On sekiz biñ âleme √ükm itmege me’mûrsın 
    

4       El benüm dâmen senüñ ey Ra√metenli’l-‘âlemîn* 
Şöhretüm ‘i§yân benüm sen ‘afv ile meşhûrsın 
    

5       Pâdişâh-ı evvelîn ü …ıblegâh-ı â«irîn 
Evvel ü âhîr imâmu’l-enbiyâ me≠kûrsın 
    

6      Yâ Resûlallâh umaram diyesin rûz-ı cezâ 
Gerçi cürmüñ ço…dur ammâ ‘Î†riyâÎ†riyâÎ†riyâÎ†riyâ maπfûrsın 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107. 
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   228228228228****    
    

Ya√yâ BegYa√yâ BegYa√yâ BegYa√yâ Beg    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
~ub√-ı §âdı… gibi ey πâfil aπardı §a…aluñ1 
∏âfil olma seni penbeyle boπazlar ecelüñ 
 
 
 
      229229229229********    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Yıllar ile âşinâlar adı gelmez yâduña 
Yeg idersen ra√m u şef…atler bilelden yâduña 
 
   230230230230************    
    

¢ı†¢ı†¢ı†¢ı†‘aaaa    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Eger bir yaña düşe «al…-ı ‘âlem 
Ne deñlü eylerseñ lu†f u in‘âm 
¢omaz eski √ûyunu √âyın âdem 
Đder düşmen olup adunı bed-nâm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Mehmet Çavuşoğlu, Yahyâ Bey Divanı,  Yahyâ Bey Divanı,  Yahyâ Bey Divanı,  Yahyâ Bey Divanı, Đstanbul 1977, s. 420.    (Bu beyit 47b’de der-kenardır.) 
1 228 / ∏âfil olma : »aberüñ yo… D. 
**    Bu beyit 47b’de der-kenardır. 
***    Bu kıt’a 47b’de der-kenardır. 
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48a    231231231231****    
    

        NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mı§rîi Mı§rîi Mı§rîi Mı§rî    
    
BesteBesteBesteBeste----i Dervîş i Dervîş i Dervîş i Dervîş ‘AlîAlîAlîAlî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Ol menem kim vâ…ıf-ı esrâr-ı ‘ilm-i Âdemem 
Kâşif-i genc-i √â…î…at hem √ayât-ı ‘âlemem 
    

2       Bende ma«fî oldı πaybu’l-πaybuñ esrârı hemîn 
Bendedür setr-i emânet aña kenz-i mübhemem 
    

3       Ben cemâl-i ◊a……ı cümle şeyde @âhir görmüşem 
Bu merâyâya anuñçün  ba…duπumca «urremem 
    

4       Her sözüm miftâ√-ı …ufl-ı küntü kenz olmuş durur** 
Hem dem-i ‘Îsâ ile her bir nefesde ma√remem 
    

5       Cümle mevcûdâtı virdüm ben vücûd-ı vâ√ide 
±ât-ı esmâ vü §ıfât ile ki √âlâ yekdemem 
    

6      Yirde gökde her ne kim var baπlıdur başı baña 
Âşikâre vü nihâna ben †ılısm-ı a‘@amam 
    

7       Ben o Mı§rîyeMı§rîyeMı§rîyeMı§rîyemmmm vücûdum Mı§rına şâh olmuşam 
◊âdi&em gerçi velî ma‘nîsinde sırr-ı a…demem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Kenan Erdoğan, Niyâzî Niyâzî Niyâzî Niyâzî----i Mısrî Dîvanı, i Mısrî Dîvanı, i Mısrî Dîvanı, i Mısrî Dîvanı, Ankara 1998, s. 146. 
** “Gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim.” Hadîs-i Kudsî 
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      232232232232****    
    
        NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mı§rîi Mı§rîi Mı§rîi Mı§rî    
    
DügâhDügâhDügâhDügâh----ı ◊üseynî Besteı ◊üseynî Besteı ◊üseynî Besteı ◊üseynî Beste----i Dervîş i Dervîş i Dervîş i Dervîş ‘AlîAlîAlîAlî    
    
Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
    

1      Bir yüze düş oldı gözüm yüz biñ gezer dîvânesi 
        Olmış cemâli şem‘inüñ ay ile gün pervânesi 

    
2       Kendi §unar †olu †olu peymâneler ‘âşı…lara 

Bir kez elinden nûş iden olur ebed mestânesi 
    

3       Şunlar ki dadmadı ezel bezminde anuñ cür‘asın1 
Dadmaya bunda da«ı ol ‘aş… ehlinüñ bîgânesi 
    

4       Her bir …urı lâf ehli dâ«il olımaz bu meclise 
Ol câna …ıymaz niçe gel disün aña cânânesi 
    

5       Bir mülk-i mâlik eylemiş ‘uşşâ…ını ol pâdişâh 
Mülk-i Süleymân anlaruñ yanında bir vîrânesi 
    

6       Đki cihânda Mı§rîyeMı§rîyeMı§rîyeMı§rîye devlet da«ı ‘izzet yeter 
Geldükçe yâruñ §unduπı cevherlerüñ her dânesi 
 
 

233233233233********    
    

◊usrev◊usrev◊usrev◊usrev    
 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

Bir §adâ çı…dı içinden kürküñ 
Yine şu didi birisi Türküñ 
Bildiler anı ki sâ‘at çaldı 
¢oynıña …oyduπı sâ‘at çaldı 
 
 
 
 

                                                 
*    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mısrî Divanı, s. 233.i Mısrî Divanı, s. 233.i Mısrî Divanı, s. 233.i Mısrî Divanı, s. 233.    
1 232 / 3a dadmadı : †atmadı D. 
            3b Dadmaya : ‰atmaya D. 
**    Bu dörtlük 48b’de der-kenardır. 
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48b    234234234234****    
    
                Na@mîNa@mîNa@mîNa@mî    
    

                            Mu√ayyerMu√ayyerMu√ayyerMu√ayyer    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       Derûn-ı ‘aş…a √âlet-fezâdur «al…a-ı tev√îd 
∏ıdâ-yı rû√a erbâb-ı vefâdur «al…a-ı tev√îd 
    

2       Kimisi bülbül-i gûyâ kim gül ehl-i tev√îdüñ 
Riyâ≥-ı va√dete √av≥-ı ‘a†âdur «al…a-ı tev√îd    
 

3       Mu‘allâ tekyeler mey-«âne-i ‘aş…-ı Đlâhîdür 
Şarâb-ı ‘aş…a bir câm-ı §afâdur «al…a-ı tev√îd    
 

4       ‘Aceb mi vâ§ıl-ı sırr-ı be…â eylerse ‘uşşâ…ı 
Tenûr-ı mâ-sivâ sûz-ı fenâdur «al…a-ı tev√îd 
    

5       E√âdî&i §a√î√ ile olupdur &âbit ey Na@mîNa@mîNa@mîNa@mî    
Mekân-ı …udsiyân-ı kibriyâdur «al…a-ı tev√îd 
 
   235235235235    
    
            MeftûnîMeftûnîMeftûnîMeftûnî    
    

RâstRâstRâstRâst----ı Neı Neı Neı Nekrîzkrîzkrîzkrîz    
    

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
    

1       Allâh Rabbi lâ-yezâl yâ Vâ√id yâ ±e’l-celâl 
Ey pâdişâh-ı bî-≠evâl yessirnâ «ayra’l-umûr** 
    

2       Va…t-i se√er feryâdumuz ‘arşa çı…ar efπânumuz 
Cürm ü «a†âdur kârumuz yessirnâ «ayra’l-umûr 
    

3       Senden irişmezse emân olur …amu işler yaman 
Yâ §â√ib-i kevn ü mekân yessirnâ «ayra’l-umûr 
    

                                                 
*    Ziyâ Avşar’ın hazırladığı Edirneli Nazmî Divanında ve Savaş Turgut’un hazırladığı Edirneli Nazmî  
Divan-ı Türkî-i Bâsit’te bulunamadı. 
** “Hayırlı işleri kolaylaştır.” 
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4       Yâ Vâ√id u ferdü’s-selâm olsun √abîbine selâm 
Söylenecek budur kelâm yessirnâ «ayra’l-umûr 
    

5       Meftûnî Meftûnî Meftûnî Meftûnî ‘â§îdür πarîb lu†fuñdan itme bî-na§îb 
Yâ Bâ…î-i «ayra’l-mücîb yessirnâ «ayra’l-umûr 
 
 
 
 

49a    236236236236****    
    

            NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mı§rîi Mı§rîi Mı§rîi Mı§rî    
    

MâhûrMâhûrMâhûrMâhûr    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1          Elâ ey mürşid-i ‘âlem «aber vir ‘ilm-i Mevlâdan1 
Elâ ey ma‘nî-i Âdem «aber vir remz-i esmâdan 
    

2       Ne sırdur Âdem ü ◊avvâ ne sırdur ‘alleme’l-esmâ** 
Ne sırdur Sidre vü ‰ûbâ «aber vir ‘Arş-ı a‘lâdan 
    

3       Nedür dillerdeki ‘ilmeyn nedür hem remz-i ±i’l-…arneyn 
Ne yerdür mecme‘a’l-ba√reyn «aber vir ◊ı≠r u Mûsâdan*** 
    

4       Ne yerdür merkez-i ednâ nedür ya «al…a-i vus†â2 
Bilinmez devre-i kübrâ «aber vir sen bu §uπrâdan 
    

5       Kimüñdür fey≥ u hem i√yâ ne sırdur hem dem-i ‘Îsâ 
Nedür Meryemdeki deryâ «aber vir dür-i yektâdan 
    

6       Nedür ¢ur’ânuñ esrârı nedür esrâruñ envârı 
Nedür Mehdînüñ e†vârı «aber vir sırr-ı esrâdan 
    

7       Nedür Mı§rîMı§rîMı§rîMı§rî nedür Ken‘ân Selîm kimdür ya kimdür Ân3 
»aber virdi bunı ¢ur’ân «aber vir seb‘-i …urrâdan 
 
    
   

                                                 
****    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, s. 165. 
1 236 / 1b esmâdan : Mevlâdan M. 
** “Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.” Bakara, 2/31. 
*** “Đki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim.” Kehf, 18/60. 
2          4 : 5 D. / 5 : 4 D. 
3         7a Mı§rî : Mı§r u M. 
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   237237237237    
    
        Eşrefoπlı RûmîEşrefoπlı RûmîEşrefoπlı RûmîEşrefoπlı Rûmî    
    

~abâ~abâ~abâ~abâ    
    

  (11)(11)(11)(11)    
1       Düşeli bu ‘aş…uñ cânum eline 

Beni düşürdü bu «al…uñ diline 
   

2       A…ıtdı çeşmden …anlu yaşları 
Đllâ yaşum dilemez ben seline 
   

3      Zîrâ a…du…ça gözümden …anlu yaş 
        »oş tesellîler virür ben …ulına 

   
4       »oş yaraşur ‘âşı…lara göz yaşı 

Kim ki ‘âşı…sa gözinden biline 
   

5       Ben bu ‘aş…dan bir nefes ayrılmazam 
Ki vücûdum şer√a şer√a diline 
   

6       ‘Aş… ile geçen bir demüm virmezem 
‘Aş…sız olan ‘ömrümüñ biñ yılına 
   

7       Đsmi resmi Eşrefoπlı RûmînüñEşrefoπlı RûmînüñEşrefoπlı RûmînüñEşrefoπlı Rûmînüñ    
Kül olup §avurdı ‘aş…uñ yeline 
   

8       ¢almadı nâm u nişânı ≠errece 
∏ar…a vardı gitdi ‘aş…uñ seline 
 

238238238238****    
    

       Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

Ey ecelden πâfil olan bî-ba§ar 
Sen gezersin ol senüñ ökçen ba§ar 
 
 
 

                                                 
****    Bu beyit 49a’da der-kenardır. 
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   239239239239****    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    
Ne dönmez yol imiş mülk-i ‘adem âdem gider gelmez 
Ne leşker girse dil çı…maz birinden hîç «aber gelmez 
 
 
 

49b    240240240240********    
    
            NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mı§rîi Mı§rîi Mı§rîi Mı§rî    

    
‘AşirânAşirânAşirânAşirân    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Sen seni bilmekdür anca… pîre ülfetden πara≥ 
No…†ayı fehm eylemekdür ‘ilm ü √ikmetden πara≥ 
    

2       »al…ı bunca enbiyâ kim geldi da‘vet eyledi 
Va√detüñ sırrı bilinmekdür o da‘vetden πara≥ 
    

3       ~âni‘i gör günde yüz biñ dürlü §an‘at gösterür1 
Kendüñi göstermek içündür o §an‘atdan πara≥ 
    

4       Hep celâlüñ perdesidür küfr ü ‘i§yândan murâd 
Ba√r-i cûduñ …a†residür fa≥l u ra√metden πara≥ 
    

5       Nefsini bilen irermiş bir dükenmez devlete 
Fa…ru fa√ridür NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî bil o devletden πara≥*** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bu beyit 49a’da der-kenardır. 
**    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----î Mısrî Dîvânı, î Mısrî Dîvânı, î Mısrî Dîvânı, î Mısrî Dîvânı, s. 103. 
1 240 / 3b  Kendüñi : Kendini D. / o : bu D. 
*** “Fakirlik övüncümdür.” Hadîs-i Şerîf 
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   241241241241    
    
            Ma√vîMa√vîMa√vîMa√vî    
    

SegâhSegâhSegâhSegâh    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
   I 

         Sa‘y-ı efkârunuñ cündi göñül mülkin «arâb itdi 
Elüm al düşmişem …aldur meded Mevlâ-yı Ra√mânum    

         Emel ârzûsınuñ odı ya…up baπrum kebâb itdi 
Elüm al düşmişem …aldur meded Mevlâ-yı Ra√mânum 
   II 

         Elest-i rû√-ı insânı çün aldı ‘ahd ü peymânı 
Nüzûl itdikde dünyâya †uta ol emr u fermânı    

         Gelince ‘âlem-i mülke unutdı √ükm-i Yezdânı 
Elüm al düşmişem …aldur meded Mevlâ-yı Ra√mânum 
   III 

          Đlâhî cümlenüñ …a§dı rı≥âña olalar nâ’il 
‘Đnâyet senden olmazsa ya kimdür ma†laba vâ§ıl    

         Kerem bâbında durandan biri de Ma√vîMa√vîMa√vîMa√vî-i sâ’il 
Elüm al düşmişem …aldur meded Mevlâ-yı Ra√mânum 
 
 
 
50a     242242242242****    
    
            ŞemsîŞemsîŞemsîŞemsî    
    

SegâhSegâhSegâhSegâh    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
    

1       Ey πâfil uyan rı√let-i nâgâhı unutma 
Yol …or…uludur …or…usı yo… hem-râhı unutma 
    

2       Ma‘zûr oluban devlet-i dünyâyı denîye 
~a…ın yetdürüp dînini Allâhı unutma 
    

3       Bu dâr-ı fenâ içre bugün n’itseñ elinden 

                                                 
**** Mehmet Akkaya’nın hazırladığı Şemsi Paşa Divanında ve Orhan Bilgin’in hazırladığı Külliyât-ı Şemsî’de 
bulunamadı. 



 

 332  

Yarın varacaπuñ ulu dergâhı unutma 
    

4       »âlı…dan utan rız…ını «al…dan §a…ın umma 
Bil Rabbini errız…u ‘ala’llâhı unutma* 
    

5       Güç itme gücüñ yitdügine gice vü gündüz 
Nâ-gâh irişür âh-ı se√er-gâhı unutma 
    

6       Gögsin gerüben bâπ-ı cihân içre §alınma 
Â«ir yı…ub[an] yatacaπuñ çâhı unutma 
    

7       Bu bâπ-ı cihân içre hevâ yolları ço…dur 
Şemsî Şemsî Şemsî Şemsî yüri sen ◊a……a gider râhı unutma 
 
 
   243243243243    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Göründi †urra-i şebden ru«ı rûz 
Cemâli oldı âfâ…uñ dil-fürûz 
 
   244244244244********    
    
        Na@mîNa@mîNa@mîNa@mî    
    

‘AşirânAşirânAşirânAşirân    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
  I 

         »udâya lâyı… işüm yo… 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh   

         Râh-ı ◊a…da …u§ûrum ço… 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh 
     II  

         Ne §â√ib-menzilem ne √âl 
Ne var ‘irfânuña a‘mâl   

         Benem πâyetde bed-fi‘âl 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh 
 
 

                                                 
* “Rızık Allâh’tandır.” Hadîs-i Şerîf. 
** Ziyâ Avşar’ın hazırladığı Edirneli Nazmî Divanında ve Savaş Turgut’un hazırladığı Divan-ı Türkî-i Basit’te 
bulunamadı. 
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  III 

         Benüm √âlim √arâb oldı 
Baña ‘i§yân mücâb oldı   

         Saña ço… intisâb oldı 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh 
  IV 

         ¢apuñdan eyleme merdûd 
Cemâlüñ ide dil-i meşhûd   

         Đşiginde budur ma…§ûd 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh 
  V 

         ¢uluñ Na@mîyiNa@mîyiNa@mîyiNa@mîyi itme dûr 
¢apuñdan eyleme mehcûr   

         Günâhın ◊a…… ide maπfûr 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh 
 
   245245245245    
    

Müfred Müfred Müfred Müfred     
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Kimde varsa sîm ü zer biter işi 
Gevher olsa «âk olur bî-zer kişi 
    
            246246246246    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Ehl-i ‘ilme ide gör mer√ameti 
Saña yâr olmaz ise bâri …alur ma‘rifeti 
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   247247247247****    
    
        NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mı§rîi Mı§rîi Mı§rîi Mı§rî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       ±ât-ı ◊a…dan ma√rem-i ‘irfân olan añlar bizi 
‘Đlm-i sırda ba√r-i bî-pâyân olan añlar bizi 
    

2       Bu fenâ gülzârına †âlib olanlar añlamaz 
Vech-i bâ…î √üsnine «ayrân olan añlar bizi 
    

3       Dünye vü ‘u…bâyı ta‘mîr eylemekden geçmişüz 
Her †arafdan yı…ılup vîrân olan añlar bizi 
    

4       Biz şol abdâluz bıra…du… egnümüzden şâlumuz 
Varlıπından §oyınup ‘uryân olan añlar bizi 
    

5       ±âhidâ ayı… yürürken añlamazsın sen bizi 
Cür‘a-i §âfî içüp mestân olan añlar bizi 
    

6       Ey NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî …a†remüz deryâya §aldu… biz bugün 
¢a†re niçün añlasun ‘ummân olan añlar bizi 
    

7       »al…ı …oyup lâ-mekân ilinde menzil dutalı 
Mı§riyâMı§riyâMı§riyâMı§riyâ şol cânlara cânan olan añlar bizi 
 
 

248248248248********    
    

Oñulur o… …ılıç yarası 
Oñulmaz tâ …ıyâmet dil yarası 
 
   249249249249************    
    

MüfredMüfredMüfredMüfred    
(11)(11)(11)(11)    

Eger bulma… dilerseñ …adr-i celîl 
Ne va§î ol ne vekîl ol ne kefîl 
 

                                                 
****    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, s. 221. 
**    Bu beyit 50a’da der-kenardır. 
***    Bu beyit 50a’da der-kenardır. 
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50b    250250250250    
    
                ±âkir±âkir±âkir±âkirîîîî    
    

Nevâ Nevâ Nevâ Nevâ SSSSünbüleünbüleünbüleünbüle    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fa‘ilün 
   I 
Yâ Đlâhî saña ma‘lûm «ayr u şerri a‘mâlenâ 
¢ıl muvâfı… emrüñe a…vâlünâ ef‘âlenâ 
Vir hidâyet tüb ‘aleynâ irmedin âcâlenâ 
Yâ mu√avvil eyle ta√vîl √üsn-i √âle √âlenâ 
Rabbenâ a«tim ‘ömrinâ bi’l-«ayri ve’r-ti√âlenâ*    

II 
Bizde yo…dur bir ‘amel kim lâyı… ola ≠âtuña  
Çaπırurlar bizi bir gün eli boş √a≥retüñe 
Yâ Đlâhî yüz …arasıyla iletme …atuña 
Yâ mu√avvil eyle ta√vîl √üsn-i √âle √âlenâ 
Rabbenâ a«tim ‘ömrinâ bi’l-«ayri ve’r-ti√âlenâ   
   III 
‘Đzzetüñ √a……ıyçün ey ◊a… nefs elinden …ıl «alâ§ 
Ra√metüñ deryâsını ‘â§îlere …ılduñ münâ§ 
Rûz-ı ma√şer ‘adl idüp cürmümüze …ılma …ı§â§ 
Yâ mu√avvil eyle ta√vîl √üsn-i √âle √âlenâ 
Rabbenâ a«tim ‘ömrinâ bi’l-«ayri ve’r-ti√âlenâ   
   IV 
Nefs-i emmâre …atuñda bizi …ıldı şerm-sâr 
¢anπı cürmüm aπlıyayın bed-fiπânum §ad hezâr 
Şol zamân kim emrüñ ile ire va…t-i i√ti§âr 
Yâ mu√avvil eyle ta√vîl √üsn-i √âle √âlenâ 
Rabbenâ a«tim ‘ömrinâ bi’l-«ayri ve’r-ti√âlenâ   
   V 
◊ayli demdür ≠ikrüñi ≠ikr itdi gerçi ±âkir±âkir±âkir±âkirîîîî    
¢ılmadı i«lâ§ ile …aldı eli yüzüñ kiri 
Niçe yüz biñ ‘â§î …ullaruñ var o da«ı biri 
Yâ mu√avvil eyle ta√vîl √üsn-i √âle √âlenâ 
Rabbenâ a«tim ‘ömrinâ bi’l-«ayri ve’r-ti√âlenâ  
 
 
 
  

                                                 
* Rabbimiz ömrümüzü ve vefâtımızı hayırla tamamla.” 
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   251251251251    
    
        EşrefEşrefEşrefEşrefoπlı Rûmîoπlı Rûmîoπlı Rûmîoπlı Rûmî    
    

ĐlâhîĐlâhîĐlâhîĐlâhî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       Cemî‘-i enbiyâlardan Mu√ammed cümlenüñ şâhı 
Yüzi nûrundan almışlar felekler şems ile mâhı 
    

2       Yedi …at gökleri geçdi …adem ‘arş üstine ba§dı 
Đrişdi …âbe …avseyne †avâf eyledi dergâhı* 
    

3       Anuñ seyr u sülûkinden melekler ‘âciz oldılar 
Ki biñ yıl varıbilmezler o yerde var[ıl]an râhı    
 

4       Tecellî-i cemâlini şular kim gördiler bir kez 
Anuñ çün ‘aş… ile dâ’im iderler derd ile âhı 
    

5       ¢ıluram cânumı …urbân senüñ yolına yâ A√med 
N’ola bir kez yüzin görsem se√er va…ti se√er-gâhı 
    

6       Bu Eşrefoπlı RûmînüñEşrefoπlı RûmînüñEşrefoπlı RûmînüñEşrefoπlı Rûmînüñ günâhı ço…durur πâyet 
Şefâ‘at …ıl yâ Mu√ammed yüzi şems ü …amer mâhı 
 

51a    252252252252    
    
                ∏afûrî∏afûrî∏afûrî∏afûrî    
    

◊üseynî◊üseynî◊üseynî◊üseynî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Micmeri …albüñ pür idüp a«ker-i tev√îd ile 
Cânuñı eyle mu‘a††ar ‘anber-i tev√îd ile 
    

2       Sidre vü ‰ûbâ degül ‘arş-ı mu‘allâdan geçer 
◊a……a kim pervâz iderse şeh-per-i tev√îd ile 
    

3      ‘Azm-i râh-ı Ka‘be-i ma…§ûd iden erbâb-ı ‘aş… 
Hem rikâb olma… gerekdür reh-ber-i tev√îd ile 
    

                                                 
* “Nitekim iki yay kadar veya daha yakınlaştı.” Necm, 53/9. 
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4       Ma†la‘-ı envâr-ı ◊a…… itmek dilerseñ …albüñi 
Çâk çâk it sîneñi gel «ançer-i tev√îd ile 
    

5       Ey ∏afûrî∏afûrî∏afûrî∏afûrî anda câ’iz kim gele sul†ân-ı ‘aş… 
Dil sarâyın …ıl müzeyyen zîver-i tev√îd ile 
    
 
   253253253253****    
    
            HüdâyîHüdâyîHüdâyîHüdâyî    
    
Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
    

1       Lu†f eyleyüp bir kez na@ar eylerse ger sul†ânumuz 
Kürsî degül ‘arşdan da«ı ‘âlî ola ‘unvânumuz 
    

2       Benlik aradan dûr ola @ulmet gidüp pür-nûr ola 
Ma√zûn göñül mesrûr ola ma‘mûr ola vîrânumuz 
    

3       Va√det şarâbın kim içe fânî ‘alâyı…dan geçe 
Ger √aşr ola niçe niçe ayılmıya mestânumuz 
    

4       Şev… ile bülbüller öte her la√@a tâze gül bite 
Âvâzı âfâ…ı duta hîç §olmaya bostânumuz 
    

5       Ola Hüdâyîye Hüdâyîye Hüdâyîye Hüdâyîye ‘a†â sem‘ine ire [bir] nidâ 
Derdi viren ¢âdir »udâ bir gün vire dermânumuz 
 

254254254254    
    

RubâRubâRubâRubâ‘îîîî----i Mi Mi Mi Ma…bûla…bûla…bûla…bûl    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Dilâ deryâ-yı ‘aş…a †almaπ olmaz 
Belâ çâhına cânı §almaπ olmaz 
Yüzüñ mihrine meh öykünmişdür ey dost 
Anuñ eksikligine …almaπ olmaz 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Musa Yıldız ve Mustafa Tatçı’nın hazırladığı Aziz Mahmud Hüdayi Divanında bulunamadı. 
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51b    255255255255    
    
            Ma†labîMa†labîMa†labîMa†labî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
                 
1       Genc-i ‘aş…ı ister iseñ dil-i vîrânda ara 

»ı≥r-veş âb-ı √ayâtı @ulmet-i tende ara 
    

2       Râh-ı ◊a……a seni irşâd eyleyen ma‘nâyı bul 
Âdem-i ma‘nâyı †alup kâmil insânda ara 
    

3       Her √acerde gevher olmaz ma‘den ummaz her türâb 
Zâhidâ gir ba√r-i ‘aş…a dürri ‘ummânda ara 
    

4       On sekiz biñ ‘âlemi geşt eyleseñ bulma… mu√âl 
Seni yo…dan var iden Mevlâyı var sende ara 
    

5       ‘Alleme’l-esmâ* rumûzın men ‘araf** sırrın da«ı 
Añlama… şânuñda ise ehl-i ‘irfânda ara    
 

6       ‰âlib-i Mevlâ olup her kişiden himmet dile 
∏âfil olma Ma†labîMa†labîMa†labîMa†labî var sırr-ı ¢ur’ânda ara 
 
 
   256256256256    
    
        HimmetHimmetHimmetHimmet    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
  I    
Sivâdan …albüñi pâk it 
Göñül mir’ât-ı Ra√mândur   
~afâdan sîneñi çâk it 
Göñül mir’ât-ı Ra√mândur 
  II 
Gerek ednâ gerek emcâd 
Göñülden eyler istimdâd 
Bu ma‘nâyı begüm …ıl yâd 
Göñül mir’ât-ı Ra√mândur 
 
 

                                                 
* “Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.” Bakara, 2/31. 
** “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Hadîs-i Şerîf. 
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  III 
Gel ey Himmet Himmet Himmet Himmet şikâr eyle 
Göñülde özge kâr eyle 
Bu sırrı âşikâr eyle 
Göñül mir’ât-ı Ra√mândur 
 
 
 

52a          257257257257****    
    
            NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mı§rîi Mı§rîi Mı§rîi Mı§rî    
    

      6+5=11 6+5=11 6+5=11 6+5=11    
                        I 

Dönmek ister göñlüm cümle sivâdan 
Dönelüm ‘âşı…lar Mevlâ derdiyle    
Geçmek ister cânum mülk-i fenâdan 
Geçelüm ‘âşı…lar Mevlâ derdiyle 
         II 
Derde rûşen ‘âşı… n’itsün dermânı 
Derd ehlinüñ dâ’im yanma…da cânı    
Döner ‘ar≥ulayup va§l-ı cânânı 
Dönelüm ‘âşı…lar Mevlâ derdiyle 
         III 
Ay u gün yıldızlar hem nüh felekler 
‘Arşuñ e†râfında §af §af melekler    
Meydânı ‘aş…ındadur cevlân iderler 
Dönelüm ‘âşı…lar Mevlâ derdiyle 
         IV 
‰a‘n eyleme ≠âhid benüm √âlüme1 
Dâ«il eyleme hergiz bu devrânuma 
Dermânı devrânda buldum cânuma 
Dönelüm ‘âşı…lar Mevlâ derdiyle 
         V 
Baş açı… girmişem ‘aş… meydânına2 
Man§ûr oluram ene’l-◊a… dârına 
Yanma…da NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî ‘aş…uñ nârına 
Yanalum ‘âşı…lar Mevlâ derdiyle 
 
 

                                                 
****    NiyâzîNiyâzîNiyâzîNiyâzî----i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, i Mısrî Divanı, s. 196. 
1 257 / IV^3-4 : ^ M. 
2          V^1 açı… girmişem : açup girirüm D. 
           V^3 ‘aş…uñ : şev…uñ D. 
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   258258258258    
    
        SırrîSırrîSırrîSırrî    
    
               7’li Hece               7’li Hece               7’li Hece               7’li Hece    
     I 
Derd ü πama boyanduñ 
N’olduñ a göñül n’olduñ 
‘Aş… âteşine yanduñ 
N’olduñ a göñül n’olduñ 
            II 
Dost adını yâd eyle 
Feryâd ile dâd eyle 
Âh ile cân şâd eyle 
N’olduñ a göñül n’olduñ 
          III 
Cân ile teni ya…duñ 
Dil «ânesini yı…duñ 
Râzum «al…a †uyurduñ 
N’olduñ a göñül n’olduñ 
         IV 
Bu ‘aş…-ı mu√ibbâne 
Đtdi beni dîvâne 
Gel meclis-i cânâne 
N’olduñ a göñül n’olduñ 
         V 
Bir yerde …arâruñ yo…  
Hîç derd[in]e yâruñ yo… 
Bir kimseden ‘âruñ yo… 
N’olduñ a göñül n’olduñ 
        VI 
‘Âşı… Sırrî Sırrî Sırrî Sırrî râz itdüñ 
Sırrı aña yâr  itdüñ 
Bî-§abr u …arâr itdüñ 
N’olduñ a göñül n’olduñ 
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   259259259259****    
    
        HüdâyîHüdâyîHüdâyîHüdâyî    
    

       Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
    

1       ≤a‘îfem §abra yo…dur i…tidârum 
∏arîbem yerde gökde yo… …arârum 
   

2       Buyurmuşdur Nebî el-fa…ru fa√rî** 
N’ola ◊ı≥r ile olsa ifti√ârum 
   

3      Fenâ buldı sivâ-yı ◊a… HüdâyîHüdâyîHüdâyîHüdâyî 
                 »udâdan πayrı yo… bir da«ı dârum 

 
   260260260260    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
   

1       Rû-siyeh u mücrim ü ‘â§î menem 
Mürtekib-i cümle ma‘â§î benem 
   

2       Her gün işüm  itmededür biñ günâh 
Eylemezin bir günehe bir gün âh 
   

3       Oldı meded cürm ile √âlüm tebâh 
Saña §ıπındum kerem it yâ Đlâh 
 
 
   261261261261************    
    
        RubâRubâRubâRubâ‘îîîî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ne oldıysa bize biz bâ‘i& oldu…  
Cezâ-yı fi‘lümüzdür bu ki buldu… 
Hevâ πûlına uydu… yoldan azdu… 
Vefâ ser-nâmesini egri yazdı… 

                                                 
****    Musa Yıldız ve Mustafa Tatçı’nın hazırladığı Aziz Mahmud Hüdayi Divanında bulunamadı. 
** “Fakirlik övüncümdür.” Hadîs-i Şerîf 
***    Bu rubai 52a’da der-kenardır. 
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52b    262262262262****    
    
            VâlîVâlîVâlîVâlî    
    

        Râst Râst Râst Râst     
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
       I 
Ey »udâdan lu†f u i√sân isteyen 
Mevlid-i pâk-i Resûlullâha gel 
Cennet içre √ûr u πılmân isteyen 
Mevlid-i pâk-i Resûlullâha gel 
       II 
Ol Resûlüñ †oπduπı şeb bî-gümân 
Leyle-i …adre müşâbihdi hemân 
Bulma… isterseñ cehennemden emân 
Mevlid-i pâk-i Resûlullâha gel 
       III 
Na‘t-i pâküñ cân u dilden diñleseñ 
Ma√≥-ı nûr-ı ◊a…dur ol ≠ât-ı √asen 
Olduπınca dünyâda §âπ u esen 
Mevlid-i pâk-i Resûlullâha gel 
      IV 
Fikr idüp dünyâda elbet göçmeyi 
Cennete â«ir §ırâ†dan geçmeyi 
◊av≥-ı Kev&erden dilersen içmeyi 
Mevlid-i pâk-i Resûlullâha gel 
       V 
Meclis-i mevlide ey VâlîVâlîVâlîVâlî müdâm 
Ol Resûle vir §alât ile selâm 
Cennet-i a‘lâda isterseñ ma…âm 
Mevlid-i pâk-i Resûlullâha gel 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Vâlî Divanında bulunamadı. 
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   263263263263    
    
    Dervîş HimmetDervîş HimmetDervîş HimmetDervîş Himmet    
    
         5’li Hece         5’li Hece         5’li Hece         5’li Hece    
    
           I 
Va…t-i se√erde 
Açılur perde 
Düşdigüm yerde 
Mevlâm ma‘bûdum 
  
Dermân sendedür 
Đ√sân sendedür 
    II 
Düşmüşem …aldur 
Yolumı buldur 
Aπlaram güldür 
Mevlâm ma‘bûdum 
 
Dermân sendedür 
Đ√sân sendedür 
    III 
Benem âvâre 
¢aldı bî-çâre 
Yürek pür yâre 
Mevlâm ma‘bûdum 
 
Dermân sendedür 
Đ√sân sendedür 
    IV 
Nefs-i @âlimi 
Gözle √âlimi 
~undum elimi 
Mevlâm ma‘bûdum 
 
Dermân sendedür 
Đ√sân sendedür 
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    V 
Dervîş HimmeteDervîş HimmeteDervîş HimmeteDervîş Himmete    
Çâre vu§lata 
Derd-i fir…ate 
Mevlâm ma‘bûdum 
 
Dermân sendedür 
Đ√sân sendedür 
 

53a          264264264264    
    
                ∏afûrî∏afûrî∏afûrî∏afûrî    
    

                        Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
                IIII 

Câm-ı ‘aş…ı nûş idüp ser-mest ü √ayrân ol yüri 
±erre-i nâçîz iken mihr-i dıra«şân ol yüri 
¢a†reyi ma√v eyleyüp deryâ-yı ‘aş…a ol yüri* 
Geç bu fânîden be…â mülkinde sul†ân ol yüri 
   II 
~âπ u §ola ba…mayup πayb-ı πuyûba ol revân 
Ku√l-ı mâzâπa’l-ba§ardan rûşen olsun çeşm-i cân** 
Cilve-gâhuñ olsun ey dil-i §a√n-ı bâπ-ı lâ-mekân 
Geç bu fânîden be…â mülkinde sul†ân ol yüri 
   III 
∏ayret it olma §a…ın maπlûb-ı nefs-i pür-√iyel 
∏aflet ile saña reh-zen olmasun †ûl-ı emel 
Ey ∏afûrî ∏afûrî ∏afûrî ∏afûrî fikr idüp a√vâlüñi in§âfa gel 
Geç bu fânîden be…â mülkinde sul†ân ol yüri 
 
 
      265265265265    

                                    Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
            IIII 
Ey sa‘âdet menba‘ı sul†ân-ı cümle enbiyâ 
El-amân yandı vücûdum fir…atüñle el-amân 
Ta√t-ı levlâk pâdişâhı kân-ı el†âf-ı kerem 
El-amân yandı vücûdum fir…atüñle el-amân 
 

                                                 
* Kafiye bozuk. 
** “Göz kayıp şaşmadı ve aşmadı.” Necm, 53/17. 
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   IIIIIIII    
Gerçi cürmüm ço…dur ammâ lu†fuña yo… √add 
Đlticâ iden …apuña görmemişdür rûy-ı red 
Sâ’ilem mu√tâc-ı i√sâna kerem kân[ı] meded 
El-amân yandı vücûdum fir…atüñle el-amân 
   IIIIIIIIIIII    
‘Âşı…am cân ile saña pes budur †oπrı «aber 
Âh idüp √asret çeker göñül yanar şâm u se√er 
Ey »udâ memdû√-ı ≠ât-ı mu√terem nûr-ı ba§ar 
El-amân yandı vücûdum fir…atüñle el-amân 
   IVIVIVIV    
◊ayli demdür eşk-i çeşmüm iştiyâ…dan oldı …an 
Âteşe düşdi vücûdum iftirâ…dan bî-gümân 
Derd-i hicrüñden πarîbüñ ‘Đzzî ider terk-i cân 
El-amân yandı vücûdum fir…atüñle el-amân 
 

53b Bu sayfa mecmuada boş. 
 

 
54a    266266266266****    
    
                ŞemsîŞemsîŞemsîŞemsî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1      Vâ§ıl olmaz kimse ◊a……a cümleden dûr olmadan 
Genc açılmaz şol göñülde tâ ki pür-nûr olmadan 
 

2       Sür çı…ar πayrı göñülden tâ tecellî ide ◊a… 
Pâdişâh …onmaz sarâya «âne ma‘mûr olmadan 
 

3       Mest olan mestâne geldi tâ ezelden tâ ebed 
Đçdiler ‘aş…uñ şarâbın âb-ı engûr olmadan 
 

4       ◊a… cemâli Ka‘besini …ıldı ‘âşı…lar †avâf 
Yiri Ka‘benüñ yüzünle Beyt-i Ma‘mûr olmadan 
 

5       Ma√v olanlaruñ kelâmı πayrından gelmez velî 
Pes ene’l-◊a… niçe disün kişi Man§ûr olmadan 
 
 

                                                 
****    Mehmet Akkaya’nın hazırladığı Şemsi Paşa Divanında ve Orhan Bilgin’in hazırladığı Külliyât-ı Şemsî’de 
bulunamadı..    
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6       Mûtû …able en temûtû sırrına ma@har olan* 
◊aşr u neşri gördi bunda nef√a-i §ûr olmadan 
 

7       Bir ‘aceb sevdâya düşmüş çalışur Şemsî Şemsî Şemsî Şemsî müdâm 
◊a……a ma…bûl olma… ister «al…a man§ûr olmadan 
 
 
 
 
 
 
   267267267267**    
 

¢a§îde¢a§îde¢a§îde¢a§îde----i Ünsî Dedei Ünsî Dedei Ünsî Dedei Ünsî Dede    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Đ«tiyâr-ı fa…r idelden ifti√ârumdur nemed 
Cümleden el çekdüm ammâ i«tiyârumdur nemed 
 
¢ıldı müstaπnî …amu le≠≠ât-ı dünyâdan beni 
Đki ‘âlemde benüm ‘izz ü va…ârumdur nemed 
 
Fa…r ile âlûdeyem gerçi πanî-i ‘âlemem 
Mâl ü mülküm «ânumânum cümle varumdur nemed 
 
Baña dünyâda yeter ‘izzet nemed-pûş oldıπım 
∏am deminde hem-demem hem πam-küsârumdur nemed 
 

5       Ehl-i ‘aş…ı …âl ider nâr-ı ma√abbetle müdâm1 
»âli§ eyler jeng-i ‘i§yândan ‘ayyârumdur nemed 
 
‘Âlemi fa…rı »udâ her münkire …ılmaz na§îb 
Ba«şiş-i ◊a…dur baña ol yâdgârumdur nemed 
 
Lu†f-ı ◊a…dan bir hidâyetdür baña ol zâhidâ2 
◊a… √u≥ûrında delîl-i i‘tibârumdur nemed 
 

                                                 
* “Ölmeden önce ölünüz.” Hadîs-i Şerîf. 
**    Savaş Uzun’un hazırladığı Ünsî Hasan Efendi Divanında bulunamadı. 
    TezkireTezkireTezkireTezkire----i Şuarâi Şuarâi Şuarâi Şuarâ----yı Mevleviye,yı Mevleviye,yı Mevleviye,yı Mevleviye, s. 31. 
1 267 / 5b eyler jeng : ider reng T. 
2          7a zâhidâ : zâhid gibi M. 
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Virmezin bir târını dehrüñ metâ‘ u mâlına1 
Şöhreti anuñla buldum iştihârumdur nemed 
 
Rûz u şeb mestûrdur bâd-ı mu«âlifden vücûd 
Ka‘be-i …alb örtüsü bir …âre-zârumdur nemed 
 

10     Mekr-i şey†ândan hevâ-yı nefsden eyler emîn 
Bir selâmet me’meni cây-ı …arârumdur nemed 
 
‰a‘ne †aşından ne bâküm var …o atsun münkirin 
◊ıf@ ider dünyâ belâsından √i§ârumdur nemed 
 
Fa§l-ı deyde sâye-bân yâ √ücre-i va√detdür ol2 
Nev-bahâr eyyâmına tâze bahârumdur nemed 
 
Câme «·âbumdur gice gündüz libâs-ı fâ√irüm 
Mevt irişdükde yine √â≥ır mezârumdur nemed 
 

14     Me’men-i dâru’l-emândur ÜnsiyâÜnsiyâÜnsiyâÜnsiyâ ehl-i dile3 
◊ırz-ı şâfîdür vücûda yâr-ı πârumdur nemed 
 
 

54b    268268268268****    
    
            Rû√îRû√îRû√îRû√î----i Baπdâdîi Baπdâdîi Baπdâdîi Baπdâdî    
    
                  Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

                IIII    
1       ~anmañ bizi kim şîre-i engûr ile mestüz 

Biz ehl-i «arâbâtdanuz mest-i elestüz 
 

2       Ter-dâmen olanlar bizi âlûde §anur lîk 
Biz mâ’il-i bûs-ı leb-i câm u kef-i destüz 
 

3       ~adrın gözedüp n’eyleyem bezm-i cihânuñ 
Pây-ı «um-ı meydür yerimüz bâde-perestüz 
 

4       Mâ’il degülüz kimsenüñ âzârına ammâ4 
»â†ır-şiken-i zâhide peymâne-şikestüz 
 

                                                 
1          8a Virmezin : Virmezem T. 
2         12b bahârumdur : nehârumdur T. 
3         14a Ünsiyâ : √â§ılı M. 
****    BBBBağdatlı Rûhî Dîvânı, ağdatlı Rûhî Dîvânı, ağdatlı Rûhî Dîvânı, ağdatlı Rûhî Dîvânı,     s. 187.    
4 268 /  I^4a zâhide : zâhid-i D. 
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5       Erbâb-ı πara≥ bizden ıraπ olduπı yegdür 
Düşmez yire zîrâ o…umuz §â√ib-i şastuz 
 

6       Bu ‘âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyuz 
A‘lâlara a‘lâlanuruz pest ile pestüz 
 

7       Hem-kâse-i erbâb-ı dilüz ‘arbedemüz yo… 
Mey-«ânedeyüz gerçi velî ‘aş… ile mestüz 
 

8       Biz mest-i mey-i mey-gede-i ‘âlem-i cânuz 
Ser-√al…a-i cem‘iyyet-i peymâne-keşânuz 
   IIIIIIII    

1       Sâ…î getür ol bâdeyi kim dâfi‘-i πamdur 
~ay…al ura o mir’ata ki pür-jeng ü elemdür 
 

2       Dil-bestelerüz bizden ıraπ eyleme bir dem 
Ol bâdeyi kim nûr-ı dil ü dîde-i Cemdür 
 

3       Ey «·âce fenâ ehline zinhâr ululanma1 
Dervîşi bu mülkin şeh-i bî-√ayl ü «aşemdür 
 

4       »âk ol ki »udâ mertebeñi eyleye ‘âlî 
Tâc-ı ser-i ‘âlemdür o kim «âk-i …ademdür 
 

5       Gel doπrılalum mey-gedeye raπmına anuñ 
Kim bâr-ı riyâdan …ad-i ber-geştesi «amdur 
 

6       Mey §un bize sâ…î bizüz ol …avim ki dirler 
Rindân-ı §abû√î-zede-i bezm-i …ıdemdür 
 

7       Bu na@mı Peyâmîden işit √âle münâsib2 
Kim zübde-i yârân-ı sü«andân-ı ‘Acemdür 
 

8       Mâ rind-i §abû√î-zede-i bezm-i elestüm3 
Pîş ez-heme dürdî-keş ü pîş ez-heme mestüm 
   IIIIIIIIIIII 

1       »oş-gûşe-i ≠ev… idi §afâ ehline ‘âlem 
Bir √âl ile sürseydi eger ‘ömrini âdem 
 

2       ~ı√√at §oñı derd olmasa vu§lat §oñı hicrân4 
Nûş â«iri nîş olmasa sûr â«iri mâtem 
 

                                                 
1          II^3b bî : bâ D. 
2          II^7a Peyâmîden : Beyânîden D. 
3         II^8b dürdî : derdî D. 
4         III^2a soñı : demi D. 
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3       Bu ‘âlem-i fânîde §afâyı ol ider kim1 
Yeksân ola yanında eger ‘ayş u eger πam 
 

4       Dâ’im ola hem-§o√bet-i rindân-ı …ade√-nûş2 
Varın …oya meydâna eger bîş ü eger kem 
 

5       ~ûfî ki §afâda geçinür Mâlik-i Dînâr 
Bir dirhemini alsañ olur «â†ırı derhem 
 

6       ªâhir bu ki â«ir yeri «âk olsa gerekdür 
Ger dirheme mu√tâc ola ger mâlik-i dirhem 
 

7       Mey §un bize sâ…î içelüm raπmına anuñ 
Kim cehli ile bilmedügi yerden urur dem 
 

8       Her münkir-i keyfiyyet-i erbâb-ı «arâbât3 
Öz ‘a…lı ile ◊a……ı diler kim bula heyhât 

55a    IVIVIVIV    
1       Gör zâhidi kim §â√ib-i irşâd olayın dir 

Dün mektebe vardı bugün üstâd olayın dir 
 

2       Mey«ânede ister yı…ılup olmaya vîrân 
Bî-çâre «arâbâtda âbâd olayın dir 
 

3       Elden …omasun gül gibi câm-ı meyi bir dem4 
Her kim ki bu πam-«ânede dil-şâd olayın dir 
 

4        Bir serv-…adüñ bende-i efgendesi olsun5 
‘Âlemde o kim πu§§âdan âzâd olayın dir 
 

5      ‘Ömrin geçürüp kûh-ı belâda dil-i şeydâ6 
Berhem-zen-i hemgâme-i Ferhâd olayın dir 
 

6       Va§l istemeyüp hicr ile «oş geçdügi bu kim7 
Miskîn πam-ı cânâneye mu‘tâd olayın dir 
 
 
 

                                                 
1         III^3b ‘ayş : ≠ev… D. 
2         III^4b bîş ü eger kem : ≠ev… u eger πam D. 
3        III^8b kim bula : bulmaπa D. 
4        IV^3 : IV^6 D. 
         IV^3b dil-şâd : dil-güşâd M. 
5       IV^4 : IV^3 D. 
6       IV^5 : IV^4 D. 
         IV^5b Berhem-zen-i : Ber-hezmen-i D. 
7       IV^6 : IV^5 D. 
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7       Gezdi yüridi bulmadı bir eglenecek yir1 

Min-ba‘d yine ‘âzim-i Baπdâd olayın dir 
 

8       Baπdâd §adefdür güher-i dür-i Necefdür 
Yanında anuñ dürr ü güher seng-i «azefdür 
   VVVV    

1       Ol gevher-i yek-tâ ki bulınmaz aña hemtâ 
Gelmez §adef-i kevne bir öyle dürr-i yektâ 
 

2       Ol ≠ât-ı şerîfe yaraşur da‘vî-i himmet 
Kim oldı ne dünyâ aña ma…§ûd ne ‘u…bâ 
 

3       Kim derk ider anı ki ola ≠âtına ma‘lûm2 
Remz-i kütüb-i medrese-i ‘âlem-i bâlâ 
 

4       Ol zâhidiüñ aπlar yer ü gök √âline yarın 
Kim içmeye destinden anuñ câm-ı mu§affâ 
 

5       Bir no…†a durur sırrı didi çâr kitâbuñ3 
K’ol çârdadur sırr-ı kütüb-«âne-i eşyâ 
 

6       Ol no…†a benem didi dönüp remzini seyr it4 
Ya‘nî ki benem cümle-i esmâya müsemmâ 
 

7       Çün √i§§e imiş …ı§§adan ehl-i dile ma…§ûd 
Ma…§ûd nedür añla bil ey ‘ârif-i dânâ 
 

8       Hep maπla†a vü la…la…adur bâ†ın u @âhir5 
Bir no…†a imiş a§l-ı sü«an evvel ü â«ir 
   VIVIVIVI    

1       Ey §â√ib-i …udret …anı in§âf u mürüvvet 
Rindân-ı mey-âşâma niçün olmaya raπbet 
 

2       ¢ısmetleri dirseñ ezelî cevr ü cefâdur 
Cevr ola niçün ≠ev… u §afâ olmaya …ısmet 
 

3       Dirseñ ki bugün eylemeyen yarın ider ≠ev… 
Ço… mı iki gün bendelerin eylese ‘işret 
 

4       ◊âcetlerimüz …âdîr iken …ılmaπa √â§ıl1  

                                                 
1      IV^7a eglenecek : eglenilecek D. 
2      V^3b ‘âlem-i : ‘ilm ile D. 
3      V^5a kitâbuñ : kitâbın M. 
4      V^6b cümle-i esmâya : cümleten esmâ-yı D. 
5      V^8a maπla†a vü la…la…adur : maπla†adur la…la…a-i D. 
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~alma… keremüñden bizi ferdâya ne √âcet 
 

5       Nâçâr çeker «al… bu mi√netleri yo«sa 
Âdem …ara †aπ olsa getürmez buña †â…at 
 

6       ◊âlüñ kime virseñ saña dir √ikmeti vardur2 
Öldürdi bizi âh bilinmez mi bu √ikmet 
 

7       Bîhûde dönüp n’eyler ol başımuz üzre 
»al…uñ bu felek didügi dolab-ı meşa……at 
 

8       Bîhûde yeter döndi hemân terkini …ılsa 
Kim ‘aksine devr eylemeden yegdi yı…ılsa 

55b    VIIVIIVIIVII    
1       Çar«uñ ki ne sa‘dinde ne na√sinde be…â var3 

Dehrüñ ki ne «â§ında ne ‘âmında vefâ var 
 

2      Aldanma anuñ sa‘dine na√sinden üşenme4 
        Na√sinde dime mi√net ü sa‘dinde §afâ var 

 
3       Meyl itme anuñ ‘âmına «â§ından üşenme5 
        ‘Âmında dime √isset ü «â§ında ‘a†â var 

 
4       Cehd eyle hemân πayr eline ba…mayı gör kim6 

Benden ne saña fâ’ide senden ne baña var 
 

5       Egninde görüp πayrılaruñ a†las u dîbâ 
∏am çekme ki egnümde benüm köhne ‘abâ var 
 

6       Geç cümle bu efkârdan u ‘ârif-i va…t ol 
Ser-geşte bil anı ki serinde bu hevâ var 
 

7       Ferdâ elemin çekme mey iç ba… ru«-ı «ûba7 
‘Âşı…lara ferdâda da«ı va‘d-i li…â var 
 

8       El virse §afâ fır§atı fevt eyleme bir dem 
Dünyâ aña degmez ki cefâsın çeke âdem 
 

                                                                                                                                                         
1      VI^4b keremüñden : kereminden M. 
2      VI^6a vardur : var M. 
3      VII^1a na«sinde : ma«sinde D. 
               1b vefâ : ‘a†â D. 
4      VII^2a üşenme : alınma D. 
5      VII^3a anuñ ‘âmına «â§ından : bunuñ «â§ına ‘âmından D. 
6      VII^4a ba…mayı : bulmayı D. 
7      VII^7b va‘d-i : va‘de M. 
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   VIIIVIIIVIIIVIII    

1       Giryeñ …opar ey «·âce meger kim cigerüñden 
Kim çı…dı ciger-pârelerüñ çeşm-i terüñden 
 

2       Biñ girye iderseñ seni â«ir ayırırlar1 
Ferzend ü zen ü †an†ana-i sîm ü zerüñden 
 

3       Bu mülk-i fenâya kim ‘ademden sefer itdüñ2 
Sûduñ nedür anca… anı bilseñ seferüñden 
 

4       Yo… çı…maπa göñlüñ der-i dünyâ-yı denîden3 
Bi’llâh di «oşnûd mısıñ yo…sa yerüñden 
 

5       Bu mezbeleden şöyle güzâr eyleyegör kim 
Bir ≠erre πubâr irmeye tâ reh-gü≠erüñden 
 

6       Sîm ile zeri kendüñe …at …at siper itdüñ 
Merg o…ını geçmez mi §anursın siperüñden 
 

7      ‘A…l adın añup kendüñi teklîfe bıra…ma4 
Dîvâne olup ref‘-i …alem …ıl üzerüñden 
 

8       Ey «·âce eger kim sen iseñ ‘â…ıl u dânâ 
Şeydâluπı biñ ‘a…la degişmez dil-i şeydâ 
   IXIXIXIX 

1      Vardum se√erî †â‘at içün mescide nâgâh 
Gördüm oturur «al…a olup bir niçe gümrâh 
 

2       Girmiş kemer-i va√dete almış ele tesbî√ 
Her birisinüñ vird-i zebânı çil ü pencâh 
 

3       Didüm ne §ayarsuz ne alursuz ne §atarsuz5 
K’a§lâ dilüñüzde ne nebî var ne «od Allâh 
 
 

                                                 
1      VIII^2a iderseñ : idersin D. 
2      VIII^3a sefer : gü≠er D. 
3      VIII^4b yo…sa : yo«sa D. 
4      VIII^7a bıra…ma : düşürme D. 
                7b ref‘-i …alem …ıl : ref‘ …ıl anı D. 
5       IX^3a §ayarsuz ne alursuz ne §atarsuz : §atarsuz ne alursuz ne virürsüz D. 
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4       Didi biri kim şehrimüzüñ √âkim-i va…ti 

»ayr itmek içün «al…a gelür mescide her gâh 
 

5        Đ√sânı ya pencâh u ya çildür fu…arâya1 
       ~abr eyle  ki demdür gele ol mîr-i felek-câh 

 
6       Geldüklerini mescide bildüm ne içündür 

Yüz döndürüp andan didüm ey …avm oluñ âgâh 
 

7       Sizden kim ıraπ oldı ise ◊a……a ya…ındur 
Zîrâ ki ∂alâlet yolıdur gitdügüñüz râh 
 

8       Ta√…î… bu kim hep işüñüz zer… u riyâdur 
Ta…lîddesüz †â‘atüñüz cümle hebâdur 

56a    XXXX    
1       Dünyâda denîlerden iderseñ †aleb-i kâm2 

Ey «âm-ı †ama‘ niçeye dek bu †ama‘-ı «âm 
 

2       Bir nâ-«alefi cübbe vü destâr ile görseñ3 
Eylersüñ anuñ cübbe vü destârına ikrâm 
 

3       Na…şın çı…arup eylemedin ≠âtını ma‘lûm 
Eylersüñ  aña eylemeye fa…ruñı i‘lâm 
 

4       Cerrâr diyü virmez olur Tañrı selâmın4 
Şerminden ider eylese bir √abbeçe in‘âm 
 

5      Vay ger olasın «ır…ada nâmuñ ola dervîş5 
Mül√id diyü eyler seni yandurmaπa i…dâm 
 

6       Yazu… saña kim eyleyesin √ır§ u †ama‘dan6 
Bir √abbe içün kendüñi ‘âlemlere bed-nâm 
 

7      Yo… sende …anâ‘at gözüñ aç olduπı oldur 
Rız…uñ irişür saña eger §ub√ u eger şâm 
 

8       Et lo…ması lâzım mı †oyurmaz mı seni nân 
Zehr olsun o lo…ma ki ola pes-mânde-i dûnân 

                                                 
1       IX^5b ki demdür gele ol mîr-i : demidür gelür ol §adr-ı M. 
2       X^1b iderseñ †aleb-i kâm : idersin †ama‘-ı «âm D. 
3       X^2a nâ-«alefi : âdemi ger D. 
4       X^4b eylese bir : itse saña D. 
5      X^5a Vay ger : Sen er D. 
             5b eyler seni yandurmaπa : yandurmaπa eyler seni D. 
6      X^6b √abbe : cübbe D. 
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   XIXIXIXI    

1       Ebnâ-yı zamânuñ †alebi nâm u nişândur 
Her biri ta§avvurda fülân ibn-i fülândur 
 

2       Güftâra gelüp söyleseler cehl-i mürekkeb 
Zu‘mınca velî her biri bir …u†b-ı zamândur 
 

3       Erbâb-ı «ıred ≠erre …adar mu‘te…ıd olmaz 
Ol mürşide kim mu‘te…ıd-ı bî-«ıredândur 
 

4       Ta…lîd ile seccâde-nişîn olmış oturmış 
Ta√…î…de ammâ «âr-ı bigsiste-‘inândur 
 

5       Dirmiş baña keşf oldı hep esrâr-ı √a…î…at1 
Va’llâhi yalan sözleri bi’llâhi yalandur 
 

6       Kendüñden ıraπ ol düşüp ardına yürime2 
Şol bî-«aberüñ gitdügi yol @ann u gümândur 
 

7      Ey †âlib-i ta√…î… eger var ise derküñ3 
Gûş it bu sözi kim «aber-i bâ-«aberândur 
 

8       Zinhâr unudup bildigüñi düşme ‘inâda4 
Bir pîre yapış kim iresin sırr-ı mi‘âda 
   XIIXIIXIIXII    

1       ~ûretde n’ola ≠erre isek ma‘nîde yu«uz 
Rû√u’l-…udüsüñ Meryeme nef« itdügi rû√uz 
 

2       Peymâne-i «ûrşîd ile her §ub√ iderüz ‘ayş5 
‘Îsâ ile peymâne-keş-i câm-ı §abû√uz 
 
 
 
 
 

                                                 
1      XI^5b Va’llâhi yalan sözleri bi’llâhi : Vallâh yalandur sözi billâh D. 
2      XI^6a ıraπ ol düşüp ardına yürime : ıraπa düşüp ardınca yorulma D. 
              6b Şol : ol D. 
3      XI^7a derküñ : ‘a…luñ D. 
4      XI^8a unudup bildigüñi : unut bildügini M. 
5      XII^2a §ub√ : dem D. 
              2b câm-ı : lây-ı M. 
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3       Đtdükse şarâb içmemege tevbe güzelsüz1 
¿âbit-…ademüz tevbemiz üstinde na§û√uz 
 

4       Mâr ise ‘adû biz yed-i bey≥â-yı Kelîmüz 
‰ûfân ise dünyâ πamı biz keştî-i Nû√uz 
 

5       Mollâ o…usun medresede şer√-i ma‘ânî 
Metn-i …ade√i §un bize biz ehl-i şürû√uz 
 

6       ~ûfî bizi sen cism göziyle göremezsin 
Aç cân gözini eyle na@ar gör ki ne rû√uz 
 

7       Bed-gûlara leb-beste görinmekdeyüz ammâ 
Rindân-ı Mesî√â-deme miftâ√-ı fütû√uz 
 

8      ‘Îsî-dem ü Rû√î-la…ab u »ı≥r-√ayâtuz2 
Deryâ-yı §ıfât içre nihân gevher-i ≠âtuz 
      XIIIXIIIXIIIXIII    

1       Virdük dil ü cân ile rı≥â √ükm-i …a≥âya3 
∏am çekmezüz uπrarsa… eger derd ü belâya 
 

2       ¢odu… va†anı πurbete bu fikr ile çı…du… 
Kim renc-i ra‘nâ bâ‘i& olur ‘izz ü ‘alâya 
 

3       Devr eylemedük yer …omadu… bir niçe yıldur4 
Uydu… dil-i divâneye ol uydı hevâya 
 

4       Oldu… nereye vardu… ise ‘aş…a giriftâr5 
Alındı göñül bir §anem-i mâh-li…âya 
 

5      Baπdâda yoluñ düşse ger ey bâd-ı se√er-«îz 
Âdâb ile var «idmet-i yârân-ı §afâya 
 

6       Rû√îyiRû√îyiRû√îyiRû√îyi eger bir §oran ister bulunursa 
Dirlerse buluşduñ mı o bî-berg ü nevâya 
 

7       Bu ma…†a‘-ı πârrâyı o…ı ebsem ol andan 
Ma‘lûm olur a√vâlümüz erbâb-ı vefâya 
 
 
 

                                                 
1      XII^3b na§û√uz : nu§û√uz D. 
2      XII^8b gevher-i : gör ki ne D. 
3      XIII : XVII D. 
4      XIII^3b ol : dil D. 
5      XIII^4a nereye vardu… ise : ne yere varduπise D. 
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8       ◊âlâ ki biz üftâde-i «ûbân-ı Dımış…uz 
Ser-«al…a-i rindân-ı melâmet-keş-i ‘ış…uz 

56b    XIVXIVXIVXIV    
1       Âyâ niçe bir devr ide o çâr-‘anâ§ır1 

Kim aña ne evvel ola ma‘lûmı ne â«ir 
 

2       Gâh eyleyeler ‘âlem-i tefrîdde seyrân 
Gâhî olalar ‘âlem-i terkîbde sâyir 
 

3       Tefrîdde çâr ola vü nâ-çâr ola devri 
Terkîbe gelince se-mevâlid ola @âhir 
 

4       Bu cümle me@âhirden ola mu‘teber insân 
Đnsânuñ ola cümle †ufeyli bu me@âhir 
 

5       Nefsini bilenler getüre »ali…a îmân2 
Bilmezlere îmân getürenler ola kâfir 
 

6       Kâfir ki yerin dûza« ider cehlden eyler 
Çün cehl √a…î…atda ola küfr-i ‘aceb sır 
 

7       Dünyâ vire câhillere el kâmil olanlar3 
Aya…da …alup olmayalar √abbeye …âdir 
 

8      Çün cehldedür ≠ev… kemâli n’idelüm biz 
¢âl ehli §afâ eyleye √âli n’idelüm biz 
   XVXVXVXV    

1       ~ûfî ki riyâ ile ider kendüyi mev§ûf4 
Ev…ât-ı şerîfi ola ta…lîd ile ma§rûf 
 

2       Minberde «a†îb ola vü ma√felde mu‘arrif 
‘Âr eylemeye olduπına cehl ile ma‘rûf 
 

3       Âyîne-i …albini küdûret ide tîre5 
         Rûşenleri fey≥-i √a… ile olmaya mekşûf 

 
4       Cân u dilinüñ revzenesi olmaya pür-nûr6 

Dâ’im biri ma√sûf ola anuñ biri meksûf 
 

                                                 
1      XIV : XIII D. 
2      XIV^5b ola : diye D. 
3      XIV^7b …alup : …ala D. 
4      XV^XIV D. 
5      XV^3b Rûşenleri : Rûşenlere M. 
6      XV^4 : XV^5 D. 
        XV^5 : XV^4 D. 
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5       Cem‘-i kütüb itmekle ne mümkin ola vâ…ıf 
Esrâr-ı  »udâya ki ola ol mürşide mev…ûf 
 

6       ±âtında ki â&âr-ı kemâl olmaya √ardur1 
Yâ şâl-ı siyeh egnine almış ya yeşil §ûf 
 

7      ‘Âlemde ki kâmil çeke πam ≠ev… ide câhil2 
Yerden göge dek yuf baña ger dimez isem yuf 
 

8       Çün ◊a… diyeni eylediler @ulm ile ber-dâr 
Bâ†ıl söze âπâz idelüm biz da«ı nâ-çâr 
      XVIXVIXVIXVI    

1      Yuf «ârına dehrüñ gül-i gülzârına hem yuf3 
Aπyârına yuf yâr-ı cefâ-kârına hem yuf 
 

2       Bir ‘ayş ki mev…ûf ola keyfiyyet-i «amra 
‘Ayyâşına yuf «amrına «ammârına hem yuf 
 

3       ±î-…ıymet olınca n’idelüm câh u celâli 
Yuf anı §atan dûn u «arîdârına hem yuf 
 

4       Çün ehl-i vücûduñ yeri §a√râ-yı ‘ademdür 
Yuf …âfile vü …âfile-sâlârına hem yuf 
 

5      ‘Âlemdeki bengîler ola vâ…ıf-ı esrâr4 
◊ayrânına yuf vâ…ıf-ı esrârına hem yuf 
 

6      ‘Ârif ki ola müdbir ü nâ-dân ola mu…bil 
Đ…bâline yuf ‘âlemüñ idbârına hem yuf 
 

7       Çar«-ı felegüñ sa‘dine vü na√sine la‘net  
Kevkeblerinüñ &âbit ü seyyârına hem yuf 
 

8       Çün ola √arâm ehl-i ◊a……a dünye vü ‘u…bâ 
Cehd eyle ne dünyâ ola «â†ırda ne  ‘u…bâ 
 
 
 
 
 

                                                 
1      XV^6b almış : giymiş D. 
2      XV^7b dimez isem : dimeyem D. 
3      XVI : XV D. 
4      XVI^5b vâ…ıf-ı : anlaruñ D. 
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   XVIIXVIIXVIIXVII1111    

1       Dünyâ †alebiyle kimisi «al…ın emekde 
Kimisi oturup ≠ev… ile dünyâyı yemekde 
 

2      Yo… derdüñe bir çâre ider mîr ü gedâdan2 
Sen çekdügüñ âlâmı gerek §a…la gerek de 
 

3       A‘yân-ı cihândan kerem umma anı §anma3 
Â&âr-ı ‘a†â ola ya pâşâ vü ya begde 
 

4       Ma†ba√larına aç varan âdem degenek yer 
Derbânları var göz …apuda el degenekde 
 

5       Bir devrde geldük bu fenâ ‘âleme biz kim 
Â&âr-ı kerem yo… ne beşerde ne melekde 
 

6       Aπyâr vefâdan dem ura yâr cefâdan4 
Âdemde vefâ olmaya vü ola köpekde 
 

7       Evc-i felege ba§dı …adem câh ile câhil 
Erbâb-ı kemâlüñ yeri yo… zîr-i felekde 
 

8       Yâ Rab bize bir er bulunup himmet ider mi 
Yo…sa günimüz böyle felâketle giçer mi 
 
 

57a    269269269269    
    

            SüflîSüflîSüflîSüflî    
 
‘Atî… Efendi Mevlevîler Şey«inüñ Vefât Târî«idürAtî… Efendi Mevlevîler Şey«inüñ Vefât Târî«idürAtî… Efendi Mevlevîler Şey«inüñ Vefât Târî«idürAtî… Efendi Mevlevîler Şey«inüñ Vefât Târî«idür    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Mevlevîler şey«i ol nûr-ı »udâ 
Oldurur bâr u şeker-güftâr-ı nây 
 

2       Ol mü’e&&er pend ü nu§√-ı bî-na@îr 
Ol §adâ-yı bülbül ü †û†î-edây 
 

                                                 
1      XVII : XVI D. 
2      XVII^2a ider : ide D. 
                  2b gerek §a…la gerek : eger §a…la eger D. 
3      XVII^3b ya pâşâ vü ya : ne pâşâda ne D. 
4      XVII^6a ura : urur D. 
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3      Vâ‘i@ ü nâ§i√ o cumhûru’ş-şuyû« 
Meclis olurdı …amu bay u gedây 
 

4       Ol müfessir ol mu√addi& ol fa…îh 
‘Âlim ü ‘âmil o …u†b-ı pîşvây 
 

5       Gelse Mevlânâ-yı pîr-i ¢onevî 
Na@m u ta…rîrine dirdi hây hây 
 

6       Fâti√-i kenz-i rumûz-ı Me&nevî 
Ehl-i keşf ü vâ…ıf-ı esrâr-ı nây 
 

7       Teşne-i ◊a… râπıb bezm-i li…â 
Ârzû-mendi behişt-i dil-güşây 
 

8       Eyledi terk-i cihân-ı bî-&ebât 
Bildi kim bâ…î degüldür bu serây 
 

9       Sâl-i biñ seksen beşde ol ‘azîz 
Rûz-ı bâzâr-ı rebî‘u’l-evvel ay 
 

10    Vechi vardur …aralar giyse cihân 
Bir da«ı gelmez o mânend-i hümây 
 

11     ∏ar…-ı ra√met …ıl Đlâhî rû√ını 
Cennet-i ‘adn içre eyle aña cây 
 

12     Đkisi ma†rû√ u metrûk  eyleyüp  
Ez-√isâb-ı ebced-i mı§râ‘-ı rây 
 

13     Didi SüflîSüflîSüflîSüflî fevtine târî« içün  
Gitdi bâ…îye pîr-i reh-nümâ 
 
 
   270270270270    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
Yetişmez mi bu şehrüñ «al…ına bu na‘ti Bârî 
Rasûlullâh ‘alem-dârı Ebû Eyyûbu’l-En§ârî 
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   271271271271****    
    

∏azel∏azel∏azel∏azel----i Rû√î’li Rû√î’li Rû√î’li Rû√î’l----MMMMer√ûmer√ûmer√ûmer√ûm********    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1        ~anma ey «·âce ki senden zer ü sîm isterler1 
Yevme lâ yenfe‘uda …alb-i selîm isterler*** 
 

2       Berza«-ı  «avf u recâdan geçe gör ‘ârif iseñ2 
Dem-i â«irde ne ümmîd u ne nîm isterler 
 

3       Der-geh-i ◊a……a varup dirligüñi ‘ar≥ itme 
Anda hergiz  ne sipâh u ne za‘îm isterler 
 

4       Unudup bildügüñi ‘ârif iseñ nâdân ol 
Bezm-i va√detde ne ‘ilm u ne ‘âlîm isterler 
 

5       ◊arem-i ma‘nâya bîgâneye yol virmezler3 
Âşinâ-yı ezelî yâr-ı …adîm isterler 
 

6     ‘Âlem-i bî-meh ü «ûrşîd felekde hergiz4 
Ne mühendis ne müneccim ne √akîm isterler 
 

7       Cürmüne mu‘terif ol †â‘ate olma maπrûr5 
Ki şifâ-«âne-i √ikmetde sa…îm isterler 
 

8      ‘Âlem-i keşf-i ma‘ânîde ço… esrâr açılur6 
Varamaz nefs-i πa≥ûb anda √alîm isterler 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bağdatlı Rûhî Divanı, Bağdatlı Rûhî Divanı, Bağdatlı Rûhî Divanı, Bağdatlı Rûhî Divanı, s. 581. 
**   Mecmuada kaside olarak belirtilmiş. 
1 271 / 1a ki^D. 
*** “Malın da çocuklarında fayda sağlamadığı günde.” Şuarâ, 26/88. 
2          2a ‘ârif iseñ : nâkâm ol D. 
           2b nîm  : nedîm M. 
3          5 : 6 D. 
4          6 : 4 D. 
            6b mühendis : mu√addi& M. 
5          7 : 9 D. 
           7a olma maπrûr : maπrûr olma D. 
6          8: 5 D.        
            8a  ‘Âlem-i : Ma√bes-i D. 
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9       Sâkin-i der-geh-i teslîm-i rı≥â ol dâ’im1 
Ber-murâd olmaπa «idmetle mu…îm isterler 
 

10    ‘Âşı… ol şerbet-i va§l ister iseñ kim ‘uşşâ… 
Çâresüz derd arayup renc-i elîm isterler 
 

11     ¢ıble-i ma‘nîyi fehm eylemeyen kec-revler2 
Sehv ile secde idüp ecr-i ‘a@îm isterler 
 

12     Ni‘met-i @âhire dil-beste olan gürsineler3 
Müzd-i nân-pâreye cennât-ı na‘îm isterler 
 

13     Ezber it …ı§§a-i esrâr-ı dili ey Rû√îRû√îRû√îRû√î    
◊â≠ır ol bezm-i Đlâhîde nedîm isterler 
 
 

57b    272272272272****    
    

            Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    

    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1      ‘Arş u kürsî yaradan Süb√ânı ben bilmez miyem 
Mı§r-ı √üsne Yûsuf-ı Ken‘ânı ben bilmez miyem 
 

2       »âne-i dilde begüm cânânum añdum aπladum 
Göñlümi şâd eyleyen mihmânı ben bilmez miyem 
 

3       ∏onca-i la‘lüñ görüp feryâd idem bülbül gibi 
Gülsitânda ol gül-i «andânı ben bilmez miyem 
 

4       Saña beñzer dehr içinde hîç güzel yo…dur şehâ 
Yâ senüñle sürdügüm devrânı ben bilmez miyem 
 

5       Gözlerüm yaşı gibi bir nehr-i cârî görmedüm 
∏ar… olan gird-âb-ı ‘aş… ‘ummânı ben bilmez miyem 
 

6       Va§l-ı yâre irmiş iken πurbete düşdüm yine 
Bâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâ pâyânı yo… hicrânı ben bilmez miyem 
 

                                                 
1          9 : 7 D. 
           9b olmaπa : itmege D. 
2         11 : 12 D. 
3         12 : 11 D. 
**** Bâkî Divanında bulunamadı. 
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   273273273273****    
    
            ReşîdReşîdReşîdReşîd    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1      Göñül mir’âtı kim ‘aks-i ru«undan dûr …almışdur 
Girifte hey’et-i mehdür o kim bî-nûr …almışdur 
 

2       Meded irsün √ayâli ta«t-gâhı olmadın vîrân 
◊i§âr-ı dil sipâh-ı √üzn ile ma√§ûr …almışdur 
 

3       Degüldür â«ir ân pâreleridür şîşe-i mihrüñ 
Felekde seng-i âhumla benüm meksûr …almışdur 
 

4       Mey-i la‘li içilüp bizden evvel bezm-i dil-berde 
Bize anca… …urı bir kâse-i faπfûr …almışdur 
 

5       Felek câm ile …ılsa nûş-ı §ahbâ neşve-yâb olmaz 
ReşîdReşîdReşîdReşîd ol resme bezm-i πu§§ada ma√mûr …almışdur 
 
   274274274274********    
    
            »usrev»usrev»usrev»usrev    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
        

1       Yeşiller giydügüñde †û†î-i gûyâya beñzersin1 
Siyeh-pûş olduπuñda Ka‘be-i ‘ulyâya beñzersin 
 

2       ¢açan kim nâz ile a… sâde giyseñ ey melek-sîmâ2 
~adefde √â§ıl olmış ol dür-i yektâya beñzersin 
 

3       Giyüp egnüñe mâ’î câmeler seyr-i çemen …ılsañ3 
Yem-i √a∂râda ◊ı≥ra gökdeki ‘Îsâya beñzersin 
 

4       Libâs-ı sür« ile cânâ yeşil min†ân giydükçe4 
ªarâfet gülşeninde πonca-i zîbâya beñzersin 
 

                                                 
****    Mustafa Uluocak’ın hazırladığı Çeşmi-zâde Reşid Divanında bulunamadı. 
**    Bekir Kayabaşı, KafKafKafKaf----zâde Fa’izî’nin Zübdetü’lzâde Fa’izî’nin Zübdetü’lzâde Fa’izî’nin Zübdetü’lzâde Fa’izî’nin Zübdetü’l----EşEşEşEş‘ârıârıârıârı, Malatya, 1997, s. 283. 
1 274 / 1a giydügüñde : giydügince Z.E.  
            1b olduπuñda : olduπınca Z.E. 
2           2a nâz ile : egnüñe Z.E. / melek-sîmâ : semen-sîmâ Z.E. 
3           3b ‘Îsâ : ‘Îsî Z.E. 
4           4b ªarâfet : ‰arâvet Z.E. / zîbâya : «amrâya Z.E. 
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5       Gül ru«sârınuñ rengini med√ itseñ edâlarla1 
Sözüñde ◊usrevâ◊usrevâ◊usrevâ◊usrevâ sen bülbül-i gûyâya beñzersin 
 
   275275275275    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ¢anda ‘azm eyler iseñ ‘avn-i »udâ yâruñ ola 
◊a≥ret-i ◊ı≥r-ı Nebî …âfile-sâlâruñ ola 
 

2       Devlet ü ‘izzet iki peyküñ önünce eglesün 
¢anda ‘azm eyler iseñ devlet ile ‘izzet ile    
    
            276276276276    
 
            ¢ı†¢ı†¢ı†¢ı†‘aaaa    
    
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
Erzân metâ‘-ı fa≥l u hüner tâ o deñlü kim 
Biñ ma‘rifet zamânede bir âferînedür 
 
Ebnâ-yı cins her sü«ana âferîn virür 
Yâ Rab bu âferîn ne dükenmez «azînedür 
 
 
 

58a    277277277277****    
    

            Me≠â…îMe≠â…îMe≠â…îMe≠â…î   

    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
  

1       ~adr-ı a‘@âm o vezîr ibn-i ni@âmu’l-vüzerâ 
Dest-gîr-i ≥u‘afâ kehf-i emân-ı fu…arâ 
 

2       Bir se√er mihr-i cihân-tâb gibi şevket ile 
Emr-i sul†ân-ı cihân ile idüp ‘azm-i πazâ 
 

3       »an Me√emmed şeh-i πâzî-i maπâzı-ev§âf2 
ªıll-ı ◊a… sâye-i pîrâye-i el†âf-ı »udâ 
 

4       Dest-ber-dâşte-i dergeh-i ‘izzet oldı 

                                                 
1            5—Z.E. 
****    Ahmet Mermer, Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Ankara 1991, s.558. 
2 277 / 3b pîrâye : pür-yâne D. 
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Eyledi §ıd…-ı derûn ile aña «ayr-ı du‘â 
 

5       Râ’yet-efrâz-ı ‘azîmet olıca… devlet ile1 
Çı…dı evc-i felege †an†ana-i §ıyt u §adâ 
 

6       Cünd-i Đslâm ile geldi Girîde geçdi hemân2 
Eyleyüp ba√r-i gü≠er şev… ile mânend-i §abâ 
 

7       ¢al‘a-i ¢andiyeyi itdi i√â†a ol dem3 
Başladı ceng ü cidâl itmege §ub√ u mesâ 
 

8       Niçe eyyâm idüp ceng ü cidâl â«ir-i kâr 
Oldı §ad-nu§ret ile ma@har-ı el†âf-ı »udâ 
 

9      ¢andiye ¢al‘asını dest-i ‘adûdan aldı4 
◊abbe≠â fa≥l-ı ilâhî vü zihî lu†f-ı »udâ 
 

10     Va§f-ı târî«ini mânend-i Me≠â…îMe≠â…îMe≠â…îMe≠â…î  didiler 
¢andiye fâti√i Heycâ-gûy-ı A√med Paşa 
 
 
 
      278278278278    
    
            HâtifHâtifHâtifHâtif    
    
Târî«Târî«Târî«Târî«----i Şey«u’li Şey«u’li Şey«u’li Şey«u’l---- Đslâm Đslâm Đslâm Đslâm    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Eyledi ‘azm-i be…â ◊a≥ret-i Bostân-≠âde 
Gül-i bostânını ‘ilmüñ bu felek §oldurdı 
 

2     ‘Ulemâ ayrı düşüp cümle bugün yârinden 
Bütün âfâ…ı şehâ nâleleri †oldurdı 
 

3       Bostân-ı hüneri πâret idüp bâd-ı fenâ 
Dest-i √asretle gül ü sünbülüni §oldurdı 
 

4       Terk-i gülzâr-ı cihân eyledi şey«u’l-Đslâm 
Aπlayup dostların düşmenini güldürdi 
 

                                                 
1          5a –efrâz : -efrûz M. 
2          6b eyleyüp : eyledi D. 
3         7b başladı : başları D. 
4         9b »udâ : ‘a†â D. 
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5       Buldı hem nâm-ı Mu√ammedle ma…âm-ı Ma√mûd 
Ey Türâbî aña ◊a… mertebesin buldurdı 
 

6     ‘Ömrinüñ geçdi bahârı didi HâtifHâtifHâtifHâtif târî« 
Gül-i bostânı meded bâd-ı ecel §oldurdı 
 
   279279279279    
    
        VehbîVehbîVehbîVehbî    
    
Târî«Târî«Târî«Târî«----i Şey« i Şey« i Şey« i Şey« ‘O&mân EfendiO&mân EfendiO&mân EfendiO&mân Efendi    
 
Şey«i ∏ala†a Nâbî düketdi demini 
Đtdi mütesellî veledi ‘uşşâ…ı 
VehbîVehbîVehbîVehbî didi târî«in anuñ mülhem-i πayb 
‘O&mân Dede göçdi ola sırrı bâ…î 
1142 
 
    
            280280280280    
    
GüfteGüfteGüfteGüfte----i Mûmâi Mûmâi Mûmâi Mûmâ----ileyhileyhileyhileyh Bâ…î Dede Bâ…î Dede Bâ…î Dede Bâ…î Dede    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
‘Ayn-ı §ıdk ile na@ar …ıl Şey« ‘Abdu’l-…âdire 
Bil niçe ma@har olupdur ≠âtı ◊ayy u ¢âdire 
 
Vefât-ı Celâle’d-dîn-i Rûmî …uddise sirruhû 
Sene 682 
 
Vefât-ı Şey« Sa‘dî …uddise sirruhû 
Sene 
694 
 
Vefât-ı ◊âfı@ 
Sene 791 
 
Vefât-ı Câmî 
Sene 898 
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   222281818181    
    
        CâmîCâmîCâmîCâmî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Bir se√er esdi meger bâd-ı fenâ 
Mevtden Bâ…îye irdi râyi«a 
 
CâmîCâmîCâmîCâmî-i    dâ‘î didi târî«ini 
O…ı rû√-ı Bâ…î içün Fâti√a    
    
    
    
    
            282282282282    
    
            HâdîHâdîHâdîHâdî    
    
GüfteGüfteGüfteGüfte----i Üsküdârlı Ma√mûd Efendii Üsküdârlı Ma√mûd Efendii Üsküdârlı Ma√mûd Efendii Üsküdârlı Ma√mûd Efendi    
    
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün 
 
Sul†ân-ı mülk-i ma‘nî Bâ…î Efendi ya‘nî 
Đtdi vedâ‘-ı fânî dünyâyı biñ sekizde 
 
Fevtine laf@ u ma‘nî târî« didi HâdîHâdîHâdîHâdî    
Bâ…î Efendi gitdi ‘u…bâya biñ sekizde 
 
 

58b    283283283283    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Vâcib olmuşdur sitâyiş pâdişâh-ı ‘âd ile 
Şevketi efzûn ola emvâl ile ecnâd ile 
 
∏âlib olmışdur selâ†în-i memâlik  üstine 
Devlet-i mevrû&e-i âbâyile ecdâd ile 
 
◊a≥ret-i Sul†ân Me√emmed »ân ∏âzî kim †utar 
~ayda çı…sa niçe biñ küffârı (..)**** 
 

                                                 
****    Mürekkeple karalandığından okunamadı. 
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Mülk-i efrenci murâd itse eger πar…-âb ider 
Bir …ulın gönderse âb tîπ-i âteş-dâd ile 
 

5       Görmedüñ mi Ba§ra mülkin vardı aldı bir …ulı 
Tîşe kesdi †aşı ammâ sâ‘id-i Ferhâd ile 
 
Fet√i …ul itse yine isnâd-ı lâbüd şâhadur 
Fa√rı fet√ ile …ul eyler şâh ile isnâd ile 
 
Gerçi kim sul†ân-ı ‘âlî-şân idi sul†ân Murâd 
‘Asker-i cezzâr ile mâl ü za«îre zâd ile 
 
Pâdişâhân-ı selef içre olurdı eylese 
Đfti√ârı fet√-i Baπdâd behişt-âbâd ile 
 
‘Azm ü rezmi bi’l-a§âle eylemişdi »ân Murâd 
Bi’l-vekâle far…ı ço… bir bende [vü] âzâd ile 
 

10     Anda vardı ‘asker-i Türkmân ile ceyş-i ‘Arab 
Cümle mîrân-ı ‘alem-keş leşker-i ekrâd ile 
 
Bunlaruñ hîç biri bunda olmadu…dan mâ‘adâ 
Az mıdur deryâ ‘ubûrı nâ-muvâfı… bâd ile 
 
∏âlib-i mu†la… §ayar küttâb-ı erbâb-ı √isâb 
Mülk-i Baπdâda gireydi ma§raf u îrâd ile 
 
¢al‘a «ôd bir …al‘a kim (...)*    idemez ta§vîrini 
Kilk-i  Mânî el bir itse «âme-i Bihzâd ile  
 
‘Asker ile mâl ile yidi …ırâl imdâd idüp  
Đtdi zu‘mınca te‘âvün millet in…ıyâd ile 
 

15     Geçdi zîr-i …al‘ada ‘ömri yigirmi altı yıl 
Sa‘yı mu√kem-sâzî-i √ı§n-ı …avî bünyâd ile 
 
Yüz  otuz beş pâre …alyon itdi deryâdan hücûm 
¢al‘adan er dökdi §andı iş göre eb‘âd ile 
 
Nâ-şinîde √îleler nâ-dîde §an‘atlar πarîb 
Kendi gibi bâ†ıl oldı §an‘atı îcâd ile 

                                                 
**** Mürekkeple karalandığından okunamadı. 
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Đki def‘a orduya girdi …ıral-ı bed-fi‘âl 
Niyyet-i i∂lâl ile endîşe-i ifsâd ile 
 
Deste çûbin derkef itmiş pâ.. der-miyân 
Va≥‘-ı nâ-ma‘lûm-ı câsûsâne-i şeyyâd ile 
 

20     Añladı πâfil degül √ayder mükerrem √a≥reti 
Çâr dîde iki ser-…aplan iki dâmâd ile 
 
Şîr-i ner …aplan paşa sa‘îdî-≠âde der-kemîn 
¢anπısın ta√§î§i bi’≠-≠ikr ideyin ben efrâd ile 
 
Pâdişâhum hem uπur var sende hem ‘â…ıl vezîr 
‰urma emr eyle hemân ceng eylesün e≥dâd ile 
 
Tâ ¢ızıl Elmaya dek varsun fütû√ât eylesün 
Çirk-i şirki ortadan pâk eylesün  endâd ile 
 
Ol …adar †ôb u tüfekler çatlasun kim her †araf 
Çatlasunlar patlasunlar düşmenüñ çatpad ile 
 

25     Kimini itsün vu…ûd-ı âteş-i …a‘r-ı ce√îm 
Kimini itsün esîr-i aπlâm ile a√fâd ile 
 
Ber-†arafdur minnet Allâha Macarla mâ-cerâ 
Hem hevâ hem rûzgâruñı &emûd u ‘âd ile 
 
Beç …ıralı ruhbâna ço… temellu… eyledi 
Bulsa kelbü’l-kelb iken Nemrûd ile Şeddâd ile 
 
Ger Frengüñ dirse şemşîr-i Frengî dört na‘l 
~afder-i â§âf-na@ar u ma‘delet mu‘tâd ile 
 
~â√ib-i tedbîr §â√ib mâlik-i rây-ı ra§în 
◊âfı@-ı mihr-i vezâret ir&-i isti‘dâd ile 
 

30     Köprülü-zâde Semmî A√med Mu«târ kim 
Devletin remz eylemiş cifr-i ‘Alî bir sâd ile  
 
Mültecâ-yı dîn-i devlet müsteşâr-ı memleket 
Ol vekîlü’d-devle gitdi ‘asker-i mün…âd ile 
 
Kendi Şibli bin eseddür şîri var …aplanı var 
Pîşe-i efrenci sûzân itdi usta sâd ile 
 



 

 369  

Kâmil üç yıl fî-sebîli’llâh idüp sa‘y-ı cihâd 
Zîr-i «âk itdi yerin nevrûz ile a‘yâd ile 
 
Be≠l-i mâl u §arfcâh u ba«ş-ı i√sân iltifât 
Her ki √âliçe-i serden geçdi ya mî‘âd ile 
 

35     ¢ul da cân u baş ile sa‘y itdi ber«urdâr ola 
Bendedür √ürde lisân ‘a≠b ile irfâd ile 
 
Böyle bir kâmil vezîri bulmadı bir pâdişâh 
Hep tevârî« oldı ≥ab†um dîde-i nu…âd ile 
 
Görmedüm a§lâ tevârî« içre kim bulmış ola 
¢al‘a fet√i bir kürek bir …azma bir ırπâd ile 
 
Rây-ı §â’ib fikr-i &â…ıb §â√ibi fâ≥ıl-ı vezîr 
¢uvvet-i fikriyye-i ◊a… dâd mâder-zâd ile 
 
‘Đlmi vehbî fa≥lı keşfî ma‘delet dâd-ı »udâ 
Kesb olunmaz tâ bu deñlü ma‘rifet üstâd ile 
 

40     Ehl-i ‘ilm ile enîs ü ehl-i fa≥l ile celîs 
Ülfeti vü §o√beti ‘abbâd ile zühhâd ile 
 
Mecma‘-ı fetvâ vü ta…vâ §âli√ ü perhîzkâr 
Đştiπâli rûz u şeb e≠kâr ile evrâd ile 
 
Ey vezîr-i pâdişâh-ı Cem cenâb-ı kâm-yâb 
Mer√abâ alduñ Girîdi ◊a…dan istimdâd ile 
 
◊amdu lillâh @âhir oldı nükte-i .. men .. 
Himmet-i evtâd ile §â√ib nefes ifrâd ile 
 

         Birbirine tehniyetlerle mübârek-bâd ider 
Emr olundu…da melâ’ik ‘askere imdâd ile 
 

45     »al…ınuñ ‘un§urdan ise âb u «âke el-√ased* 
Rûzigâra ifti√âr it o mübârek bâd ile 
 
Ey melek-sîret beşer-§ûret vezîr-i nîk-«·âh 
Đbtihâc it ol mübârek bâdı ≠ikr ü yâd ile 
 
Cân göziyle niçe zâhidler melâ’ik cündüni 
Gördiler …ad-i §anavber …âmet-i şimşâd ile 

                                                 
****     45. beyitten itibaren mecmuada 60a ve 60b’de. 
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‘Asker-i Đslâmla cünd-i melâ’ik el ele 
Pây-mâl oldı sarây-ı güştegân ecsâd ile 
 

50     Buldılar ço… ser-bürîde lâşe-i bî-cer√ u dem 
Kesdiler kerr  ü beyân şemşîr sırr-ı cellâd ile 
 
Mümkin iken ‘add ü i√§â her melek ev§âfını 
Va§f-ı ≠ât-ı §adr-ı a‘@am mümteni‘ ta‘dâd ile 
 
Sâ‘at-i sa‘dı gözetmekde ra§ad-bünyâd-ı çar« 
Kevkeb-i sa‘d-ı şeh-i ‘âlîden istis‘âd ile 
 
‘Â…ıbet çı…dı yı…ıldı gitdi ol nekbet-me’ab 
Ba«tı na«s u †âli‘-i bergeşte vü ber-bâd ile 
 
Mâlik iken ◊a≥ret-i ‘Îsâ zamânından beri 
‰ârı…atı gitdi …aldı mâ-melek evlâd ile 
 

55     Bu me&el meşhûrdur kime emek kime yemek 
¢aldı pür-mîve √adâyı… bâπlar ‘an…âd ile 
 
Devleti döndi büti §ındı √açın atdı §uya 
Yıldızı düşdi hubû†ın añladı ra§§âd ile 
 
Divşirüp itdi …anâdîl-i kelisâyı …ade√ 
Bir manastır …almadı kim fa«r ide î…âd ile 
 
Peç …ıralı sen şeş atdu…da gözin çâr eyledi 
Zâr-ı nâ-çâr oldı lu‘bet-bâz-i nerrâd ile 
 
El-amânı ol …adar çaπrışdılar ki …al‘adan 
Âsumâna oldı peyveste §adâ feryâd ile 
 

60     Bildi kim dünyâda dirlik kendüye oldı √arâm 
¢al‘adan çı…dı √alâlleşdi bilişle yâd ile 
 
»ı≥r u Đlyâs oldı pey-rev fet√ u nu§ret hem-‘inân 
Enbiyâ vü evliyâ rû√ından ister şâd ile 
 
Mu‘cizât-ı fa√r-ı ‘âlem da‘vet-i müfti’l-enâm 
Yâver oldı ‘askere imdâd ile is‘âd ile 
 

         Müstecâbu’d-da‘vedür müftî-i sul†ân-ı zamân 
◊a… ma…âmında mu‘ammer eyleye i«lâd ile 
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60b       Sûre-i Fet√ o…urlardı ricâl-i πayb ile 
¢u†b-ı a…†âb-ı zamâne πav& ile evtâd ile 
 

65     ¢udde-i …udsiyye-i mevrû&e «ûd-ı mevcûda 
Đn‘ikân-i §ay…al-ı âyîne-i ◊a… dâd ile 
 
Mürşid oldı vâlidüñ de niçe başdan çı…mışa 
Ço… ∂alâl ehlin çı…ardı başdan ol irşâd ile 
 
Eyledükçe vâlidüñ mer√ûm gül-geşt-i behişt 
~âπ olup sen ço… yaşa devletle nîgû ad ile 
 
¢anı sevmez mer√ametkânı güzel devletli sen 
Yılda bir kez va…ti geldükçe meger fa§§âd ile 
 
Devletüñde …almadı bir ser begüm †uπyân ide 
Yılda bir †uπyân ider Nîl ol da«ı dil-şâd ile 
 

70     Tâcını terk eylesün bir çâre görsün başına  
Ba‘d-ez-în meşhûr olanlar fa≥l ile il√âd ile 
 
Sende ey düstûr ekrem …almadı a§lâ günâh 
Yâda söylerdi erâzil fet√-i istb‘âd ile 
 
≤ab† u rab† …al‘a tedbîrinde ol şimden gerü 
Âlet-i √ıf@ u √ırâset nev‘ini i‘dâd ile 
 
Müstari√ ol bir zamân şemşîrüñ eyle der-πılâf 
Đstirâ√at eylesün ‘asker da«ı iπmâd ile 
 
Ey πazâ oldı belî ammâ ezelde bir midür 
Mu‘cizât-ı A√mediyye √île-i keyyâd ile 
 

75     Pâdişâhuñ başına …urbân olan bir …aç şehîd 
Cennetüñ ≠ev…ın sürerler le≠≠et-i irfâd ile 
 
Mun‘a…ıd §ul√ u §alâ√ u ber-†araf ceng ü cidâl 
◊uccet-i şer‘iyye-i ma‘mûle bi’l-işhâd ile 
 
Ba√r u berde olmaya min-ba‘d πavπâ vü nizâ‘ 
‘Ahd ü meşâ… itdiler eşrâfı istişhâd ile 
 
Pâdişâh-ı dîn-i Đslâmuñ du‘âsı cümleye 
Vâcib olmuşdur derûnı √ur…at-ı ekbâd ile 
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Fet√ u nu§ret bir mezîd u şân u şevket ber-murâd 
◊a… mu‘ammer ile evlâd ile a√fâd ile 
 

80     ◊âkimü’ş-şer‘-i diyâr-ı Bosna mu«târı fa…îr 
Şöhre-i âfâ… iken inşâ’ ile inşâd ile 
 
¢a§l u da‘vî bezl-i fetvâ def‘ u ref‘ u ma@leme 
Za√met-i şâkî vü bâkî şekve-i bî-dâd ile 
 
Çâr târî«e mura««a§ oldı anca… ol da«ı 
¢uvveti fikr-i na√îf «â†ır-ı nâ-şâd ile 
 
Sâde sul†ânı iki vü laf@aten ü ma‘nen iki 
Her biri √a……â ki sûz-ı sîne-i fidâd ile 
 
◊amd ile ba‘de’l-fet√u’l-‘avd A√med ya vezîr / H.1080 - M. 1648 
Pîşe-i efrenci Uruma niçe vü âsâd ile/1080 
 

85     ◊amdu lillâh ¢andiye fet√ oldı biñ seksende/1080 
¢andiye fet√ oldı biñ seksende emn ü dâd ile/1080 
 
 
 

59a    284284284284*    
    

            ‘ÂlîÂlîÂlîÂlî    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Âsumânuñ meh-i nev baña §orarsañ nesidür 
Birisi ba√r-ı fenâ biri ecel teknesidür 
 

2       Çar« §arrâfı filorisini †artar  şeb u rûz 
Burc-ı mîzânda anuñ ay ile gün veznesidür 
 

3       Leşker-i πam çevirüp dögdi beden …al‘asını1 
Daπ ile †ôb-ı √avâdi&den olan ra«nesidür 
 

4       »â§ıdur mülk-i hüner beglerinüñ ma‘nî-i «â§ 
»âme di√…an gibidür şâ‘ir anuñ şa√nesidür 
 

5       ‰a‘ne şeklinde ne ço… ≠ikrin ider ey ‘ÂlîÂlîÂlîÂlî 
Añların şeyh-i şehr câm-ımeyüñ teşnesidür 

                                                 
* Đ. Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Âlî ve DivanlarınınGelibolulu Âlî ve DivanlarınınGelibolulu Âlî ve DivanlarınınGelibolulu Âlî ve Divanlarının Tenkitli Metni, Tenkitli Metni, Tenkitli Metni, Tenkitli Metni, (Gazi Ü. SBE, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi), Ankara, 1999, s. 704. 
1 284 / 3b Dâπ ile : Dâπlar D.  
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   285285285285****    
    
            Riyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
 

1       Bezmümüzde vâ‘i@-i §ad-dâstân lâzım degül 
Meclis-i erbâb-ı ‘aş…a …ı§§a-«·ân lâzım degül 
 

2       Dîde-i sur« ile memlû zevra…-ı sâπar yeter 
Pâdişâh-ı ‘aş…a genc-i şâygân lâzım degül 
 

3       Biz zebân-ı gûşe-i ebrû bilür ‘âriflerüz 
Đtmesün tefsîr la‘lüñ tercemân lâzım degül 
 

4       ‰âlib-i derd ü belâ-yı ‘aş… olan bî-dillerüz1 
Bize yâr-ı dil-nevâz u mihr-bân lâzım degül 
 

5       Dil-rübâ oldur ki ola dîde-i ‘âşı…-pesend2 
Çeşm-i câdû kâr u la‘l-i dil-sitân lâzım degül 
 

6       Ehl-i ‘aş…uñ na…d-i …albi πıll u πışdan pâkdur 
Seng-i cevr atma mi√ekk-i imti√ân lâzım degül 
 

7       Ey Riyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥î bî-tekellüfdür bizüm eş‘ârumuz 
Lev√a-i te≠hîb u na…ş-ı zer-feşân lâzım degül 
 
 
      286286286286    
    
            LisânîLisânîLisânîLisânî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
    

1       Kendine dost bulamaz dünyâda insân a…çasuz 
Âşinâlı… bile itmez saña yârân a…çasuz 
 

2       Öyle bildüm bu cihânı öldügüñ va…ti hele 
Rû√uñ içün o…umazlar saña ¢ur’ân a…çasuz 

                                                 
****    Riyâzî Divanı,Riyâzî Divanı,Riyâzî Divanı,Riyâzî Divanı, s. 455. 
1 285 /  4 : 5 D.  
            4b dil-nevâz : dil-sitân D. 
2           5 : 4 D. 
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3       ‰âlib olsañ bir şey’e kim i√tiyâcuñ yoπ iken 

Vüzerâlar bile virmez saña fermân a…çasuz 
 

4       Devlet ol kişiye kim dâ’im »udâya √amd idüp 
Geçine  sul†ân gibi dünyâda her ân a…çasuz 
 

5       Gözlerinden yaş yirine …an döküp …an aπla sen  
Kimseler itmez senüñ derdine dermân a…çasuz 
 

6      ‘A…lum irmez gerçi ammâ böyle iz‘ân eyledüm 
Hîç bir iş bitmez cihânda bu ne seyrân akçasuz 
 

7       Ey Lisânî Lisânî Lisânî Lisânî kimseye dimem şudur √âlüm benüm 
Her ne istersem virür ol πanî Süb√ân a…çasuz 
 

59b    287287287287****    
    
            CevrîCevrîCevrîCevrî    

    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
            IIII    

1       ~anmañ bizi §ûfî gibi seccâde-perestüz 
Biz mescide ber-gûşe-i mi√râb-ı Elestüz 
 

2       Ev…ât-ı ‘ubûdiyyeti fevt itmezüz a§lâ 
Far… eylemezüz rûz u şebi gerçi ki mestüz 
 

3       Ma√sûb idecek yo… n’idelim sub√ayı elde1 
Biz rind-i tehî-kîse-i peymâne bedestüz 
 

4       Hep üstümüze sâye §alar nûr-ı Đlâhî 
Tâ cur‘a gibi «âk-i «arâbâtda pestüz 
 

5       Biñ §ûret ile cilve ider πam dilümüzde 
‘Iş… ehline âyîneyüz ammâ ki şikestüz 
 

6       Âsâyişe yer yo… bize bârân-ı belâdan 
Bu «âne-i vîrânede bî-cây-ı nişestüz 
 

7       Şîven-gede …ılsa… n’ola ‘işretgeh-i dehri 
Mehcûr-ı §afâ-yı †arab-ı bezm-i elestüz 

                                                 
****    Hüseyin Ayan, Cevrî Hayatı, Edebî K Cevrî Hayatı, Edebî K Cevrî Hayatı, Edebî K Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, işiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, işiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, işiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Erzurum 1981, s. 160.    
1 287 /  I^3a Ma√sûb idecek : ‘add eyleyecek D. 
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8       Ol √asret ile «ûn-ı ciger nûş iderüz biz 

Mu†rib yerine nâle-i dil gûş iderüz biz 
   IIIIIIII    

1       Dûr itdi …a≥â çünki bizi bezm-i be…âdan 
Bir ‘âleme düşdük ki e&er yo… o §afâdan 
 

2       Buldu… göz açup rû√umuzı ma√bes-i tende1 
Biñ silsile-bend olmış aña renc ü ‘inâdan 
 

3       Ol bülbül-i …udsî …afes-i mi√nete düşmiş 
Lerzende vü pür-«avf yine dâm-ı hevâdan 
 

4       Hem olmış anuñ hem-demi bir bâr-ı gezende 
Kim her nefesi bûy virür zehr-i belâdan 
 

5       Bülbül per açup eylemede uçmaπa âπâz 
Mâr istemez ayrılmaπa bu şâ«-ı fenâdan 
 

6       Ol √asret-i gülzâr-ı √a…î…atle fiπânda 
Geçmez bu mecâzî hevesi berg ü nevâdan 
 

7       ¢aldu… arasında bu iki ≥ıdd-ı …avînüñ 
Đş müşkil olur ger meded irmezse »udâdan 
 

8       Ol bülbüli âzâd idecek …udretümüz yo… 
Ol mârı helâk eylemege …uvvetümüz yo… 
   IIIIIIIIIIII    

1       Bir şeb ki bu sûzişle idüp nâle vü zârı2 
Âteşlere ya…dum dil-i bîmâr u figârı 
 

2       Sürdüm yüzümi âb gibi «âk-i niyâza 
Đtdüm hem o dem …â‘ide-i giryeyi cârî 
 

3       Derd ile idüp  der-geh-i Mevlâya münâcât 
Didüm ki ayâ «astalaruñ mûnis u yârı 
 

4       Mecrû√lara senden irer merhem-i şâfî 
»ôş-dillere senden yetişür ‘illet-i sârî 
 

5       Ben nefs-i πavî bendine düşmiş bir esîrüm 
Kim bulmadum a§lâ †araf-ı râh-ı firârı 
 
 

                                                 
1          II^2b rû√umuzı : kendümüzi D. 
2         III^1a sûziş : şûriş M. 
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6       Yandurma beni âteş-i …ahrında o dûduñ 
Ey dostına gül-şen iden tûde-i nârı 
 

7       Ben sûz u güdâ≠ ile iderken bu niyâzı 
Oldı bu nidâ cân u dilüñ gûş-ı gü≠ârı 
 

8       Ger râh-ı necât ister iseñ ba√r-i belâdan1 
Himmet †aleb it zümre-i merdân-ı »udâdan     

72a    IV****    
1       Oldum nice dem †âlib-i merdân Đlâhî2 

Gezdüm düşürüp mescid ü mey-«âneye râhî 
 

2       Đtdüm niçe dem §avma‘a-i «alvetiyânda 
Perhîz ü riyâ≥atla ten-i zerdümi gâhî 
 

3       Düşdüm hem o sevdâya ki §ûfî gibi ben de 
Tekmîl idüp esmâyı görem nûr-ı siyâhı 
 

4       Evhâm u √ayâlât ile ço… vâ…ı‘a gördüm 
Seyr itdi gözüm enfüs ü âfâ…ı ke-mâ-hî 
 

5       ªannum bu ki keşf oldı baña §ûret-i esrâr 
Oldum bu kemân ile mecâlisde mubâhî 
 

6       Lâzım gelicek da‘vîye ma‘nî na@ar itdüm 
Gördüm ki benem πâfil ü gümrâh u tebâhî 
 

7       Bir dâma düşürmiş bizi §ayyâd-ı hevâ kim 
Her dânesi bir to«m-ı ma‘â§î vü menâhî 
 

8      Oldum niçe tedbîr ile ol dâmdan âzâd 
Đtdi bu hevâ «ırmen ümîdimi ber-bâd 
   V 

1       Oldum niçe dem pôst-nişînân ile hem-√âl 
~andum ki ola anları evtâdiye abdâl 
 

2       ¢u†b añladuπum merkez-i πafletde bulundı 
Kim dâ’ireden «âric idi itdügi ef‘âl 
 
 
 

                                                 
1        III^8b it zümre-i : eyle yüri D. 
****    4. bendden itibaren 72a, 72b, 73a’da. 
2 353 /  IV^1a Oldum : Ol dem D. 
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3       Pîrüm diyü himmet †aleb itdüklerinüñ «od1 

‰a‘n eyledi e†vârına nâ-bâliπ u e†fâl 
 

4       Ta…lîd ile o §abbâπı taπyîr iden eşrâr2 
Đtmiş niçe biñ bencileyin a√ma…ı i∂lâl 
 

5       Girmek diledüm √ır…a giyüp kisve-i fa…ra3 
Gördüm ki bu bârı çekenüñ cümlesi √ammâl 
 

6       Bildüm ki medâr olmaz imiş kesb-i fenâya 
Destâr-ı fenâ köhne …abâ şemle hem şâl 
 

7       Đtdi giderek süb√a-i §ûfî gibi şübhe4 
Ser-rişte-i endîşemi pür ‘u…de-i işkâl 
 

8      Yüz döndürüp ol †â’ifeden ‘â…ıbet-i kâr 
Oldum müteveccih †araf-ı â«ara nâ-çâr 
   VI 

1       Erbâb-ı √arâbâta idüp cân ile raπbet 
¢ıldum niçe dem zümre-i rindân ile §o√bet 
 

2       Aldum ele âyîne gibi sâπarı itdüm5 
Ol †â’ifenüñ §ûret-i a√vâline di……at 
 

3       Olmuş kimisi mest-i mey-i ‘ış…-ı mecâzî  
Almış kimini neşve-i §ahbâ-yı √a…î…at 
 

4       ~almış kimini ce≠be-i keyfiyyet aya…dan 
Đtmiş yerini cür‘a gibi «âk-i me≠ellet 
 

5       Meydâna …oyup varını itmekde gedâlar 
Şâhâne külâhın keç idüp nâz ile ‘işret 
 

6       Meşrebleri bir birine hem-vâre muvâfı…6 
~undu…ları bir birine hep câm-ı ma√abbet 
 

7       Biñ câm içilür gerçi ba…ılsa yine ammâ7 
Mestâne iden cümleyi bir neşve-i √ikmet 

                                                 
1           V^3a diyü : diye D. / itdüklerinüñ : itdüklerüm D. 
2           V^4a o §abbâπı : ev≥â‘ını D. 
3           V^5b cümlesi : ek&eri D. 
4           V^7b endîşemi : ümmîdümi D. 
5           VI^2a ele : elüme D. 
6           VI^6b bir birine hep : hep birbirine D. 
7           VI^7b cümleyi : cümeli D. 
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8       Her birini bir şekle …omuş √âlet-i mesti 

Yâd eyledüm ol √âli görüp Bezm-i Elesti* 
 
 
 

72b    VII 
1       Bir §ub√-dem ol şev… ile alup ele sâπar 

Đtdüm yine âyînemi «ûrşîde berâber 
 

2       Ol §ub√-ı mübârek-dem ü ol câm-ı §afânuñ 
Đtdi e&eri cân u dile fey≥-i mükerrer 
 

3       Ol fey≥ ile âyîne-i dil oldı mücellâ 
Dîdârını ‘ar≥ eyledi bir rû√-ı mu§avver 
 

4       Ru«-sâre-i pür-şev…-ı cihân-tâbına ba…dum 
Yanında anuñ zerre degül mihr-i münevver 
 

5       Çeşminde mey-i nu«ût u destinde piyâle 
Olmuş dü-cihân lu†fına vü …ahrına ma@har 
 

6       Ervâ√-ı mücerred ser-i zülfinde mu…ayyed 
Ecnâd-ı melek πamzesinüñ küştesi yek-ser 
 

7       Ta‘rîf idemem na…ş-ı cemâlin o perînüñ 
Bu √üsn ile yo… cinsin beşerde aña beñzer 
 

8       Bir şîve ile …ıldı beni √üsnine meftûn 
Oldı dil-i şûrîdenüñ a√vâli diger-gûn 
   VIII 

1       Germ itdi dili neşve-i §ahbâ-yı ma√abbet1 
Düşdi ser-i pür-şûruma sevdâ-yı ma√abbet 
 

2       Çaldum başına ‘a…luñ o dem şîşe-i nengi 
Đtdüm dil-i dîvânemi rüsvâ-yı ma√abbet 
 

3       Geh cilve-gehüm gûşe-i bâzâr-ı melâmet 
Geh cây-ı …arârum ser-i §a√râ-yı ma√abbet 
 

4       Geh hem-nefesüm nâle-i pür-sûz-ı  dem-â-dem 
Geh mûnisüm endûh-ı πam-efzâ-yı ma√abbet 
 
 

                                                 
* “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A’raf, 7/172. 
1      VII^1a neşve-i : reşve-i D. 
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5       Geh seyl-i beyâbân-ı belâ ile revânum 
Geh πav†a-«or-ı lücce-i deryâ-yı ma√abbet 
 

6       Meydâna …oyup başımı Ferhâd-veş itdüm 
Ço… bî-ser ü sâmân ile da‘vâ-yı ma√abbet 
 

7       Şimden girü cân oynadurın ben ‘ış… ile zîrâ 
Günden güne germ olmada πavπâ-yı ma√abbet 
 

8       Dünyâ yı…ılup başuma ger …opsa …ıyâmet 
Gelmez yine bu ma‘rekeden baña ferâπat 
   IX 

1       ‘Âlemdeki tâ zinde-i fey≥-i πam-ı ‘ış…am 
Ser-germ-i hevâ-yı çemen-i «urrem-i ‘ış…am 
 

2       ∏am-gîn-i dem-i ‘ayş-ı †arab-nâk-i neşâ†am1 
»urrem dil-i endûh u belâ-yı πam-ı ‘ış…am 
 

3       »âk-i reh-i cânâne cebîn-sâ-yı gedâyam 
Baş egmezin eflâke şeh-i ‘âlem-i ‘ış…am 
 

4       Tâ far…-ı sipihre §açarın cür‘a-i câmı 
Eyvân-ı √arâbât-ı fenâda Cem-i ‘ış…am 
 

5       ‰ûfân ile hem-ser geçinür mevc-i belâyam 
Deryâları  bir …a†reye §aymaz yem-i ‘ış…am 
 

6       »ûrşîd ü mehe tâb viren ≠erre-i derdem 
Bâm-ı felege sâye §alan †ârem-i ‘ış…am 
 

7       Fehm eyledüm esrâr-ı nihân-ı dil-i ‘ış…ı 
Bîgâne isem ‘a…luña ger ma√rem-i ‘ış…am 
 

8       ◊allâl-i rumûz-ı «aber-i müşkil-i ‘a…lam 
Dîvâneyem ammâ yine dâπ-ı dil-i ‘a…lam 

73a    X 
1       ‘A…l âyet-i √ikmet «aber-i §un‘-ı »udâdur 

‘Iş… âfet-i endîşe-i ‘a…l-ı √ukemâdur 
 

2       ‘A…luñ şeref-i √ikmeti keşf-i na@arıdur 
‘Iş…uñ e&er-i câzibesi perde-güşâdur 
 

                                                 
 1      IX^2b dil-i endûh u : dil ü endûh-ı M. 
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3       ‘A…l eyleyemez derd-i dil-i ‘âşı…a çâre 
‘Iş… ile devâ-yı √afa…ân-ı ‘u…âlâdur 
 

4       ‘A…l âb-ı ru«-ı cevher-i âyîne-i §ûret 
‘Iş… ile ol âyînedeki tâb u cilâdur 
 

5       ‘A…luñ irişür cevherine gâhî kesâfet 
‘Iş…uñ dile fey≥ itdügi hem-vâre §afâdur 
 

6       ‘A…luñ «aberi mes’ele-i ma‘nî-i mübhem 
‘Iş…uñ hüneri √all-i rumuzât-ı …a≥âdur 
 

7       ‘A…l oldı reh-i ‘âlem-i ta√…î…de güm-râh 
‘Iş… ol †arafuñ sâlikine râh-nümâdur 
 

8       ‘A…ıl aña dirler ki ola ‘ış… ile hem-râh 
Dîvâne odur kim yürüye ‘a…l ile her gâh 
   XI 

1       Ma‘zûr ola ey ‘â…ıl u dânâ dil ü muna§§if 
Oldıysa bu ma‘nîde sözüm ‘a…la mu√âlif 
 

2       Ben ‘âşı…-ı dîvâne vü bî-hûde-kelâmam1 
Mümkin mi ki dîvâne ola √ikmete vâ…ıf 
 

3       Ben Vâmı… u Ferhâd ile hem-√âl-i cünûnam 
Sen Â§af u Lo…mân ile hem-râz-ı ma‘ârif 
 

4       Ben mev…ıf-ı √ayretde zebân-beste vü mebhût 
Sen ehl-i kelâm ile seba…-«·ân-ı Mevâfı… 
 

5       Ben nefsümi derk eylemede ‘âciz u …â§ır2 
Sen mes’ele-i vâcib ü mümkin ile ‘ârif 
 

6       Ben ‘ış… ile âteş-zen-i «âr u √as-ı evhâm3 
Sen ‘a…l ile vâdî-i √ayâlâtda «âyıf 
 

7       Ben bî-«aber-i ma‘rifet-i ‘âlem-i hestî 
Sen vâ…ıf-ı râz-ı dil-i eşyâ-i mekâşif 
 

8       Da‘vâyı …o itme baña bürhânını tefhîm 
Bî-√üccet ider ‘ârif olan va√deti teslîm 
 

                                                 
1      XI^2a dîvâne vü : dîvâne-i D. 
2      XI^5b vâcib ü mümkin ile : vâcibi vü mümkini D. 
3      XI^6b «âyâlâtda : «âyâlât ile M. 
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   XII 

1       ‘Â…ıl sözi ma†bû‘ u pesendîde güherdür 
Ammâ dil-i ‘ârifde olan özge «aberdür 
 

2       Biz ‘â…ıl u ‘ârif sözini itmezüz inkâr  
Ol ≠ev…ını idrâk idene şîr ü şekerdür 
 

3       Câhil sözini diñlemezüz ‘ilmî de olsa 
Bâzâr-ı √a…âyı…da anuñ sûdı ≥arardur 
 

4       Câhil ne bilür nükte-i ta√…î…  u mecâzı 
‘Âlim de bu ma‘nâda giriftâr-ı «a†ardur 
 

5       Biz ehl-i dilüz ‘âlem ü câhilde nemüz var 
Dil nev‘-i diger şa«§-ı beşer nev‘-i digerdür 
 

6       Her nev‘-i beşer fehm idemez dil ne dimekdür1 
Đnsâna bu ‘irfân şeref-i  ‘ilm ü hünerdür 
 

7       Đnsân ki bu ‘irfânı eger itmese ta√§îl2 
Dânişle Felâ†ûn-ı zamân olsa da «ardur 
 

8       Ne ‘âlem ü ne ‘ârif ü ne vâ…ıf-ı √âlüz 
CevrîCevrîCevrîCevrî gibi her «âl ile bî-hûde-me…âlüz 
   XIII 

1       Yâ Rab bizi de vâ…ıf idüp ma‘nî-i √âle 
Dil-beste …oma †ab‘umuzı nükte-i …âle 
 

2       Yâ Rab bize bir şev…-ı †aleb-i ma‘rifetüñ vir 
Cehd eyleyelüm fa≥luñ ile kesb-i kemâle 
 

3       Yâ Rab bizi …ıl §ûret-i ta√…î…i nümâyân 
Ba…madan u§andı gözümüz na…ş-ı «ayâle 
 

4       Yâ Rab bizi tevfî…uñ ile eyle hidâyet3 
Hem reh-ber ola fır…a-i efrâd-ı ricâle 
 

5       Yâ Rab bizi ol sâlik-i âgâha refî… it4 
Tâ yol yañılup gitmeyelüm semt-i ∂âlâle 

                                                 
1      XII^6b şeref-i : şeref ü M. 
2      XII^7a itmese : itmeye D. 
3      XIII^4a tevfî…uñ ile : tevfî…ını sen M. 
                4b : 5b D.  
                4b Kim : Hem D. 
4      XII^5b : 4b D. 
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6       Yâ Rab bizi ol ‘âşı… ile eyle mulâ…î 

Kim vâsı†asız dâ«il ola bezm-i vi§âle 
 

7       Yâ Rab dilümüz eyle o mir’âta mu…âbil 
Kim ma@har ola pertev-i envâr-ı cemâle 
 

8       Envâruñ ile dîde-i idrâke ≥iyâ vir 
Dîdâruñ ile âyîne-i …albe cilâ vir 
 

60a      Bu sayfa mecmuada boştur.    
    
    
            288288288288****    
    
            ~âbir~âbir~âbir~âbir    
    

61a            Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
 

1       Dîvâne oldum zülfine bîhûde tedbîr eylemek1 
Dest-i na§î√atla yine ta√rîk-i zencîr eylemek 
 

2      ‘Ömr-i cihân gûyâ şeb-i kütâh mâh-ı rûzedür 
Fur§atdur ey ehl-i †arab ‘işretde te’«îr eylemek 
 

3       Pîr-i muπân der-gâhına mâdâm zâhid gelmeye 
Bir pâre bilsün √addüni gördükçe tev…îr eylemek 
 

4       Ser-pâ bürehne ‘âşı…uz dîbâ-yı lu†fı yo… yire 
Ey ehl-i cûd âlûde-i √ay†-ı †abâşîr eylemek 
 

5       Ey «ôş-nüvîsân ~âbiruñ~âbiruñ~âbiruñ~âbiruñ bu şi‘r-i âteş-pâresin 
»ûnâbe-i dilden midâd olmaz ta√rîr eylemek 
 
   289289289289********    
    
            ~âbir~âbir~âbir~âbir    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       O şem‘üñ âteşinden kesb-i nûr-ı sînedür kârum 
Ben ol pervâneyem kim sûziş-i dîrînedür kârum 
 

                                                 
****    Sâbir Mehmed Divanı, Sâbir Mehmed Divanı, Sâbir Mehmed Divanı, Sâbir Mehmed Divanı, s. 138. 
1 288 / 1b yine : hemân D. 
**    Sâbir Mehmed Divanı, Sâbir Mehmed Divanı, Sâbir Mehmed Divanı, Sâbir Mehmed Divanı, s. 156. 
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2       ¢ıyâs itmeñ beni Ferhâda kim bir kûh-kendür ol 
Benümse gav gav-ı sîne-i bî-kînedür kârum 
 

3       Ben ol âlûde-i mey düşmeni bir bî-riyâyam kim1 
Hemîşe şüst ü şû-yı √ır…a-i peşmînedür kârum 
 

4       N’ola rû-mâl olursam âsitân-ı bâde-nûşâne 
Edâ-yı «idmet-i der-gâhdan πayrı nedür kârum 
 
 
 
   290290290290****    
    
            U§ûlîU§ûlîU§ûlîU§ûlî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Kâmilüñ …oynında yâr-i πam-küsârıdur kitâb 
¢anda ‘azm itse yenince πam-küsârıdur kitâb 
 

2       Lâleye beñzer «a†-ı sür« u √amîn «a†-ı siyeh 
Ehl-i fa≥luñ lâle-zâr u sebze-zârıdur kitâb 
 

3       Kâh olur bâlîn idinüp va…t-i √âcetde anı 
‰âlibüñ başa berâber yâdigârıdur kitâb 
 

4       Leşker-i nisyân hücûm itse aña …ıl ilticâ 
‘Đlm-i ‘irfânuñ ebed mu√kem √i§ârıdur kitâb 
 

5      ‘Aynına gelmez olur na…ş-ı cihân-ı bî-&ebât 
Ey U§ûlîU§ûlîU§ûlîU§ûlî her kimüñ na…ş-ı nigârıdur kitâb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 289 / Divanda 5 beyit. 
            3a âlûde-i mey düşmeni bir bî-riyâyam : âlûde mey-i düşmen-i bûy-ı riyâyam D. 
****    Usûlî Divanında bulunamadı. 
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61b           291291291291 
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      292292292292    
    

62a             Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
‘Ârı≥uñ firdevs-i a‘lâ …âmetüñ †ûbâ imiş 
Bûse-i la‘lüñ el-ân «ôş mîve-i zîbâ imiş 
 
   293293293293    
    
Yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ Dost 
 
Silsile-i fa√r-ı evliyâ Yâ ◊a≥ret-i Mevlânâ …uddis’allâhu sirruhu’l-‘azîz 
Ebû Bekrü’§-§ıddî… Ra∂iyallâhu ‘anh 
‘Abdurra√mân ◊ammâd 
Seybi ¿âbit  
Mevrûd Ma√mûd 
A√med ◊a†îb 
◊üseyin »a†îb 
Sul†ânu’l-‘ulemâ 
◊a≥ret-i Mevlânâ …uddise sirruhû 
  
◊a≥ret-i Sul†ân Veled 
Ulu ‘Ârif Çelebi 
Emir ‘Âdil Çelebi 
 
 
Mu†ahhara »âtûn 
»ı≥ır Paşa 
Mu√ammed Paşa 
A√med Paşa 
‘Abâpûş Bâlî Çelebi 
Dîvânî Mu√ammed Efendi 
»ı≥ır Şâh Efendi  
¢ara ◊i§âr[î] Mu√ammed 

Efendi 
 
 

 
‘Ârif Çelebi 
Emîr ‘Âdil Çelebi 
Cemâle’d-dîn Çelebi 
¢a∂î Mu√ammed Çelebi 
Mu§†afa Çelebi 
Cemâl Çelebi 
Mu§†afa Çelebi 
Bûstân Çelebi 

Mu√ammed Çelebi                                               
◊üseyin …uddise sirruhû 
◊usrev Beg  
Ebû Bekr Çelebi 
‘Abdurra√mân Çelebi 

‘Abdu’l-◊alîm Çelebi 
  Bûstân Çelebi 
 
Veled Çelebi 
‘Ârif Çelebi 
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294294294294****    
    
VeysîVeysîVeysîVeysî    
    

                  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
            IIII    

62b   1       Yiter iy dil heves-i zülf-i siyeh-kâr yeter 
Yiter iy cân belâ-dîde bu efkâr yeter 
 

2       Ceyb-i endîşeye çek başuñı fikr it √âlüñ667 
»al… ile eyledügüñ bî-hûde güftâr yeter 
 

3       Rişte-i fikre dür-i eşk-i nedâmet na@m it 
Ârzû-yı dil içün didügüñ eş‘âr yeter 
 

4       Murπ-ı ‘an…â per-i ‘azmüñ yetür ol yirlere kim 
Şâh-bâz-ı na@ar-ı himmet-i ebrâr yeter 
 

5       Der-i Mevlâya yüzüñ sür yiter itdüklerüñ 
Bende-i √al…a-be-gûş-ı der-i eşrâr yeter 
 

6       Yiter oldı bu hevâ vü hevesi terk idelüm 
Yönelüp ◊a……a reh-i §ıd… u §adâda gidelüm    
            IIIIIIII    

1       Evvelâ ‘azm idelüm bâr-geh-i iclâle668 
Rav≥a-i şâh-ı rüsul mer…ad-i §a√b-ı âle 
 

2       O şehüñ πâşiye ber-dûş olalum mi√meline 
Yüz sürüp «âk-i reh-i nâ…a-i zer-√al√âle 
 

3       Yollaruñ «âr-ı muπaylânına yüzler sürelüm 
Lâle-veş πar… idelüm çihre-i «ûn-ı âle 
 

4       Eşk-i √asret §açalum reh-i gü≠er ◊accâca 
Şûrezârında ◊icâzuñ bite sünbül lâle 
 

5       Sünbül-i âteş-i dilden §açılan dûd-ı kebûd 
Lâlesi «ûn-ı cigerden dökülen per-gâle   
       

6       Gel senüñle varalum yüz sürelüm der-gâha 
Ya‘nî der-gâh-ı mu‘allâ-yı Resûlu’llâha 

                                                 
****    Veysî Divanı,Veysî Divanı,Veysî Divanı,Veysî Divanı, s. 163. 
667 294 / Divanda 9 bend.  
           I^2a başuñı : başını M. 
668         II^1b §a√b-ı : §a√t u  M. 
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      IIIIIIIIIIII    

1       Geçdi ‘ömrüm heves-i zülf-i mu‘anberde benüm669 
¢aldı ‘a…lum girih-i kâkül-i dilberde benüm 
 

2       Tîπine «ançerine mâ’il olup dil-dâruñ 
Çekdügüm derd ü belâ söylene dillerde benüm 
 

3       Şâh-bâz-ı na@arum niçeye dek beste …ala670 
Dâm-ı dil-gîr-i «a††-ı zülf-i semenberde benüm 
 

4       Seyyi’âtum yazan ol kâtib-i a‘mâli nüvîs671 
Vay eger itdügimi hep yaza defterde benüm 
 

5       ~a…alum aπ u yüzüm …ara sözüm ‘ayn-ı «a†â 
Baña aπlañ baña kim ‘ar§a-i ma√şerde benüm 
       

6       Ne yüzüm var na@ar-ı ◊a≥ret-i ◊a……a varaca… 
Ne sözüm var varıca… √a≥retine yalvaraca… 

63a       IVIVIVIV    
1       ~adme-i …ahr ile bir gün yı…ılur †â…-be-†â…672 

Bu bir efrâşte-i eyvân-ı zer-endûde ni†â… 
 

2       Va…tidür âhuñı tîr ü …addüñi eyle kemân673 
Sefer-i â«irete saña gerekmez mi yara… 
 

3       Âh kim fıs… ile geçdi giceler gündüzler 
Ne ‘ibâdet ne teheccüd ne §alât-ı işrâ… 
 

4       Đtdügüm cürme benüm yir ile gök şâhiddür674 
Bende yirden göge dekdür πa≥aba isti√…â… 
 

5       Virme dâmânımı dest-i «u§amâya yâ Rab675 
Varıca… √a≥retüñe yalın aya… başı …aba… 
 

6       Virmek olursa eger «a§ma benüm dâbânum 
Yine i√sân u kerem senden olur sul†ânum 
 

                                                 
669      III^V D. 
670      III^3b dil-gîr:dil-gâr D. / zülf-i:yâr-ı D. 
671      III^4b yaza : tâze M. 
672      IV^VI D. 
       IV^1b ni†â… : revâ… D. 
673     IV^2b mi^D. 
674     IV^4b Bende : Bize D. 
675     IV^5b yalın aya… başı …aba… : başı …aba yalın aya… D. 
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      VVVV    

1       Mest olup bâde-i πafletle yitürdük özümüz676 
Bilmedük düş gibi gitdi gicemiz gündüzümüz 
 

2       ±ikr u tesbî√ine §arf eylemedük ‘ömrümüzi677 
◊a≥ret-i ◊a……a niyâz itmege yo…dur yüzümüz 
 

3       Çihre fersûde-i erbâb-ı erâzil oldu…678 
¢almadı √a≥retine varmaπa hergiz yüzimüz 
 

4       Ten-i «âkîmüzi bir gün götüre §ar§ar-ı merg 
Şöyle berbâd ide kim görmeye kimse tozumuz 
 

5       Görseñ iy dîde neler gelse gerek başımuza679 
Bilseñ iy dil ki neler görse gerekdür gözümüz 
 

6       ±ü’l-celâlâ baña ol demleri âsân eyle 
Đşimüz vird-i cemîlüñ aşımız îmân eyle 
   VIVIVIVI    

1       Tevbe yâ Rabbi giriftâr-ı hevâ olduπuma680 
Tevbe yâ Rabbi †aleb-gâr-ı belâ olduπuma 
 

2       Tevbe yâ Rabbi esîr-i mey-i gül-reng olup 
Bende-i muπbeçe-i ‘işve-nümâ olduπuma 
 

3       Ârzû-yı §anem-i mâhli…â itdügüme 
Mübtelâ-yı heves-i mihr-i vefâ olduπuma 
 

4       Tevbe yâ Rabbi ‘ibâdet §anup itdüklerüme 
Dâmen-âlûde-i çirkâb-ı riyâ olduπuma 
 

5       Pey-rev oldum o sü«an-pervere itdüm tevbe 
Dâ’imâ râh-ber-i ‘amd u «a†â olduπuma 
 

6       Tevbe yâ Rabbi «a†â yolına gitdüklerüme 
Bilüp itdüklerüme bilmeyüp itdüklerüme 
 
 

                                                 
676      V^VII D. 
677      V^2a tesbî√ine §arf eylemedük : tesbî√e §arf eyledük D. 
678      V^3b yüzimüz:gözümüz M. 
679      V^5a Görseñ : Göresüñ D. / dîde : dil ki M.  
             5b Bilseñ : Bilesüñ D. / dil ki : dile M. / gerekdür : gerek D. / gözümüz : özümüz D. 
680      VI^VIII D. 
       VI^1a hevâ : belâ M. 
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   VIIVIIVIIVII    

1       Yâ Đlâhî şeref-i ◊a≥ret-i Peyπamber içün681 
Siper-i mâhı iki pâre …ılan server içün 
 

2       Şeb-i Đsrâda olan sırr-ı mu…addes √a……ı682 
Leyle-i …adrdeki va…t-i §afâ-güster içün 
 

3       »ande-i √üsn-i cihân-sûzı içün §ıddî…uñ 
Girye-i ◊a≥ret-i Ya‘…ûb-ı belâ-perver içün 
 

4       Nûr-ı §ıddî…-ı Nebî ma‘delet-i Fârû…î 
◊ilm-i ‘O&mân u kerem-güster-i ◊aydar içün 
 

5       Ol iki dürr-i dil-efrûz-ı binâ-gûş-ı felek 
Ya‘nî ol …urratu’l-‘ayn-i şeh-i »ayber içün* 
 

6       Lu†f idüp eyledügi cürm ü fesâda ba…ma683 
VeysîVeysîVeysîVeysî----i rû-siyehi nâr-ı cehenneme ya…ma 
 
 
      295295295295********    
    
            VeysîVeysîVeysîVeysî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Âh kim olsa gerek pûşiş-i tâbût-ı fenâ 
»il‘at-ı pâdişeh u √ır…a-ı peşmîn-i gedâ 
 

2       Bir bahâya §atulur dest-i ecelden â«ir 
Zer-nişân efser-i şâhân u külâh-ı fu…arâ 
 

3       Serdi-i bâd-ı fenâ cânumuza kâr itdi684 
Saña …aldı işimüz ey kerem ıssı Mevlâ 
 

4       Bir olur külbe-i dervîş ile …a§r-ı şâhî685 
Âteş-endâz olıca… §â‘i…a-i …ahr-ı »udâ 
 

                                                 
681      VII^IX D. 
682      VII^2a Đsrâda : esrâra D. 
* “Göz aydınlığı.” Kasas, 28/9. 
683      VII^6a fesâda : günâha M. 
**    Veysî Divanı,Veysî Divanı,Veysî Divanı,Veysî Divanı,  s. 189. 
684 295 / 3 : 4 D. 
685          4 : 3 D. 
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5       VeysîVeysîVeysîVeysî-i «aste-dile …udret-i nu†… itme dirîπ686 

Şol zamân kim ola dem-beste zebân-ı büleπâ 
 
 
   296296296296****    
    
            VeysîVeysîVeysîVeysî    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       ¢addüm ki senüñ …ab≥a-i ‘ış…uñda kemândur687 
Âhumdur anuñ tîri zihî rişte-i cândur 
 

2       Her tîr-i belâ kim irişür saña felekden 
~abr eyle göñül bu da geçer devr-i zamândur 
 

3       Feryâd ki bir πamzesi cellâda esîrem 
»ûnî gözünüñ yidügi dil içdügi …andur 
 

4       Bir şem‘-i dil-ârâdur o peykân-ı zer-endûd 
Lu†f eyle anı «âne-i cân u dile yandur 
 

5       Ma‘betümüzi fa§l iden a‘dâ ile VeysîVeysîVeysîVeysî    
Meydân-ı belâπatda bugün tîπ-i zebândur 
 
 

63b    297297297297    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
        

1       Meded ey dâ’im u πaffâr meded 
Meded ey dâ’im u settâr meded 
 
Ne yolum var işigüne varaca… 
Ne yüzüm var †apuña yalvaraca… 
 
Beni πar… eyledi deryâ-yı günâh 
V’ey eger olmaz iseñ benlige penâh 
 
Kâhilüm zühd ü §alâ√ u ‘amele 
Đderin fi‘l-i √ırâma ‘acele 

                                                 
686          5b kim : ki D. 
****    Veysî Divanı,Veysî Divanı,Veysî Divanı,Veysî Divanı, s. 199. 
687 296 / 1a ¢addüm ki : ¢addüñe M. 
            1b tîri : tîr D. 



 

 391  

 
5       ‰â‘atüm sehv ü «a†â vü ‘i§yân 

‘Âdetüm lehv ü e≠â vü no…§ân 
 
Bilmezin niçe ola cürm ile √âl 
¢almadı ≠errece inkâr-ı mecâl 
 
Saña ma‘lûmdurur cümle günâh 
¢ul günâhıña †apuñ oldı güvâh 
 
‘Aceb olmaz †ayanup ra√metüñe 
◊âlümi aπlar isem √a≥retüñe 
 
Saña ey kevn ü mekân sul†ânı 
»oş olur ‘â§îlerüñ giryânı 
 

10     Nâme-i ma‘§iyetüm eyleme fâş 
Sen yazarsın girüsin eyle tırâş 
 
¢açan atadan oπul ide firâr  
Lu†fuñı eyle baña hem-dem ü yâr 
 
Şol zamân kim çı…a tenden cânum 
Acıyup aπlaşalar yârânum 
 
¢abrüm içinde beni defn ideler 
Her biri ölü evine gideler 
 
Sen mu‘în eyle girü baña seni 
Yalıñız …oma mezârumda beni 
 

15     Mihr-i ‘aş…uñla beni mesrûr it 
ªulmet-i πayrı göñülden dûr it 
 
Yerümi §aff-ı namâz eyle benüm 
Dek o gülşende nihâl bedenüm 
 
¢ıl §alâtumda …ıyâma mu‘tâd 
¢addümi dîn evine eyle ‘imâd 
 
‘Ulemâya beni «idmet-kâr it 
Ka‘be-i …albümi pür-envâr it 
 
Cühelâ söyletmesün baña cevâb 
Girmesün gûşuma âvâz-ı kilâb 
 



 

 392  

 
20     Mün‘im-i ‘âlem iken aç itme 

~aπ gözi §ol göze mu√tâc itme 
 
Sevmezin mâl u menâli seveni 
Göñlümi ‘aş…uñla eyle πanî 
 
Şâd-mân eyle beni ra√met ile 
Cümle ‘i§yân idici ümmet ile 
 
Devlet ol ‘â§îye kim şâd eylesin 
Lâyı…-ı √ışm iken âzâd eylesin 
 
Baña her vech ile …ıllet virme 
Beni πayruña boyun egdirme 
 

25     Minnet-i «al…ı belâ itme baña 
Minnetüm saña budur ey Mevlâ 
 
¢albümi §ıd…uñ ile mu√terem it 
Bu §anem-«âneyi beytü’l-√arem it 
 
Cümle rû√-ı şühedâ √a……ı içün 
Şeb-i …adr içre du‘â √a……ı içün 
 
‘Ayn-ı Ya‘…ûba irişen nem içün 
Beyt-i a√zânda olan mâtem içün 
 
Enbiyâ √a……ı içün kim anlar 
Oldı ‘âlemde ulu sul†ânlar 
 

30     ‰ûr-ı Mûsâdaki keyfiyyet içün 
Nûr-ı vu§latdan iren √ayret içün 
 
Sâkin-i ‘arş-ı berîn √a……ı içün 
‰âyir-i sidre-nişîn √a……ı içün 
 
±ekeriryyânuñ olan §abrı içün 
Nefsine eyledügi cebri içün 
 
Zinde …ıl ‘aş…uñ ile Ya√yâyı 
Aña keşf eyle der-i ma‘nâyı 
 
Câm-ı in‘âmuñ ile mest eyle 
Pençe-i √ımye hem-dest eyle 
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35     Dîde-i ‘âşı…-ı şeydâ gibi hem 

Dür-feşân zebânın her dem 
 
Aña tevfî…i idüp erzânı 
‰oπru yoluñdan ayırma anı 
 
Çâker-i A√med-i Mu«târ eyle 
Na@mını na‘ta sezâ-vâr eyle 
 

38     Ola şâyed ki şefâ‘at sebebi 
Şeref-i na‘t-i Nebiyyü’l-‘Arabî 
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64a     298298298298    

 
 



 

 395  

 
 

64b    299299299299    
    

                            TaTaTaTa‘rîfâtrîfâtrîfâtrîfât----ı ta§avvufı ta§avvufı ta§avvufı ta§avvuf    
    
                        Şey« Vi§âle’dŞey« Vi§âle’dŞey« Vi§âle’dŞey« Vi§âle’d----dîndîndîndîn    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ta§avvuf külli geçmekdür özinden 
Da«ı incinmemekdür il sözinden 
 
   300300300300    
    
                        Şey« Ni@âme’dŞey« Ni@âme’dŞey« Ni@âme’dŞey« Ni@âme’d----dîndîndîndîn        
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ta§avvuf yâr olup bâr olmama…dur 
Da«ı hergiz dil-âzâr olmama…dur 
 
   301301301301    
    
                                    Şey« Ebu’lŞey« Ebu’lŞey« Ebu’lŞey« Ebu’l----VefâVefâVefâVefâ    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ta§avvuf itmemekdür güç u§ûle 
¢adîmi ma@har olma…dur …abûle 
 
   302302302302    
    
     Şey« Rûşenî Gül     Şey« Rûşenî Gül     Şey« Rûşenî Gül     Şey« Rûşenî Gülşenîşenîşenîşenî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ta§avvuf terk-i dünyâ-yı denîdür 
Bu sözi söyleyen bil Rûşenîdür 
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   303303303303    
    
                                                    Şey« ◊aydarŞey« ◊aydarŞey« ◊aydarŞey« ◊aydar    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ta§avvuf terk-i dünyâ ile ‘u…bâ 
¢ıla arada ma√≥â ≠ât-ı Mevlâ 
 
   304304304304    
    
                                                Murâd EfendiMurâd EfendiMurâd EfendiMurâd Efendi    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ta§avvuf kimse göñlin yı…mama…dur 
◊arâm u nehy olana ba…mama…dur 
 
   305305305305    
    
                                Şey« Şey« Şey« Şey« ‘Đmâdü’dĐmâdü’dĐmâdü’dĐmâdü’d----dîndîndîndîn    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Ta§avvuf terk-i …îl u …âle dirler 
Hemân vecd-i semâ‘ u √âle dirler 
 
 306306306306    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
    
Ta§avvuf terk-i na…ş-ı mâ-sivâdur 
Da«ı endîşe-i ≠ât-ı »udâdur 
 
   307307307307    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
    
Ta§avvufdur √u†û†-ı veche dil-ber 
Hem oldur ‘alleme’l-esmâya ma@har* 
 

 
 

                                                 
* “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti.” Bakara, 2/31. 
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65a     308308308308    
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 65b      
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   309309309309    
    
            NergisîNergisîNergisîNergisî    
    

66a            Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Ey felek ey bî-tera√√um cevr ü ‘udvân tâ-be-key 
Hîç dükenmez mi πamuñ bu derd ü a√zân tâ-be-key 
 

2       Hîç nesîm-i §ub√-ı va§l esmez mi gülzâr-ı dile 
Đmtidâd-ı şâm-ı bî-encâm-ı hicrân tâ-be-key 
 

3       Seyle virdi √â§ıl-ı ‘ömrüm niçe pür-cûş ider 
Nîl-i eşküñ bir …arârı yo… mı  †uπyân tâ-be-key 
 

4       Niçe bir geh na@m u geh ne&r ile keşf-i sûz-ı dil 
Bu ‘alevler şu‘leler ey dâπ-ı pinhân tâ-be-key 
 

5       Fâriπuz «avf u recây-ı ba√r-ı va§l-ı yârdan 
Geçdüñ ‘âlemden √isâb-ı sûd u «usrân tâ-be-key 
 

6       NergisîNergisîNergisîNergisî dil-bersiz âdem bâπ-ı dehri n’eylesün 
Böyle bî-hûde temâşâ-yı gülistân tâ-be-key 
 
 
   310310310310    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
‘Aceb bu nevm-i πafletden gözüñ açup uyanduñ mı 
Bu fânî ‘âlemüñ ≠ev… u §afâsından u§anduñ mı 
Hevâlarda i≥â‘at eyleyüp ser-mâye-i ‘ömri 
Bu √âl ile √u≥ûr-ı ◊a……a varma…dan utanduñ mı 
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   311311311311****    
    
        EmrîEmrîEmrîEmrî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

1       Müjeñ kâr itdi cism-i nâtüvâna 
Bıça… irdi dirîπâ üstü«·âna 
 

2       Nigârâ zülfüñe dil virmekdür 
Gice düşde †âş atduπum yabâna 
 

3       Çı…up peyveste per-çîn …ılma «al…uñ 
≤arardur …urulı †urma… kemâna 
 

4       Gelür cisme göñül gördükçe zülfüñ 
Şeb oldu…ça gider murπ âşiyâna 
 

5       Der-i dildâra …arşu …ılma âhı 
O… atma… yo…dur Emrî Emrî Emrî Emrî âsumâna 
 
 
      312312312312    
    
                                        Na@mNa@mNa@mNa@m----ı »alîlîı »alîlîı »alîlîı »alîlî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 

1       Didüm ey nâme-i fer«unde-man@ar 
Çü sensin bir hümâ-yı ‘anberîn-per 
 

2       Berûnuñ ma@har-ı envâr-ı eşvâ… 
Derûnuñ ma√zen-i esrâr-ı ‘uşşâ… 
 

3       ‘Aceb nu†…-ı fa§î√uñ var zebânsuz 
Sözüñi ‘ar≥ idersin tercemânsuz 
 

4       ‰apuña her ne kim …onsa emânet 
Virürsin §â√ibine bî-√ıyânet 
 

5       Velî mektûba söz yazma… «a†âdur 
Zîre elden ele ilden iledür 

                                                 
****    Emrî Divanında bulunamadı.    
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      313313313313****    
    
            ±âtî±âtî±âtî±âtî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Kime yansam sûz-ı dilden cigeri biryân olur688 
Kime aπlarsam közümden eşk-i çeşmüm …an olur 
 

2       Bilmezem kim bildüre derd-i dilümi dil-bere 
Her kime esrârumı keşf eylesem √ayrân olur 
 

3       Bürc-i çeşmümden olur seyyâre-i eşküm ‘ayân689 
Her …açan ol âfitâbum  dîdeden pinhân olur 
 

4       ‰âli‘üñ dutup müneccim ey şeh-i Mirri« çeşm690 
Didi kim bunuñ ucından günde biñ kez …an olur 
 

5       ±âtî±âtî±âtî±âtî-i bî-çâre bir derde giriftâr oldı kim 
Ol †abîb-i cân u dil anca… ecel dermân olur 
 
 
      314314314314********    
    

Ma†laMa†laMa†laMa†la‘----ı Hâtifı Hâtifı Hâtifı Hâtif    
    

                  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

Baña ey sîb-≠e…an olmasa hem-derd eyvâ 
Reng-i rûyını neden eyler idi zerd eyvâ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Ali Nihat Tarlan, Zâtî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon),  Zâtî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon),  Zâtî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon),  Zâtî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), Đstanbul 1997, s. 205.    
688 313 / Dîvânda 7 beyit.  
           1b çeşmüm : çeşmi D. 
689          3 : 4 D. 
690          4 : 5 D. 
              4a ‰âli‘üñ : ‰âlim M. / şeh-i : meh-i D. 
              4b biñ kez : yüz biñ D. 
**    66a’da der-kenardır. 



 

 402  

 
 
   315315315315    
    
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
Gâhî dûr oldıπum benüm sizden 
Şöyle §anmañ ki ictinâb iderin 
 
Der-i devlet-me‘âba sul†ânum 
Her zamân varmaπa √icâb iderin 
 
   316316316316****    
    

Si√rîSi√rîSi√rîSi√rî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Sînede âyîne-veşsüñ dâπ-ı beydâ eylesem 
Her birin bir dil-berüñ yolında şeydâ eylesem 
 
   317317317317********    
    

         Ra√mî          Ra√mî          Ra√mî          Ra√mî     
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
¢âdir olsam tende yüz biñ dîde peydâ eylesem 
Her birinde dôst dîdârın temâşâ eylesem 
 
   318318318318************    
        

◊âlî◊âlî◊âlî◊âlî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Gözlerümle dem-be-dem dünyâyı deryâ eylesem 
Her √abâb-ı dîdeden yâri temâşâ eylesem 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bu beyit 66a’da der-kenardır. 
**    Kâşif Yılmaz’ın hazırladığı Rahmî (Kırımlı Mustafa) Divanında bulunamadı. (Bu beyit 66a’da der-kenardır.) 
***    Bu beyit 66a’da der-kenardır. 
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66b    319319319319    
 

                            GüfteGüfteGüfteGüfte----i Sul†ân Bayezidi Sul†ân Bayezidi Sul†ân Bayezidi Sul†ân Bayezid    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ªulme yo…dur rı≥âmuz ‘adl ile biz mâyillerüz 
Gözlerüz ◊a……uñ rı≥âsın emrine …âyillerüz 
 

2      ‘Âlemi @ulm u sitemden def‘dur ma…§ûdumuz 
Kârımuz dâd-ı ‘adâletdür şeh-i ‘âdillerüz 
 

3       Gözümüz kü√l-i §afâ hâfî alur mı ‘aynına 
Tûtiyâ-yı gerd-i râh-ı dil-bere vâ§ıllaruz 
 

4      ‘Ârifüz âyîne-i ‘âlem-nümâdur …ıblemüz 
Rûzgâruñ cünbüşünden §anma kim πâfillerüz 
 

5       ◊ükm-i Mevlâya mu†î‘uz fâriπuz tedbîrden 
Biz tevekkül ehliyüz ta…dîrine …âyillerüz 
 

6       Pûte-i ‘aş… içre ‘AdlîAdlîAdlîAdlî …âl idelden …ıblemüz 
∏ıll u πışdan «âlîyüz ‘âlemde §âfî-dillerüz 
 
 
   320320320320****    
    
            NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Gözlerüñden çaπrışurlar dâdlar bî-dâdlar691 
Tîπa dönmiş kirpügüñ cellâdlar pûlâdlar 
 

2       Dil-berâ ‘âşı…laruñdan §orma hicrüñ √âlüni692 
Virmesün √üsnüñ gülin her yâdlar «oryâdlar 
 

3       Her ki ‘ış…uñ yolına bel baπlayup girdi ise693 

                                                 
****    Nesîmî Divanı,Nesîmî Divanı,Nesîmî Divanı,Nesîmî Divanı, s. 266. 
691 320 / 1a çaπrışurlar : çaπırur M. 
               1b Tîπa dönmiş : Tîπ düzmüş M. 
692           2a Dil-berâ ‘âşı…laruñdan §orma hicrüñ √âlüni : Dil-berüñ bilüşdiginden §orma çeşmüñ «arını D. 
               2b Virmesün √üsnüñ gülin her : Dirmesün √üsnüñ gülinden D. 
693           3^D. 
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Ço… zevâdlar idinür zâdlar âzâdlar 
 

4       Dil-berüñ Şîrîn gibi ◊usrev lebin gerd-i pür-sûz694 
Çaπrışur bülbül gibi feryâdlar Ferhâdlar 
 

5       Çün benüm içre bu cânum √a… ene’l-◊a… söyledüm695 
¢oyunca yüzerse yüzsün bu pelîd cellâdlar 
 

6       Her ki ‘ış…uñ §an‘atın ögrenmege şâgird olur696 
Baş …oyuban gösterür üstâdlar üstâdlar  
 

7       Çün bıça… yürege yetdi yüregüm derd eyledi697 
Fetvâ göründürdi buyurdı baπladı ‘unnâblar 
 

8       Çün derümi yüzdiler boynumı şar…a …odılar698 
Đtmediler bu cihânda dâdlar şeddâdlar 
 

9       ◊a……a vâ§ılsan Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî şek degül îmân getür699 
Bî-nihâyet açdı ‘ış…uñ ser-be-ser efrâdlar 
 

67a    321321321321****    
    
                NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Her kişinüñ §orma a§lın ‘izzetinden bellüdür 
~o√bet-i ‘irfân görenler «idmetinden bellüdür 
 

2       ◊a… Te‘âlâ ‘ilm içinde çünki sîmâhum didi** 
Her kişinüñ ba… yüzine §ûretinden bellüdür 
 

3       Dervîşüñ pîrini §orma… didiler ‘âdet degül 

                                                 
694         4^D. 
695         5^D. 
696         6 : 3 D. 
           6a Her : Kim D. / ögrenmege : bilmekde M. / olur : oldıysa M. 
           6b Baş …oyuban : ¢oydılar adın D.            
697         7 : 5 D. 
           7a bıça… : derim M. / yetdi : irdi M. / yüregüm derd : baπrın kâr M. 
           7b Fetvâ göründürdi buyurdı baπladı ‘unnâblar : ¢ıldı anda parça cânum na‘ra vü feryâdlar D. 
698         8^D. 
699         9 : 6 D. 
           9a şek degül îmân getür : bî-gümân u şübhesüz D. 
           9b açdı ‘ış…uñ ser-be-ser : dünye açduñ gör «amu D. 
****    Seyyid Nesîmî Divanında bulunamadı. 
********    “Belirtileri secde izinden yüzlerindedir.” Feth, 48/29. 



 

 405  

‘Ârifâna bir na@ar …ıl kisvetinden bellüdür 
 

4       Her zerüñ …albi mi√ekkden bilünür bellü ‘ıyân 
Nitekim bîmâr-ı ‘ış…uñ ‘illetinden bellüdür 
 

5       Đy Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî nükteñi nâdân eline virme kim 
Cevheri merdân bilür hem …ıymetinden bellüdür 
 
 
   322322322322****    
    
            NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ~ûretüñ na…şını yazdı didi Rabbu’l-‘âlemîn** 
Hâ≠ihî cennâtü ‘adnin fed«ulûhâ «âlidîn*** 
 

2       Gözüñe ve’n-necmü**** yazdı …aşuña ve’n-nâzi‘ât***** 
         Alnuña na§run mina’llâh******  görinür ‘ayne’l-ya…în******* 

 
3       Âyet-i ‰ûbâ gelüpdür serv-…addüñ √a……ına700 

Leblerüñ yâdına münzel oldı min mâ’in ma‘în******** 
 

4       Lâ-şek oldı «ûb cemâlüñ …ıble-gâh ‘âşı…lara701 
Üscudû emr oldı ◊a…dan …ılmayan oldı la‘în********* 
 

5       Đy Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî kim işitdi bu fenâda na@muñı702 
Nâmesin çâk itdi ol dem oda §aldı defterin 
 
 
 
 

                                                 
****    Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, Nesîmî Divanı, s. 621. 
********    “Âlemlerin Rabbi” Fatiha, 1/1. 
************ “Bu Adn cennetine ebedî kalıcılar olarak girin.” Zümer, 39/73. 
**************** “Battığı zaman yıldıza andolsun.” Necm, 53/1. 
******************** “Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.” Nâziat, 79/1. 
************************ “Allah’tan yardım.”  
**************************** “Sonra onu gerçekten yakîn gözüyle görmüş olacaksınız.” Tekâsür, 102/7. 
700321 /  3b : 4b D. 
******************************** Sonra onun soyunu biz öz sudan, basbayağı bir sudan yapmıştır.” Secde, 32/8. 
701          4 : 6 D. 
            4a «ûb cemâlüñ …ıble-gâh ‘âşı…lara : çün sen olduñ …ıble-gâhı ‘âşı…uñ D. 
************************************ “Ve meleklere: Âdem’e secde edin dedik.” Bakara, 2/34. 
702          5 : 7 D. 
             5a fenâda : ‘U†ârid D. 
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   323323323323    
 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 
Şâyed tera√√um idegörüp «âksârını 
‘Ömrüm geçince bekleyeyin reh-gü≠ârını 
 
   324324324324    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Mürşid-i râh-ı √a…î…at ‘ârif-i kâmil gerek 
Sâkin-i §a√n-ı hidâyet √a≥rete vâ§ıl gerek 
 
   325325325325    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
◊a≥ret-i Mevlâ hidâyet itmeyince bir …ula 
Çâre yo…dur kim ol in§âfa gelüp √â§ıl ola 
 
      326326326326    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Ni&âr eyler &enâ gevherlerin bî-√add ü bî-pâyân 
¢abûlı lu†fuña râci‘dür ey sul†ân-ı ‘âlî-şân 
 
   327327327327    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Bu me&eldür söylenür «al…uñ dilinde dâ’imâ 
Diñleme düşmen sözüni umma ‘avratdan vefâ 
 
   328328328328    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

       E’n-nese’nâ …ı§âtu’l-‘a…lı ve’d-dîn işit* 
Diñleme ‘avrat kelâmın dâr aña göre iş it 
 
 

                                                 
****    “Kadınlar akıl ve din yönüyle noksandır.”  
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   329329329329    
    
        ¢ı†¢ı†¢ı†¢ı†‘aaaa    
    
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
Mâl içün çift idinme pîre-zeni 
Ger bu nice batursa altuna 
La‘net olsun aña vü mâluna 
Mâlı mel‘ûn u kendü mel‘ûna 
 
 

330330330330****    

    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
    
‘Â…ıl oldur ki …oya dünyede bir «ûb e&er 
E&eri olmayanuñ gör ki yerinde yel eser 
Bu cihân içre anuñ kim e&eri bâ…îdür    
Olmaz ol ◊ı≥r-§ıfat zindedürür tâ ma√şer 
 
 
   331331331331********    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
¢alay olmasa âyîne ar…asında 
Görünmezdi bu §ûret …arşusında 
 
 
   332332332332    
 
Fikr eyler miydüñ neredendür nedür ma‘âd 
Hem gülden işbu ma…âma nedür murâd 
 
 
 
 
 
 

                                                 
**** Bu rubai 67a’da der-kenardır. 
********    Bu beyit 67a’da der-kenardır. 
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   333333333333****    
    
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
Bî-be…âdur bu menzil ey a√bâb 
Fette…u’llâhe yâ uli’l-elbâb** 

 
   334334334334************    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
»âr-püştüñ «âr §a…lar cânını 
Nermlik döker hem-vâruñ …anını 
 
   335335335335****************    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Bende olma nefsüñe iki cihânda şâd iken 
◊ayfdur büt-«âne …ılma… Ka‘be beytu’l-lâh iken 
 
 
   336336336336********************    
    
            NesîmîNesîmîNesîmîNesîmî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Cân içüpdür ‘aş… şarâbın terkisi mestâneden 
Görince ser-mest olupdur bir …ade√ peymâneden 
 

2       Cânuñı odlara §aldı şu‘le-i dildâr içün 
Đy göñül ögrenegör ‘âşı…lıπı pervâneden 
 

3       Gerçi mescidden gelür âvâz-ı ≠ikri yâ Đlâh 
∏âfil olma yek-nefes yâ Hû gelür mey«âneden 
 

                                                 
**** Bu beyit 67a’da der-kenardır. 
** “Ey akıl sahipleri, Allah’tan korkup sakının.” Mâide, 5/100. 
***    Bu beyit 67a’da der-kenardır. 
****    Bu beyit 67a’da der-kenardır. 
*****    Seyyid Nesîmî Divanında bulunamadı. (Bu beyit 67a’da der-kenardır.) 
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4       Cismini «âk itmeyenler bulmadı gevherini 
Lâ-cerem kendin isteyen buldı yine vîrâneden 
 
 

5       Ol …adar virdi Nesîmî Nesîmî Nesîmî Nesîmî âşinâlı…dan «aber 
±errece kim olmadı bir baπrı †aş bîgâneden 
 
 

67b      337337337337****    
    
            La†îfîLa†îfîLa†îfîLa†îfî    
    

                Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
            I 
Kimisi «andân bu «al…uñ kimisi giryândur703 
Kim terennüm eylemekde kimisi nâlândur 
Bülbül aπlar gül güler ‘âlem buña √ayrândur 
Gösterür ta…dîr olanı gerdiş-i gerdândur 
Her …uluñ başına yazılan gelür devrândur 
   II 
Yazduπın çün kâtib-i ta…dîr taπyîr eylemez 
Ol nüvişti ma√v idüp bir da«ı ta√rîr eylemez 
◊ikmete nâ@ır olan efkâr tek&îr eylemez 
‘Â…ıl olan bu cihânda hîç tedbîr eylemez 
Her …uluñ başına yazılan gelür devrândur 
   III 
◊âlden çün √âle iltür rûzgâruñ gerdişi704 
Niçe §ûret gösterür gerdûn-ı gerdân cünbişi 
Râst gelmez degme kez tedbîre ta…dîrüñ işi 
Böyle …almaz dâ’imâ bir √âl üzre her kişi 
Her …uluñ başına yazılan gelür devrândur 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Latîfî, Tezkiretü’şTezkiretü’şTezkiretü’şTezkiretü’ş----şu‘arâ ve Tabsıratü’nşu‘arâ ve Tabsıratü’nşu‘arâ ve Tabsıratü’nşu‘arâ ve Tabsıratü’n----nuzamânuzamânuzamânuzamâ (Đnceleme (Đnceleme (Đnceleme (Đnceleme----Metin),Metin),Metin),Metin), Ankara 2000, s. 304. 
703703703703 337 / Tezkirede 5 bend. 
           I^1 kimisi : kimi T. 
           I^3 Bülbül aπlar gül güler ‘âlem buña √ayrândur : Kim serâser πar…-ı dîbâ kimisi ‘üryândur D. 
           I^4 Gösterür ta…dîr olanı gerdiş-i gerdândur : Kimisi §a√n-ı şerâda kim der-i zındândur D. 
704704704704            III : IV T. 
           III^4 her : bir T. 
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   IV 
Bunca demler kim La†îfîLa†îfîLa†îfîLa†îfî geçdi yo… andan e&er705 
Âtiye √âli bilinmez √âledür anca… na@ar 
Durmayup geçmekdedür a√vâl-i ‘âlem «ayr u şer 
Her ne √âl ise cihânuñ lu†fı vü …ahrı geçer 
Her …uluñ başına yazılan gelür devrândur 
 
 
 
   338338338338****    

    
∏azel∏azel∏azel∏azel----i Nevi Nevi Nevi Nev‘îîîî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ¢anda bir πam yârsuz …alsa benümle yâr olur 
Bir belâ kim §â√ibin bulmaz baña πam-«·âr olur 
 

2       Đstesem bir çâre biñ nâ-çârlı… yüz gösterür706 
Vüs‘at istersem eger dünyâ başıma dâr olur 
 

3       Her «ar-ı nâdân içün pâ-bend olur zülf-i nigâr707 
Baña gelse murπ-ı dil §ayd itmek içün mâr olur 
 

4      ‰âli‘ümde √a… ta§avvur itdügüm bâ†ıl çı…ar708 
Rişte-i tev√îd olan √al…a baña zünnâr olur 
 

5       Her ümmîdin kesüp Man§ûr-veş bu bâπda 
NevNevNevNev‘iyâiyâiyâiyâ ber-dâr olan ma‘nîde ber-«ûr-dâr olur 
 
 
          
    

                                                 
705          IV : V T. 
           IV^1 demler kim : demlerdür T. 
           IV^2 Âtiye √âli : Artanuñ «âlî M. 
****    M. Tulum, M. A. Tanyeri, Nev’î Divanı Tenkitl Nev’î Divanı Tenkitl Nev’î Divanı Tenkitl Nev’î Divanı Tenkitli Basım, i Basım, i Basım, i Basım, Đstanbul, 1977, s. 302. 
706 338 / 2b eger : geñiş D. 
707         3a olur : olan D. 
           3b dil : cân D. 
708         4a itdügüm : …ılduπum D. 
           4b √al…a : rişte M. 
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            339339339339****    

Emrî Emrî Emrî Emrî     
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Senüñ fülfül benüñ varsa benüm dâπ-ı siyâhum var 
Senüñ sünbül §açuñ var ise benüm de dûd-ı âhum var 
 

2       Senüñ müjgân-ı çeşminden var ise leşkerüñ §af §af709 
Benüm de yir yüzin dutar sirüşkimden sipâhum var 
 

3       Senüñ başuñda miskîn sâye-bân var ise kâkülden710 
Benüm de dûd-ı dilden âsumânî bâr-gâhum var 
 

4       Senüñ mânend-i mir’ât-ı mücellâ ‘ârı≥uñ varsa711 
Benüm gûşe-i çeşmümle ıra…dan bir nigâhum var 
 

5       Senüñ başuñda ey meh gün gibi tâc-ı zerüñ varsa712 
Benüm de şu‘le-i nârı ma√abbetden külâhum var 
 

6       Senüñ …andan sirişküñ var ise ey dîde-i EmrîEmrîEmrîEmrî713713713713 
Benüm de sûz ile dilden çı…ar ço… âh u vâhum var 
 
 

68a    340340340340********    
    

 Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Cânâne cefâ …ılsa n’ola câna §afâdur 
Aπyâr elemin çekdügümüz ya ne belâdur 

                                                 
****    Emrî Divanı, Emrî Divanı, Emrî Divanı, Emrî Divanı, s. 116. 
709 339 / 2 : 4 D. 
710          3 : 2 D. 
              3a başuñda : far…uñda M. 
             3b dilden âsumânî : âhumdan …avrulmuş M. 
711         4 : 5 D. 
             4a  mânend-i : yanında M. 
712          5 : 3 D. 
              5a başuñda : başında M. /  tâc-ı zerüñ : zer-efserüñ D. 
713          6a …andan sirişküñ var ise : kûyın var ise dem-be-dem M. 
             6b çı…ar : gelür D. 
**    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 166. 
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2       Her tâc olamaz fa…r u fenâ şâhına ser-tâc 

Terk ehlinüñ ey «·âce biraz başı …abadur 
 

3       Đzüñ tozına sürdi yüzin âyîne-veş dil 
Ma…§ûd benüm pâdişehüm kesb-i §afâdur 
 

4       ‘Aş… ehline şol câmı §unar sâ…î-i la‘lüñ 
Kim ‘a…la cilâ …albe §afâ rû√a πıdâdur 
 

5       Hep derd ü belâdur güzelüm ‘aş… u ma√abbet 
‘Âlemde hemân mihr ü vefâ √üsn-i edâdur 
 

6      Va’llâhi πazel söylemeden ço…dan u§andu…714 
Ma…§ûd hemân √âside bir pâre e≠âdur 
 

7       Sâ…î mey-i Bâ…îyiBâ…îyiBâ…îyiBâ…îyi getür bezme §afâ vir 
Çün kâr-ı cihân ‘â…ıbetü’l-emr fenâdur 
 
 
   341341341341****    
    

Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
1       Gül yüzüñ va§fında bülbül …ılsa el√ânı dürüst 

Bâπda bir πoncanuñ …almaz girîbânı dürüst 
 

2       Olsa ‘irfân ehline cânân olursa şöyle kim715 
Zülf-i müşgîni şikeste ‘ahd ü peymânı dürüst 
 

3       Dil-berüñ ‘ahdi dürüst ammâ vefâsı süst olur716 
‘Âşı…uñ göñli şikeste ‘ahd ü peymânı dürüst 
 

4       Cevşen-i pûlâd-ı çar«ı çâk çâk itdüm da«ı 
Âh-ı âteş-bârumuñ şemşîr-i bürrânı dürüst 
 

5       Âteş-i sûz-ı firâ…uñ bir √arâret virdi kim 
Nûş ider bir demde dil deryâ-yı ‘Ummânı dürüst 
 

6       Bâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâ fennüñde tutmaz kimse no…§ânuñ senüñ 
◊amdü li’llâh †ab‘ mevzûn ‘a…l mîzânı dürüst 

                                                 
714 340/ 5 : 6 M. / 6 : 5 M. 
****    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 114. 
715 341 / 2a olursa : olınca D. 
716          3a dürüst : bütün D. 
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   342342342342****    
    
            Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
 

1       Şâ«-ı gülde jâle düşmiş πonca-i ra‘nâ mıdur 
Şâh elinde yâ mura§§a‘ sâπar-ı §ahbâ mıdur 
 

2       Zînet-i bâπ u bahâr olmış nihâl-i erπavân 
‘Îd-gehde §alınur ma√bûb-ı müste&nâ mıdur 
 

3       Mevc urur bâd-ı se√erden sebze-i ter mi ‘aceb 
Yâ bisâ†-ı bezm-i ‘ayş olmış yeşil «ârâ mıdur 
 

4       ~u gibi zencîrler †utmaz dil-i dîvâneyi 
◊â§ılı âvâralı… va…ti bahâr eyyâmıdur 
 

5       Dehre meftûn olma ey Bâ…î Bâ…î Bâ…î Bâ…î felek râm oldı †ut 
Bî-vefâ dünyâ hele ben bildügüm dünyâ mıdur 
 

343343343343    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Fa√r-ı ‘âlemsin cihânda fâsı yo… 
Kerem-kânsın velîkin râsı yo… 
Dilegüm budur »udâdan dâ’imâ 
Saña bir merkeb vire kim bâsı yo… 
 

        
68b               344344344344********    
    

 Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
 

1       ~alınan kûyında ol serv-i semen-sîmâ mıdur 
Gül-şen-i cennetde şâ«-ı Sidre vü ‰ûbâ mıdur 
 

2       Za«m-ı sînem içre cânâ …anlu peygânuñ senüñ 

                                                 
****    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 177. 
**    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 175. 
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∏oncada pinhân olan berg-i gül-i ra‘nâ mıdur 
 
 
 
 

3       Mürde-i derd ü πama cânlar baπışlar cür‘ası 
Sâ…ıyâ bi’llâh mey-i √amrâ dem-i ‘Îsâ mıdur 
 

4       Aπzuñ içre diş midür ya πonca içre jâle mi 
Kevkeb-i dürrî midür ya lü’lû-yı lâlâ mıdur 
 

5       Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î-i dil-«asteye cevr-i firâvân itmeden717 
¢a§duñ öldürmek mi yo«sa nâz u istiπnâ mıdur 
 
    
 
   345345345345****    
    
            Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
 

1       Ba…madı baπa göñül yâr ile yâr olmayıca… 
A…madı §u gibi gül-zâre bahâr olmayıca… 
 

2       Ey ki deryâ-yı πam-ı ‘aş…uña yo… hîç kenâr 
Bûse lu†f eyle hele bârî kenâr olmayıca… 
 

3       Bî-√isâb itdi «a†uñ ‘âşı…a cevri ammâ 
Kimse da‘vâ idemez rûz-ı şümâr olmayıca… 
 

4       Gül-şen-i kûyuña varmaπa göñül yüz gereke 
Gül-i ru«sâruña âşüfte hezâr olmayıca… 
 

5       Bulmadı sa‘y ile ser-menzil-i ma…§ûda vü§ûl 
Himmet-i merd-i »udâ sâlike yâr olmayıca… 
 

6       ‰al‘at-i şâhid-i i…bâl nümâyân olmaz 
Sîne-i ehl-i §afâ âyîne-dâr olmayıca… 
 

7       Olmaz ey Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î-i bî-dil ser-i a‘dâ pâ-mâl 
Yine sen †ab‘ semendine süvâr olmayıca… 
 

                                                 
717 344 / 5b yo«sa : yoπsa D. 
****    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 243. 
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            346346346346****    
    
            Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
 

1       Zâhidâ ‘ibret gözin aç §ûret-i zîbâya ba… 
Bir na@ar âyîne-i §un‘-ı cihân-ârâya ba… 
 

2       Dildür ol ba√r-i √a…î…atden vücûduñ mülkine718 
Şol derûnuñ ‘âleminde mevc uran deryâya ba… 
 

3       Ba«t-ı bî-bünyâd içün renc-i †alebden fâriπ ol 
Bârî bir …aç gün √u≥ûr-ı …alb ile dünyâya ba… 
 

4       Câm-veş kimdür bu bezm içre ciger-«ûn olmayan 
∏onca-i gül-zârı seyr it lâle-i √amrâya ba… 
 

5       ◊âl-i zâr-ı Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î-i bî-dilden isterseñ nişân 
¢âmet-i çeng ü dü-tâya rûy-ı zerd-i nâya ba… 
    
   347347347347********    
    

                                                     Şâhidî     Şâhidî     Şâhidî     Şâhidî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Didüm ki görmedüm cânâ gözüñ gibi güzel gözler 
Didi ben da«ı görmedüm senüñ gibi güzel gözler 
 
   348348348348************    
    
LiLiLiLi----mu√arririhîmu√arririhîmu√arririhîmu√arririhî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
◊av≥-ı kev&er içre gûyâ ney-şeker düşmüş …amış 
Sükkeri leblerle dil-ber anı bir olmuş emmiş 
 

                                                 
****    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 248. 
718 346 / 2a √a…î…atden : √a…î…îden M. 
**    Şâhidî Divanında bulunamadı. (Bu beyit 68b’de der-kenardır.) 
***    Bu beyit 68b’de der-kenardır. 
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349349349349****    
    

     Beyânî     Beyânî     Beyânî     Beyânî    
    

                  Mef‘ûlü Mefâ‘ilün Mefâ‘îlü Fe‘ûl  (1. ve 3. mısra) 
                  Mef‘ûlü Mefâ‘ilün Mefâ‘îlün Fa‘   (2. ve 4. mısra) 
 

Nâr-ı πam-ı ‘aş…a olalı sîne va†an 
Esbâb-ı neşâ†a oldum âteş-efgen 
Âh itmege bir bahânedür yo«sa ele    
Alur mı idüm du«ânı ey sâ…î ben  
 
   
   350350350350********    
    

       Lem√î       Lem√î       Lem√î       Lem√î    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
    
Aπzına aldı dütün lülesin ol √ûr-li…â 
Çeşme-i kev&ere bir lüle …ulları gûyâ 
 
    
            351351351351************    
 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün 
 
Yârân ile du«ân iç olma §a…ın dütünsüz 
Çek §ofra-i se√âyı yârâna gice gündüz 
 
   352352352352****************    
 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
 
Erbâb-ı du«ân eşâm içsünler otursunlar 
Zem eyleyen a√vânuñ burnına üfürsünler 
 
 
 
 

                                                 
****    Bu dörtlük  68b’de der-kenardır. 
**    Bu beyit 68b’de der-kenardır. 
***    Bu beyit 68b’de der-kenardır. 
****    Bu beyit 68b’de der-kenardır. 
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            353353353353****    
    
 LâmiLâmiLâmiLâmi‘îîîî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       ¢ış irişdi gelüñüz §o√bet-i şâm eyleyelüm 
Ya‘nî ki §ub√a degin ‘ayş-ı müdâm eyleyelüm 
 

2       Mu√tesib irte yefâ‘ eyler imiş şürb-i meye 
Bu gice anuñ işin biz de tamâm eyleyelüm 
 

3       ¢anπı dil-ber ki §urâ«i gibi indirmeye baş 
Senüñ indirmez ise …addini lâm eyleyelüm 
 

4       Ola kim pîr-i «arâbât bizi eyleye …abûl 
Sâ…ıyâ senden aña med√ u peyâm eyleyelüm 
 

5       LâmiLâmiLâmiLâmi‘îîîî ger dimeye bâde-i ‘aş…uña √alâl 
Biz aña §o√bet-i ‘uşşâ…ı √arâm eyleyelüm 
 
 

 69a    354354354354********    
    
            ~abrî~abrî~abrî~abrî    
    

        Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 

1       Mümkin mi mâ’il-i leb-i cânâne olmayam719 
¢âbil midür görem seni dîvâne olmayam 
 

2       Lâyı… mı devr-i gül ola câm içmeyem müdâm 
‘Âşı… olam da sâkin-i mey-«âne olmayam 
 

3       Bir şem‘-i dil-fürûz-i melâ√at mi var ki ben720 
Yanup ya…ılmayam aña pervâne olmayam 
 

4      ‘A…l ile âşinâlıπı terk itmek isterüm 
¢a§dum budur ki ‘aş… ile bîgâne olmayam 

                                                 
****    Bu gazel 68b’de der-kenardır. 
**    Hasan Kasır, Sabrî Mehmed Şerif Divanı, Atatürk Ü. SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  Sabrî Mehmed Şerif Divanı, Atatürk Ü. SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  Sabrî Mehmed Şerif Divanı, Atatürk Ü. SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  Sabrî Mehmed Şerif Divanı, Atatürk Ü. SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 
1990, s. 233. 
719 354 / 1a mâ’il-i leb-i cânâne : câmı ‘aş… ile mestâne D. 
720          3a melâ√at mi : ma√abbet mi D. 
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5       ~abrî~abrî~abrî~abrî gibi revâ mı geçem nûş-ı bâdeden 

Şâ‘ir olam da nâzük ü rindâne olmayam 
 
 
   355355355355    
    
            ‘UbeydîUbeydîUbeydîUbeydî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Ne açıldu… fe≥â-yı gülşene gül pîrehenlerle 
Ne §alındu… murâd üzre bûy-ı serv-i semenlerle 
 

2       Fa…îr oldu…sa istiπnâ iderler bilmezüz yâ Rab 
Neye varur bizüm a√vâlümüz sîmîn bedenlerle 
 

3       Gidüp ‘a…l ile cân zülfinde yâruñ …aldılar anlar 
Dili gönderdik anlara o da …aldı …alanlarla 
 

4       ∏am ile nâfe-veş pür-«ûn iderler …alb-i ‘uşşâ…ı 
»a†âdur eşk ü meşk itmek √a†ı müşg-i √utenlerle 
 

5       Vefâ eyleñ diyeydük incinirler söylemezler hîç 
‘UbeydîUbeydîUbeydîUbeydî söyleşilmez √a… budur πonca-dehenlerle 
 
 
      356356356356****    
    
            Ya…înîYa…înîYa…înîYa…înî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       ‰ayanup √üsnüñe şâhum iñen aπlatma ‘uşşâ…ı721 
¢alur §anma benüm ‘ömrüm güzellik kimseye bâ…î 
 

2       Cefâ vü cevr ile √al…ı nice odlara ya…arsın722 
Be hey @âlim ne işlersin unutduñ gibi »allâ…ı 
 

3       Cemâlüñ göricek yâruñ nice cân virmesün ‘âşı…723 
Be hey yâr âdem öldürür anuñ bu √üsn-i a«lâ…ı 

                                                 
****    Ömer Zülfe, Ya…înî Dîvânı Tenkitli MetinYa…înî Dîvânı Tenkitli MetinYa…înî Dîvânı Tenkitli MetinYa…înî Dîvânı Tenkitli Metin----TetkikTetkikTetkikTetkik----Dizin,Dizin,Dizin,Dizin, Đstanbul 2004, s. 439. 
721 356 / 1a aπlatma : incitme D. 
722          2a «al…ı : «a……ı M. 
              2b işlersin : işdür M. / gibi »allâ…ı : [ahd]-i a«lâ…ı D. 
723          3 : 4 D. 
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4       Bu √üsnüñ nâmesin herkes eline alsa ey dil-ber724 

O √âletde …alur √ayrân unudup elde evrâ…ı 
 

5      Ya…înîYa…înîYa…înîYa…înî bezm-i mi√netde delindi ney gibi baπrum 
Anuñçün nâle vü âhum ser-â-ser †utdı âfâ…ı 
 
 
   357357357357****    

 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Dün gice düşümde gördüm ◊a… baña virmiş seni 
‘Â…ıl olma sevdügüm â«ir …uçarum ben seni 
 
 
   358358358358********    
    

‰avîlî‰avîlî‰avîlî‰avîlî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Dil-berüñ sükker lebi aπzuma olsun âmîn 
Bûs-ı la‘l-i ‘ârı≥ı vü çeşm olsun âmîn 
 

2       Râh-ı sevdâ üzre her bir derd-mend ü bî-nevâ 
Gül gibi her dem güşâde «â†ır olsun âmîn 
 

3       Aπlasun aπyâr olan mel‘ûn ebed hîç gülmesün 
Yâr olan dil-ber olan her demde gülsün âmîn 
 

4       Cevr idüp dâ’im vefâsı olmayan «ûb-rûlaruñ 
Verd-i √üsni berg-i nesrîn gibi §olsun âmîn 
 

5       Câme-«·âb üzre ‰avîlî‰avîlî‰avîlî‰avîlî yatur iken uyanup 
Bir perî-rû dil-beri …oynında bulsun âmîn 
 
 
 
 
 

                                                 
724          4 : 3 D. 
            4 : Ne deñlü nâz eylersen …ayırmaz eyle ‘uşşâ…a 
                 Kerem …ıl tek dirîπ itme şarâb-ı la‘lüñ ey sâ…î D. 
****    Bu beyit 69a’da der-kenardır. 
**    Bu gazel 69a’da der-kenardır. 
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      359359359359****    
    
            FerîdûnFerîdûnFerîdûnFerîdûn    

    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Zühd ile zâhid bulunmaz çünki cennâtü’n-na‘îm** 
Dut yolın mey-«ânenüñ hâ≠â §ırâ†ü’n-müsta…îm*** 
 

2       Bâde-i ehl-i §afâdan §âf olur mir’ât-ı dil 
Câm dut √urmetle bismi’l-lâhi’r-ra√mâni’r-ra√îm 
 

3       Bûy-ı zülf-i yâr ile hem-dest olup bâd-ı nesîm725 
Câna râ√at ba√ş ider ez nef√a-i ‘anber-şemîm 
 

4       Tevbe-i zühd ile çek rindâne zâhid bâdeyi726 
Sâkin-i mey«âne ol kim ≠âlike’l-fevzü’l-‘a@îm***** 
 

5      Na@m-ı eş‘ârı FerîdûnFerîdûnFerîdûnFerîdûn oldı ‘ayn-ı câriye727 
        Fey≥-ı √a…dur sözleri …ad câe min …alb-i selîm****** 
 

 
 69b             360360360360************************    

    
                ŞemsîŞemsîŞemsîŞemsî    

    
                            Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Cân na…dini virsem n’ola sen câna tekellüf 
Eyler …ul olan varını sul†âna tekellüf 
 

2       Geh cevr ü gehi nâz u gehi şîvelerüñden 

                                                 
****    Kadriye Şimşek, Ferîdûn Divanı,  Ferîdûn Divanı,  Ferîdûn Divanı,  Ferîdûn Divanı, Dumlupınar Ü. SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kütahta 2002, s. 
147. (Bu gazel 69a’da der-kenardır.) 
** “Nimetlerle donatılmış cennet.” Maide, 5/65. 
*** “Dosdoğru olan yol işte budur.” Âl-i Đmran, 3/51. 
725 359 / 3 : 4 D. / 4 : 3 D. 
           3a nesîm : §abâ D. 
           3b ider ez : olur ol D. 
726         4b kim : πıl D. 
***** “Đşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” Tevbe, 9/72. 
727         5b …ad câe :  …add-i câ D. 
****** “Arınmış bir kalpten gelmiştir.” 
****** Mehmet Akkaya’nın hazırladığı Şemsi Paşa Divanında ve Orhan Bilgin’in hazırladığı Külliyât-ı Şemsî’de 
bulunamadı. 
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Ma…§ûduñ eger cân ise cânâne tekellüf 
 

3       Mey bezmine §undı elin …ıldı nevâziş 
Bir deste gülle eyledi mestâne tekellüf 
 

4       Rindler niçe ger a…mış iken kîsesin anuñ 
Göz kâseyi çekmez yine †olana tekellüf 
 

5       Gülşende idüñ dün gice Şemsî Şemsî Şemsî Şemsî yine gündüz 
Bir tâze πazel gül gibi yârâne tekellüf 
 
 
   361361361361    
    
            LaLaLaLa‘lîlîlîlî    
    

         Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Sehl ola cihân tu√fesi cânâne tekellüf 
Yolıña fidâ cân da«ı cânâne tekellüf 
 

2       Lâyı… nem ola †apuña kim çekdügi mûruñ 
Bir ricl-i cerâd idi Süleymâna tekellüf 
 

3        3        3        3        Dervîşüñ olur dilde niyâz elde niyâzı 
‘Ayb eyleme §undumsa fa…îrâne tekellüf 
 

4       Ma‘≠ûr durur …apuña geldümse tehî dest 
¢uldan ne ola ◊a≥ret-i Sul†âna tekellüf 
 

5      Dil tu√fe ilet yâruña kim olmaya LaLaLaLa‘lîlîlîlî    
Âyine gibi Yûsuf-ı Ken‘âna tekellüf    
    
    
            362362362362****    
    
            ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Lâle-√adlerle bugün ‘azm-i temâşâ va…tidür728 
Rûz-ı nev-rûza irişdik seyr-i §a√râ va…tidür 
 

                                                 
****    Mehmet Sarı,    Sabûhî Sabûhî Sabûhî Sabûhî Şeyh Ahmed Dede Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Şeyh Ahmed Dede Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Şeyh Ahmed Dede Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Şeyh Ahmed Dede Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, (Gazi Ü. 
SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara 1992, s. 253. 
728 362 / 1a ‘azm-i : πam-ı D. 
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2       Virmege âyîne-i …albe küdûretden cilâ 
Sâ…î-i gül-çehre vü câm-ı mu§affâ va…tidür 
 

3       Ey göñül endîşe-i zühd ü ‘amelden fâriπ olma 
Geşt-i gül-zâr eyle seyr-i rûy-ı zîbâ va…tidür 
 

4        Sâπar-ı zerrîne dök la‘l-i mu≠âbı sâ…ıyâ 
‘Đşret-âbâd-ı çemende verd-i ra‘nâ va…tidür 
 

5      ‘Âlem-i vu§lat henüz aπyârdan √âlî iken 
Yâr ile seyriñ ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î şimdi tenhâ va…tidür 
 
 
 
      363363363363    
    

         Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
 

1       Eyyâm-ı bahâr oldı mey«âneye ‘aş… olsun 
Gün gibi güler yüzli peymâneye ‘aş… olsun 
 

2      ‘Âşı… aña dirler kim ‘aş…-ı âteşîn yana 
Yanma…da benüm cânum pervâneye ‘aş… olsun 
 

3       Âlât-ı †arab küllî çalındı bu meclisde 
Her sâza …ula… urdum ammâ neye ‘aş… olsun 
 

4       Gülzâr-ı ma√abbetde ‘âşı… ço… olur lîkin 
Bülbül gibi ‘âlemde dîvâneye ‘aş… olsun 
 

5       ~a√râ-yı melâmetde efπân iderek geldüm 
Şenlikde …omazlarsa vîrâneye ‘aş… olsun 
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      364364364364****    
    

           Mu           Mu           Mu           Mu‘îdîîdîîdîîdî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Devlete lâyı… olanlar görmedi devlet yüzin 
Devlet anuñ kim cihânda devlete lâyı… degül 
 
   365365365365********    

    
‘UlvîUlvîUlvîUlvî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
∏urûr itme libâs-ı fa√r ile ‘ömrüm cihândur bu 
¢abâ-yı cismini …or bunda herkes câ-mekândur bu 
 
 
 

70a    363636366666************    
    

    Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    

                  Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Nihâl-i …âmetüñ √a……â ‘aceb na«l-i dil-ârâdur 
Egerçi …addüñ a‘lâ kâkülüñ a‘lâdan a‘lâdur 
 

2       Çerâπ-ı √üsnünüñ nûrı fürûπ-ı şem‘-i kâfûrî 
Nigâr-ı ‘anberîn-gîsû nihâl-i sîm-sîmâdur 
 

3       Beyâ≥-ı §af√a-i ru«sâruñ üzre zülf-i pür-çînüñ 
Mi&âlin görmemişdür kimse bir †uπrâ-yı πarrâdur 
 

4       Gedâ-yı bî-ser ü pâyı semend-i nâza çignetme 
Đñende √üsne maπrûr olma sul†ânum bu dünyâdur 
 

5       Kenâr-ı ba√r-i na@ma yine dürler dizmiş ey Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    

                                                 
****    Bu beyit 69b’de der-kenardır. 
**    Ulvî Divanı, Ulvî Divanı, Ulvî Divanı, Ulvî Divanı, s. 491. (Bu beyit 68b’de der-kenardır.) 
***    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 132. 
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Sü†ûr-ı defter-i şi‘rüñ meger emvâc-ı deryâdur 
 
 
      367367367367****    
    

                Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Gel ey sâ…î bulınmaz böyle ‘âlî dil-güşâ meclis 
Getür câm-ı mu§affâyı kim olsun pür-§afâ meclis 
 

2       Piyâle ‘aksi mir’ât-ı felekde âfitâb olsun729 
Fürûπ-ı §âπar-ı §ahbâdan olsun pür-≥iyâ meclis 
 

3       Şarâb âb-ı √ayât u câm-ı zerrîn âfitâb olsa730 
Cinân içre gerekmez baña cânân olmasa meclis 
 

4       ¢ade√ …an aπlayup def sîne döger ney fiπân eyler731 
Meger derd ü πam-ı ‘aş…a olupdur mübtelâ meclis 
 

5       ¢ade√ fıs…ıyye mey §u √al…a-i rindân anuñ √av≥ı 
Sarây-ı şev…a şâdırvân olupdur Bâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâ meclis 
 
   368368368368********    
    

                Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Nesîm-i §ub√ eser cân-ba«ş olup âheste âheste 
Cihânda böyle cân virmiş degüldür da«ı bir «aste 
 

2       Ayaπı elde ‘ayş eyler çemende baş …aldurmaz 
~unılmış sâπar-ı ‘işret ezelden nergis-i meste 
 

3       ‰olaşma…dan degül fâriπ kemend-i kâküli dâ’im 
Ulaşma…dan degül «âlî kemân ebrûsı peyveste 
 

4       Temâşâ-gâh-ı √üsnüñde cihânı √ayret almışdur 
∏anînüñ gözleri √ayrân fa…îrüñ çeşmi dem-beste 

                                                 
****    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s.227.    
729 367 / 2a olsun : olsa M. 
730         3a olsa : olsun M. 
731         4 : 5 M. / 5 : 4 M. 
**    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 375.    
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5       Bir elde Bâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâBâ…ıyâ gül gibi sâπar var iken geldi 

»ayâl-i kâkül-i müşgîni sünbül §undı bir deste 
 
      369369369369    
    
        Meş…îMeş…îMeş…îMeş…î    
    
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
Pür-‘acebdür zamâne yârânı 
∏â’ib olsañ ider seni πıybet 
Rû-be-rû olıca… nifâ… ehli 
Nice yüzden …ılur ol dem ‘izzet 
Baña benden na§î√at ey Meş…îMeş…îMeş…îMeş…î    
Bî-vefâlar ile eyleme ülfet 
 
   370370370370    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Telef …ılma beπâyet §a…la mâlı 
Ki zîrâ anı πâyet §a…lamalı 
Kemâl ü mâl olupdur gerçi ma…bûl 
Kemâlüñde da«ı mâl oldı mâlî 
 
      371371371371****    
    

‘UlvîUlvîUlvîUlvî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Şeh-i ‘aş…am sipihr ü âfitâbı ta«t u tâc itmem 
Bir abdalum kim ölsem dehre ‘ar≥-ı i√tiyâc itmem 
 
   372372372372** 
    

ŞâhîŞâhîŞâhîŞâhî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Ma…bûl olur eger çi güzellerde √üsn ü ân 
Ammâ ne ân ki bâ‘i&-i cevr ola her zamân 

                                                 
****    Ulvî Divanı, Ulvî Divanı, Ulvî Divanı, Ulvî Divanı, s. 379. 
371 / sipihr ü âfitâbı : sipihr-i âfitâbı D. 
** Tayyar Gül’ün hazırladığı Şâhî Divanında bulunamadı. 
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 70b      373373373373****    
    

                ≤a≤a≤a≤a‘îfîîfîîfîîfî    
    

                   Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Fenâ fi’llâha sa‘y eyle göñül …ayd-ı bedenden geç 
Baña nâmûs u ‘ârı añma lu†f eyle geçenden geç 
 

2       Eger cânâna vâ§ıl olma… isterseñ bu dünyâda 
Vücûduñ mülkini vîrân idüp i…lîm-i tenden geç 
 

3       Şarâb-ı ‘aş… ile §âfî-dil olma… isteseñ §ûfî 
‘Đnâniyyet  .. dan ref‘ idüp mân ile menden geç 
 

4       Dilâ merd ol §a…ın aldanma na…dine bu dünyânuñ 
Tecerrüd …a§d idüp ‘Îsî gibi bu …a√be zenden geç 
 

5       ~a…ın aldanma ≤a≤a≤a≤a‘îfîîfîîfîîfî cennetüñ bâπ u bahârına 
Murâduñ va§l-ı yâr olsun temâ[şâ]-yı çemenden geç 
 
 
 
 
   374374374374    
 
                           Va√detîVa√detîVa√detîVa√detî    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Sücûd-ı §ûret-i Ra√mâna münkir câna beñzersin 
Münâfı…sın behey §ûfî hemân şey†âna beñzersin 
 

2       Gedâsın @ulmet-i cehl içre πâfil »ı≥rı bilmezsin 
Lebinden âb-ı √ayvân içmeyen √ayvâna beñzersin 
 

3       »a†-ı ru«sâr-ı dil-berden yo… anca… «a††uñ ey nâ§i√ 
Kitâb-ı fa≥l-ı √a…dan bî-«aber nâdâna beñzersin 
 

4       Gözüñ aç men ‘arafdan nükte fehm it leyse ta√§îl it* 
Elüñe âyîne al gör hele insâna beñzersin 

                                                 
* Kâmil Akarsu’nun hazırladığı Za‘îfî Divanında bulunamadı. 
* “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Hadîs-i Şerîf. 
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5       Nedür bu †ab‘-ı mevc-engîz ü …alb-i ba√r-i mânendüñ 

Le’âl-i na@muñ ile Va√detî Va√detî Va√detî Va√detî ‘ummâna beñzersin 
 
 
   375375375375    
    

∏azel∏azel∏azel∏azel    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Münzevî-i deyr-i ‘aş…am men Mesî√â me≠hebem 
Pârsâ-yı beste-zünnâr bir hüner meşrebem 
 

2       Eylerem deryûze-i himmet men‘-i mey«âneden 
Zinde-pûş fa…ram ammâ merd-i ‘âlî ma†labam 
 

3       A«ter-i ba«t-ı siyeh-kâram nice bulsun fürûπ 
Gerdiş-i çar«-ı …a≥âdan tîre ma†la‘ kevkebem 
 

4       Bezm-i nûş-â-nûş √âm nâ-murâd idem hele 
Tel«î-i §ahbâ-i ‘aş…-ı yâr ile şîrîn lebem 
 

5       Men ‘arafdan firâr fey≥-yâb-ı ‘işretem 
Gerçi dürd-âşâm-ı câmam rind-i §âfî-meşrebem 
 
          

71a           376376376376* 
    

                FevzîFevzîFevzîFevzî    
    
        Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Rind-i ser-pâ vü bürehne olagör ey FevzîFevzîFevzîFevzî    
Ne belâdur bu …adar bâr-ı ta√ammül ber-ser 
 
A√ma… oldur kim ola meşπalesi ‘a…liyyât 
¢îl u …âl evveli vü â«iri yo…dan ne çı…ar 
 
Felsefiyyâtla  ger bu ‘alî-i va…t olsañ 
Raπbet itmez yine bir kimse saña ≠erre …adar 
 
Hünerüñ ellisine kimse beş a…çe virmez732 

                                                 
* Özer Şenödeyici, Fevzî Divanı, ĐncelemeFevzî Divanı, ĐncelemeFevzî Divanı, ĐncelemeFevzî Divanı, Đnceleme----MetinMetinMetinMetin----Đndeks, Đndeks, Đndeks, Đndeks, Gazi Ü. SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Ankara, 2006, s.275.  
732 376 / 4b ◊ür : »ar D. 



 

 428  

◊ür degülsin ki saña medrese i√sân ideler 
 

5       Ehl-i §an‘at olayum dirseñ o güçdür zîrâ 
Ustalar âdemi işi içün erkâna çeker 
 
Ya sipâhî vü ya yol-dâş ya za‘îm olsañ eger733 
Ne belâ ikide bir renc-i mühimmât-ı sefer 
 
¢â∂î olsañ ne olur yol kesiciyle far…uñ734 
Rüşveti sensin alan nâ’ibüñ anca… ister 
 
Ya mü’e≠≠in ya imâm olsañ o ma‘…ul idi lîk735 
Seni is…â†-ı √alvet a…çesi gök …uzπûn ider 
 
Vâ‘i@ u §ûfî vü şey« olma… ise emr-i mu√âl736 
Sende ne zer… u riyâ var ne ta§annu‘dan eser 
 

10     Kâtib olsañ giderek â«ir olursın me’bûn737 
Şâ‘ir olsañ saña bî-me≠heb ü mül√id dirler 
 
Đntisâb itseñ eger ◊a≥ret-i Monlâya da«ı 
Nûr-ı çeşmüñ dükenince gice gündüz yaz dir 
 
Be yoπa cânuña minnet yazı yazma… ammâ 
Kişi Đslâmı müşevveş kölelerden ne çeker 
 
Ni‘am-ı mâ…îl başı irse eger keyvâna 
Yine gitmez köle …ısmından ebed dîn-i peder 
 
Şeh-i dehre ya vezîr ya nedîm olsañ da 
Şu‘ledür her birisi od gibi insânı ya…ar 
 

15     Ehl-i «idmet yanına varsañ o da«ı müşkil 
Yidügüñ zehr-i sirişk-i fu…arâ şâm u se√er 
 
Mâl-i mevrû& gerek tâ diyesin Bismi’llâh 
Na…d-i hîç ile dolu gencîne …odı saña peder 
 
Kişi alnı teriyle kesb-i √alâl eyler lîk738 
Biz bu ≥a‘f ile ne √amâl oluruz ne rencber 

                                                 
733          6b renc : derd D. 
734          7 : 8 D. 
735          8 : 7 D. 
736         9b zer… u riyâ var : zev…den olur D. 
737        10a â«ir olursın me’bûn : mâbınadur mi‘râcuñ 
738      17a teriyle : der ile D. 
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Gûş-ı cân ile beni diñler iseñ el-√â§ıl 
Bir sözüm var diyeyin saña ki dünyâya deger 
 
Sensin ol «âk-i der-i pîr-i muπân ol rind ol 
Bu cihân kimseye …almaz saña †oz†oπrı «aber 
 

20     Mey-i nâb olmasa zehr-i πamla ‘işret …ıl 
Felegüñ körlügüne cûd u sa«âvet göster 
 
Geçdi ümmîyi da«ı şîve-i murdârından739 
Kimden ögrendi bu ev≥â‘ı sipihr-i ebter 
 
Bize bu …ırba büzükli felegüñ nâzı nedür740 
Na…d-i cân u dil alur bilmez ammâ ne §atar 
 
‰âli‘ u ba«t u felek cümlesi berbâd olsun 
Rind-i âzâde sere bârî-i dü-nân neyler 
 
∏am yeme FevzîFevzîFevzîFevzî ki Allâh kerîmü’ş-şândur741 
Fu≥alâ-yı selef el-leyletü √ublâ didiler* 
 

25     Çar«-ı †âli‘le keş-â-keşde iken geldi §adâ 
Oldı li√yene ola târî« ola ‘ar≥ u ma√≥ar 
 
 

 71b    377377377377********    
    
            Riyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥î    

    
                    Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
     

1       Dilde senden gizlü bir derd ü πam u mi√net mi var 
Bir senüñ gibi cihânda ço… bilür âfet mi var 
 

2       Göñlümi al câna minnetdür didüm cânâneye 
Didi biñ nâz ile ol dem aña da minnet mi var 
 

3       Biñ göñül baπlu perîşân zülfinüñ her târına742 

                                                 
739      21—D. 
740      22a …ırba büzüki felegüñ : kec-rev felegüñ tâ bu …adar D. 
741      24b selef el-leyletü √ublâ : selefü’l-leyle √üsni D. 
* “Gece hoştur.” 
** Riyâzî Divanı, Riyâzî Divanı, Riyâzî Divanı, Riyâzî Divanı, s. 307. 
742377 / Divanda 7 beyit. 
            3a Biñ : Bir D. 
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Bu perîşânlı…da «â†ırlarda cem‘iyyet mi var 
 

4       »·âce-i dehrüñ degişmem bâliş-i «ârâsına743 
Đşigüñ †aşı gibi bir mesned-i ‘izzet mi var 
 

5       Ey Riyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥î n’ola nâzük düşse anda sözlerüñ744 
¢aşlaruñ va§fı gibi bir gûşe-i di……at mi var 
 
 
   378378378378****    
    
            Riyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥î    

    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1      ‘Âşı…a ümmîd-i va§l-ı dil-rübâ itmek yeter745 
Kâm-yâb olmazsa da«ı bir recâ itmek yeter 
 

2       Dest-resen olmazsa da bir gevher-i ≠î-…ıymete 
Cânı deryâ-yı belâya âşinâ itmek yeter 
 

3       Vu§lat olmazsa da«ı dest-bûsa …â’ilüz 
Dest-bûs olmazsa da bir mer√abâ itmek yeter 
 

4       ∏am degül lâyı…da görmezlerse pâ-mâl itmege 
Kendüñi «âk-i reh-i ehl-i Hüdâ itmek yeter 
 

5       Ey Riyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥îRiyâ≥î ‘ar≥-ı «âle yoπ ise hergiz mecâl 
Çeşm-i √asretle nigâh-ı «oş e≠â itmek yeter 
 
 
   379379379379********    
    
            ‘ÂlîÂlîÂlîÂlî    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Tâze dil-ber sevse ‘âşı… eski derdin tâzeler 
Tâzeler keyfiyyetin erbâb-ı ‘ış…uñ tâzeler 
 

2       Ellerüñ göñlin dirüp devşürmek ister al ile 

                                                 
743          4a «ârâsına : zergârına M. 
744          5 : 7 D. 
            5b ¢aşlaruñ : ¢aşları D. 
*    Riyâzî Divanı, Riyâzî Divanı, Riyâzî Divanı, Riyâzî Divanı,     s. 344. 
745 378 / 1b Kâm-yâb : Ber-murâd D. 
** Gelibolulu Âlî DivanıGelibolulu Âlî DivanıGelibolulu Âlî DivanıGelibolulu Âlî Divanı, s. 748. 
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Şîve-kârum geh bozar dül-bendüñi geh tâzeler 
 

3       Bir …ade√ meydür  şırâsı terk-i sır ser-mâyesi746 
      »·âceler ‘ış…uñ metâ‘ın yo… yire endâzeler 

 
4       ¢açdı dil şehbâzı benden …ondı na«l-i …addüñe 

Nâle §anma aña …arşu eylerin âvâzeler 
 

5       Rû-siyehler «âme-veş şimdi dil uzatsa n’ola747 
Va…t ola ‘ÂlîÂlîÂlîÂlî sözüñ altun …alemle yazalar 
 
   380380380380****    

    
DerDerDerDer----i devletde deri devletde deri devletde deri devletde der----bân olan rı∂vân †ûbânuñ servbân olan rı∂vân †ûbânuñ servbân olan rı∂vân †ûbânuñ servbân olan rı∂vân †ûbânuñ serv----…âmeti √a……ında dimişler.…âmeti √a……ında dimişler.…âmeti √a……ında dimişler.…âmeti √a……ında dimişler.    
 
        Ma†laMa†laMa†laMa†la‘ 
 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘îlün 
    
Der-bân-ı pâdişâh idüp ol serv-…âmeti 
Devrân yine …apuya getürdi …ıyâmeti 
 
      381381381381********    
        Na@mNa@mNa@mNa@m    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Elde mâluñ ‘âriyetdür n’idesin 
Yenmeyüp …alursa √asret gidesin 
 
Çün emânetdür anı ıssı alur 
Saña √asretle nedâmetler …alur 
 
      382382382382************    
    
            ◊aylî◊aylî◊aylî◊aylî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
    

1       »acletinden …ızınup derlemez idi √ammâm 
Girmeseydi …oynına teklîfsiz ol şâh-ı benâm 

                                                 
746 379 / 3a şırası terk-i sır : dü-‘âlem terkinüñ D. 
747          5a n’ola : ne πam D. 
****    Bu dörtlük 71b’de der-kenardır 
**    Bu dörtlük 71b’de der-kenardır 
***    Bu şiir 71b’de der-kenardır 
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2       Kîse †urmaz sürinür pâyine §abun ezilür 

‰as ise dökdi yüzi §uyını †as tamâm 
 

3       Câmlar dökdi yüzi §uyını behrânından 
Ferş sürdi yüzüni pâyüñe ey serv-i √ırâm 
 

4      ‘Ar≥-ı pehlû idedin girse …açan √ammâma 
A…ıdur aπzı §uyın lûlenüñ ol sîm-endâm 
 

5       Var ise bencileyin ◊aylî◊aylî◊aylî◊aylî √arâret çekmiş 
Yâri √alvet bulıca… yandı ya…ıldı √ammâm   
 
 

73a          383383383383****    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
 
Bulunmaz sen derûn-ı √alvete râh 
Biñ eylerseñ ululara †apuyı 
 
Bir iki sâde-rû …ul pîş-keş çek 
Göñüle açma… isterseñ …apuyı 
 
 

    384384384384********    
    
                ªuhûrîªuhûrîªuhûrîªuhûrî    
    
73b        Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Sever göñlüm şu dildârı vefâ[sı] olsun olmasun 
Anı terk eylemek olmaz cefâ[sı] olsun olmasun 
 

2       Eger çi ço… belâ çekdüm güzeller sevmede ammâ 
Yine bir tâzesin sevdüm belâsı olsun olmasun 
 

3       Baña alnuñ …amer yüz ki güneş yeter bu ‘âlemde 
Gerekmez mihr ile mâhuñ ≥iyâsı olsun olmasun 
 

4       Lalâlarla yürüdüm ben …uçulmadum dime cânâ 
¢uçarlar güzel olanı lalâsı olsun olmasun 
 

                                                 
*    Bu dörtlük 73a’da der-kenardır. 
** Asiye Kahraman’ın hazırladığı Zuhûrî Divanında bulunamadı. 
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5       ªuhûrî ªuhûrî ªuhûrî ªuhûrî √ücrene tenhâ gelürse ol melek-sîmâ 
Öp aπzın em dudaπın rı≥âsı olsun olmasun 
 
 
 
 
   385385385385    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
    

1       Belâ §ıd… ehline rûz-ı ezelden ola gelmişdür 
Gül-i «andân imiş peymâna ammâ §ola gelmişdür 
 

2       ¢atı güm-râh idi zâhid †arî…-i ‘aş…a †oπruldı 
~ıπârsa vechi var şimdi §a…alın yola gelmişdür 
 

3       Şikâr olmaz geçer ol şeh-bâz-ı evc-i √asen ammâ 
Niçe bâzûdan uçmuşdur hezârân …ola gelmişdür 
 
Gelür seng-i nedâmet her kişinüñ başına â«ir* 
 
      386386386386********    
    
            Me≠â…îMe≠â…îMe≠â…îMe≠â…î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Murπ-ı dil eyler hezârân nâleler bülbül gibi 
Ol lebi πonca velî …oymaz …ulaπa gül gibi 
 

2       Târumâr itdi πam-ı sevdâ-yı zülfi ‘a…lumı 
Dostum oldur perîşân olduπum sünbül gibi 
 

3       »âtem-i la‘l-i lebüñ mühr-i Süleymândur meger 
Đki yanında iki ejder yatur kâkül gibi 
 

4       Meclis-i πamda lebüñsüz …anlar aπlarsam n’ola 
Gözime geldi şarâb-ı «ûn-ı eşküm mül gibi 
 

5       ‘Aynum üzre …aş degül …avs-i ru« şeklindeki    
Ey Me≠â…îMe≠â…îMe≠â…îMe≠â…î cûy-ı Cey«ûna …urulmuş yol gibi 

                                                 
* Gazel, bu bölümden itibaren mecmuada eksik. 
**    Mezâkî Divanında bulunamadı.    
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      387387387387    
    

LisânîLisânîLisânîLisânî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Elbet bir elem ‘ârı≥ olur ‘işretümüzde 
Bir mâh-li…â olmayıca… §o√betümüzde 
 

2       Pervâne gibi girse …ade√ devre dem-â-dem 
Revna… virür idi yine cem‘iyyetümüzde 
 

3       »ûb  sevmede ‘âlem varmış tecrübemiz anca… 
Ya …anda bizüm da«ı budur niyyetümüzde 
 

4       Aldı dil ü cân na…dini fi’l-cümle güzeller 
Bir şeyleri a§lâ …almadı zimmetümüzde 
 

5       ◊asret ile olduñ bu cihân içre LisânîLisânîLisânîLisânî    
Bir tâze güzel …uçmaduñuz §ı√√atümüzde 
 
 
      388388388388****    
    

Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Şehâ gördüm cemâlinde senüñ dört nesne[yi] a‘yân 
Biri aydur biri gündür biri Zühre biri Rı∂vân 
 

2       Bu dört nesneyi beñzetdüm senüñ a‘lâ cemâlüñde 
Biri güldür biri sünbül biri nergis biri rey√ân 
 

3       Bu dört nesne saña ◊a…dan ‘a†âdur ey gözüm nûrı 

                                                 
****    Bâkî Divanında bulunamadı. 
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Biri √üsnüñ biri «ul…uñ biri lu†fuñ biri i√sân 
 

4       4       4       4       Saña yavuz §ananlara πarîm olsun bu dört nesne    
Biri Đncîl biri Tevrât biri Zebûr biri ¢ur’ân 
 

5       Bu Bâ…î Bâ…î Bâ…î Bâ…î …ulıñı şâhum bu dört nesneden esirge 
Biri √asret biri für…at biri πurbet biri hicrân 
 
   389389389389    
    

RevânîRevânîRevânîRevânî    
    

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Lâle-veş alma ele sâπar yâr olmayıca… 
¢ılma §o√bet hevesin tâze bahâr olmayıca… 
 

2       Didi bir pîr-i muπân içme güzellerle şarâb 
Her †olı başına bir bûse kenâr olmayıca… 
 

3       Zâhidâ tevbeler olsun da«ı mey içmeyeyim 
Sâ…î  bir πonca-dehen lâle-‘i≠âr olmayıca… 
 

4       ¢anını içilüpdür mey yerine şol kişinüñ 
Heves-i §o√bet ider sâ…î nigâr olmayıca… 
 

5       Mâr göñlinde Revânî Revânî Revânî Revânî …omadı §abr u …arâr 
‘Âşı… olan niçe ider §abr u …arâr olmayıca… 
 
 

 74a       390390390390****    
    
                Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
    
                  Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Şarâb-ı dil-güşâ olmaz o la‘l-i cân-fezâdan yig 
Müferri√ √ab bulınmaz «âl-i rûy-ı dil-rübâdan yig 
 

2       Mu§affâ la‘li ol şû«uñ §afâda Câm-ı Cemden «oş 
Mücellâ sînesi Âyîne-i ‘âlem-nümâdan yig 
 

3       Ma√abbet le≠≠etin idrâk iden mi√netden incinmez 
Gelür derdüñ dil-i bîmâr-ı ‘uşşâ…a devâdan yig 

                                                 
****    Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 267. 
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4       Seni cândan seven bî-dillerüñ lu†f eyle …adrin bil748 

Bulınmaz bende-i mu…bil mu√ibb-i bî-riyâdan yig 
 

5       Güşâyiş gerd-i râhuñdan yitişdi dîde-i câna 
~afâ-yı «âk-i der-gâhuñ cilâ-yı tûtiyâdan yig 
 

6       Bülend-âvâze …ıl sâz u nevâ-yı ‘aş…ı ey mu†rıb 
Ki …almaz …ubbe-i gerduñda hergiz ol §adâdan yig 
 

7       Umûruñ ◊a……a tefvîz it tevekkül eyle ey Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î 
Ki cây-ı ilticâ olmaz cenâb-ı Kibriyâdan yig 
 
 
 
 
      391391391391****    
    

                Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î 
    
Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
  

1       Bisâ†-ı ‘ayşa …adem ba§dı nâz ile nev-rûz 
Şükûfe perde-sarây-ı ‘ademden itdi bürûz 
 

2       Ne «ûb-dem ne …ıyâmet-zamân olur bu kim 
Nücûm indi yire yir yüzine çı…dı künûz 
 

3       Hemîşe «urrem ü «andân elinde sâπar-ı zer 
Felekde olmaya gün gibi rind-i ‘âlem-sûz 
 

4       ‰oπarsa ma†la‘-ı §ub√-ı §afâdan ol meh-rû 
Zehî sitâre-i fer«unde †âli‘-i fîrûz 
 

5       Henûz πonca murâ…ıb derûn-ı perdede gül749 
Ümîd bu kim ide ‘an-…arîb keşf-i rümûz 
 

6       Cemâl-i yâre na@ar …ıl derûnuñ it rûşen 
Ki nûr-ba«şdur ol †al‘at-i cihân-efrûz 
 

7       Derûna tâb-ı ru«ı düşmeyince ey Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    
Ne câm-ı §âfda buldum §afâ ne sâzda sûz 
 

                                                 
748 390 / 4a seven : sever M. 
**** Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, Bâkî Divanı, s. 222. 
749 391 / 5b kim : ki D. 
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   392392392392****    
    
            HelâkîHelâkîHelâkîHelâkî    

 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Devlet el virmez ise dâmen-i ≠illet bâ…î 
Evc-i rif‘at yoπ ise kûy-ı me≠ellet bâ…î 
 

2       Mühlet-i ‘ömre πurûr itme ki biñ yıl yaşayan750 
Görmedi ‘âlem-i fânîde ‘alâmet bâ…î 
 

3       Fi’l-me&el âyinedür §ûret-i ‘âlem na@ar it751 
Gör ki …alur mı hîç âyînede §ûret bâ…î 
 

4       Fır§at el virmiş iken …omayup elden câmı752 
Her zamân böyle …alur §anma bu fır§at bâ…î 
 

5       Tel«kâm itme »udâyâ bu Helâkî Helâkî Helâkî Helâkî …ulıñı 
~oñ nefesde kerem it şehd-i şehâdet bâ…î 
 
 
   393393393393********    
    
            Me≠â…îMe≠â…îMe≠â…îMe≠â…î    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Dil-ber dile dil dil-ber-i fettâna münâsib753 
Gül bülbüle bülbül gül-i «andâna münâsib 
 

2       La‘l-i leb-i dil-dâr ile dürr dişlerini gör 
◊o……a düre dürr √o……a-i mercâna münâsib 

                                                 
****    Mehmed Çavuşoğlu, Helâkî Divanı,  Helâkî Divanı,  Helâkî Divanı,  Helâkî Divanı, Đstanbul 1982, s. 183. 
750 392 / Divanda 6 beyit. 
           2 : 3 D. 
751         3 : 2 D. 
752         4a …omayup : …omaπıl D. 
**    Mezâkî Divanı, Mezâkî Divanı, Mezâkî Divanı, Mezâkî Divanı, s. 296. 
753 393 / Divanda 7 beyit. 
          1b Gül bülbüle bülbül gül-i : Bülbül güle gül bülbül-i M. 
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3       Gül sünbül ü sünbül gül-i «oş-bû ile «oşdur754 
Ru« †urreye †urre ru«-ı cânâna münâsib 
 

4       Mu†rib n’ola nâyuñla göñül nâleler itse755 
Ney nâleye nâle ney-i nâlâna münâsib 
 

5       Peyπûle-i für…atde πam-ı hicr ile şimdi 
∏am «â†ıra «â†ır πam-ı hicrâna münâsib 
 

6       Çek rişte-i na@ma dür-i güftârı Me≠â…îMe≠â…îMe≠â…îMe≠â…î756756756756    
Dür rişteye rişte dür-i πal†âna münâsib 
 
      394394394394    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Ey murâdum ‘aksine devr eyleyen çar« u felek 
Nâ-murâd olma… diler göñlüm benüm n’itseñ gerek 
    
            395395395395    

    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Ehl-i ‘irfân yeridür bunda yaraşmaz «a≠ele 
Girmesün içerüye …apuyı bend it rezele 
    
   396396396396    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Mâ’il olmaz göñlümüz ol bî-vefâdan πayrıya 
Ol da«ı cevr eylemez ben mübtelâdan πayrıya 
Bir kerem-kânı güzeldür kim ne dirse …o disün 
Destümüz irmez bizüm bir mer√abâdan πayrıya 
 
 
 
 

                                                 
754         3a sünbül ü : sünbüle M. 
755         4 : 6 D. 
            4a  nâleler : naπmeler M. 
756         6 : 7 D. 
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74b    397397397397****    
            ¢a§îde¢a§îde¢a§îde¢a§îde----i Nefi Nefi Nefi Nef‘î î î î ‘aleyhi ra√metu’llâhaleyhi ra√metu’llâhaleyhi ra√metu’llâhaleyhi ra√metu’llâh    
 

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
 

1       Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller §ub√-dem 
Açsun bizüm de göñlümüz sâ…î meded §un câm-ı Cem 
 
Đrdi yine ürd-i behişt oldı hevâ ‘anber-sirişt 
‘Âlem behişt-ender-behişt her gûşe bir bâπ-ı Đrem 
 
Gül devri ‘ayş eyyâmıdur ≠ev… u §afâ hengâmıdur 
‘Âşı…laruñ bayramıdur bu mevsim-i fer«unde-dem 
 
Dönsün yine peymâneler olsun tehî «um«âneler 
Ra…§ eylesün mestâneler mu†rıblar itdükçe naπam 
 

5       Bu demde kim şâm u se√er mey«âne bâπa reşk ider757 
Mest olsa dilber sevse ger ma‘≠ûrdur şey«u’l-◊arem 
 
Yâ n’eylesün bîçâreler âlüfteler âvâreler 
~âπar §una meh-pâreler nûş itmemek olur sitem 
 
Yâr ola câm-ı Cem ola böyle dem-i «urrem ola 
‘Ârif odur bu dem ola ‘ayş u †arabla muπtenem 
 
±ev…ı o rind eyler tamâm kim duta mest ü şâdkâm 
Bir elde câm-ı lâle-fâm bir elde zülf-i «am-be-«am 
 
Lu†f eyle sâ…î nâzı …o mey §un ki …almaz böyle bu 
‰olsun sürâ√î vü sebû boş durmasun peymâne hem 
 

10     Her nev-resîde şâ«-ı gül aldı eline câm-ı mül 
Lu†f it açıl sen da«ı gül ey serv-i …add-i πonca-fem 
 
Bu dürd ü bu §âfî dime dönsün piyâle πam yime 

                                                 
****    Metin Akkuş, NefNefNefNef‘î, Sanatı ve Türkçe Divanı (Đncelemeî, Sanatı ve Türkçe Divanı (Đncelemeî, Sanatı ve Türkçe Divanı (Đncelemeî, Sanatı ve Türkçe Divanı (Đnceleme----Karşılaştırmalı Metin), Karşılaştırmalı Metin), Karşılaştırmalı Metin), Karşılaştırmalı Metin), (Atatürk Ü. SBE, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 1991, s. 162. 
757 397 / Divanda 39 beyit. 
            5b sevse^M. 
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¢ânûn-ı devr-i dâ’ime uy sen de mey §un dem-be-dem 
 
Meydür mihekk-i ‘âşı…ân âşûb-ı dil-ârâm-ı cân 
Ser-mâye-i pîr-i muπân pîrâye-i bezm-i §anem 
 
Mey ‘â…ılı irşâd ider ‘âşı…ları dilşâd ider 
Seyle virür berbâd ider dillerde …oymaz gerd-i πam 
 
Mey âteş-i seyyâledür mînâ …ade√le lâledür 
Yâ πonca-i pür-jâledür açmış nesîm-i §ub√-dem 
 

15     Sâ…î meded mey §un bize câm-ı Cem ü key §un bize 
Rı†l-ı pey-â-pey §un bize gitsün göñüllerden elem 
 
Biz ‘âşı…-ı âzâdeyüz ammâ esîr-i bâdeyüz 
Âlüfteyüz dildâdeyüz bizden dirîπ itme kerem 
 
Bir câm §un Allâh içün bir kâse de ol mâh içün 
Tâ med√-i şâhenşâh içün alam ele lev√ u …alem 
 
Pîrâye-i mülk ü milel ser-mâye-i dîn ü düvel758 
K’olmuş na§îbi tâ ezel tâc-ı Feridûn ta«t-ı Cem 
 
◊â…ân-ı ‘O&mânî-neseb kim münderic ≠âtında hep759 
Đslâm-ı Fârû…-ı ‘Arab i…bâl-i pervîz-i ‘Acem 
 

20     Sul†ân Murâd-ı kâmrân efsürde vü kişver-sitân760 
Hem pâdişeh hem pehlivân §â√ib-…ırân-ı Cem-«aşem 
 
Şâhenşeh-i fer«unde-ba«t ârâyiş-i dîhîm ü ta«t761 
Ba«tı …avî i…bâli sa«t Đskender-i Yûsuf-şiyem 
 
Şâh-ı cihân-ârâ mıdur mâh-ı zemîn-pîrâ mıdur762 
Behrâm-ı bî-pervâ mıdur yâ âftâb-ı pür-kerem 
 
Şâhâne-meşreb Cem gibi §â√ib-…ırân Rüstem gibi763 
Hem ‘Îsî-i Meryem gibi ehl-i dil-i fer«unde dem 
 
 

                                                 
758      18 : 20 D. 
759      19^D. 
760      20 : 21 D. 
          20b pehlivân : ¢ahramân D. 
761      21 : 23 D. 
762      22 : 24 D. 
763      23 : 25 D. 
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“Dünyâ vü mâfîhâ” nedür cennet olursa yâ nedür764 
Lu†f eylemek zîrâ nedür yanında bir na…d u selem 
 

25     Cümle hünerden bâ-na§îb sırr-ı ‘aceb §un‘-ı πarîb765 
Meclisde şû« u dil-firîb ceng idicek şîr-i ücem 
 
Gâhî ki ol şîr-i yele «ışm ile tîπ alur ele766 
Olur cihân pür-zelzele ba§dı…ça meydâna …adem 
 
Ol dem ki …a§d-ı ceng ider §a√râları gül-reng ider767 
Dünyâyı «a§ma teng ider olursa Sâm u Güstehem 
 
Sürdükçe «a§ma yek-tene ba…maz silâ√ u cevşene768 
Yer …almaz a§lâ düşmene illâ beyâbân-ı ‘adem 
 
Ey «usrev-i ‘âlî-nijâd v’ey dâver-i pâk i‘ti…âd769 
Ey şâh-ı §â√ib-‘adl ü dâd ey pâdişâh-ı mu√terem 
 

30     Sen bir şeh-i ≠îşânsın şâhenşeh-i devrânsın770 
Ya‘nî ki sen ◊â…ânsın devrüñde ben ◊â…ânîyem 
 
Ben gerçi bir bî-√â§ılam şâkird-i ders-i müşkilem771 
Hem mekteb-i ehl-i dilem «al… olmadın lev√ u …alem 
 
Sözde na@îr olmaz baña ger olsa ‘âlem bir yaña772 
Pür-†um†urâ… u «oş-edâ ne ◊âfı@am ne Mu√teşem 
 
◊â…ânîyem ben Mu√teşem yanumda serheng-i «aşem773 
◊âfı@ olur leb-beste-dem idince «âmem zîr ü bem  
 
NefNefNefNef‘îîîî yeter da‘vâyı …o dünyâ ile πavπâyı …o774 
Eflâke istiπnâyı …o «âke yüzüñ sür lâcerem 
 

                                                 
764      24 : 26 D. 
765      25 : 27 D. 
766      26 : 28 D. 
767     27 : 29 D. 
768     28 : 30 D. 
769      29 : 31 D. 
770      30 : 32 D. 
771      31 : 33 D. 
772      32 : 34 D. 
773      33 : 35 D. 
         33b idince «âmem : dâmem edince D. 
774      34 : 36 D. 
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35     ¢aldur elüñ eyle du‘â buldı …a§îde intihâ775 
Şimdi du‘â itmek saña hem müste√abdur hem ehemm 
 
Niçe …a§îde bir kitâb mecmû‘a-i pür-inti√âb776 
Bir nüktesi Fa§lu’l-»i†âb her beyti bir genc-i √ikem 
 

37     Tâ kim cihân ma‘mûr ola geh emn ü geh pür-şûr ola777 
Đ…bâl ile mesrûr ola ol »usrev-i vâlâ-himem 
 
 

    
75a       398398398398****    
    
                NefNefNefNef‘îîîî    
    
          Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Düşmedi görmek o bî-mihr ü vefâyı bu gice 
Ne görür dil yine gör düşde belâyı bu gice 
 

2       Zâhidâ Kev&eri yarın kim içermiş görelüm 
Hele biz nûş idelüm câm-ı §afâyı bu gice 
 

3       Zühdi …o gel berü yek-reng olalum rindâne778 
Ber-†araf eyleyelüm «avf u recâyı bu gice 
 

4       Bir bölük bâde-keşüz bâde-fürûşuñ …ulıyuz779 
Ne alur var ne §atar zühd ü riyâyı bu gice 
 

5       Bâde bu gûne §afâ virmez idi meclise ger 
Bulmasak NefNefNefNef‘îîîî----i pâkîze-edâyı bu gice 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
775      35 : 37 D. 
776     36 : 38 D. 
777     37 . 39 D. 
****    NeNeNeNeffff‘î Divanı, î Divanı, î Divanı, î Divanı, s. 522. 
778 398/ 3a berü : beri D. 
779          4a bâde-keşüz : bâde-keşiz D. 
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            399399399399****    
    
    NefNefNefNef‘îîîî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ‘Ârif ol ehl-i dil ol rind-i …alender-meşreb ol780 
Ne müselmân-ı …avî ne mül√id-i bî-me≠heb ol 
 

2      ‘A…la maπrûr olma Eflâtûn-ı va…t olsañ eger781 
Bir edîb-i kâmili gördükde †ıfl-ı mekteb ol 
 

3       Âfitâb-ı ‘âlem-ârâ gibi sür «âke yüzüñ 
Kevkebe ba§dur cihânı hem yine bî-kevkeb ol 
 

4       Lâmekân ol hem ma√allüñde yine bekle yerüñ782 
Gâh mihr-i ‘âlem-ârâ gâh mâh-ı Ne«şeb ol 
 

5      ‘Âşı… ol ammâ ‘alâyı…dan berî it göñlüni 
Ne √am-ı gîsûya meftûn ne esîr-i πabπab ol 
 

6       »ı≥ra minnet çekme var §oñra dil-i NefNefNefNef‘îîîî gibi 
Lûle-i âb-ı √ayât-ı fey≥ ile leb-ber-leb ol 
 
 
      400400400400********    
    
    ‘Aydî  Aydî  Aydî  Aydî  {‘Iydî/Iydî/Iydî/Iydî/‘Abdî (?)Abdî (?)Abdî (?)Abdî (?)} 
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Ra…§ urursun ey felek gün yüzlü cânânuñ mı var 
¢oynuñ içre giceler bir mâh-ı tâbânuñ mı var 
 

                                                 
****    NefNefNefNef‘î Divanı, s. 495.î Divanı, s. 495.î Divanı, s. 495.î Divanı, s. 495.    
780 399 / 1a ol^M. 
781          2a kâmili : kâmil M. 
782          4a ma√allüñde : ma√allinde M. / yine bekle yerüñ : yerüñ bekle yine D. 
**    Ömer Asım Aksoy’un hazırladığı Aydî Divanında bulunamadı.    
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2       Bâπ-ı ‘işret içre ey dil gül gibi gülmek neden 
Baş çeker başına bir serv-i «ırâmânuñ mı var 
 

3       Sîne tennûrında dil murπını biryân eyledüñ 
Ey gözüm dil-ber √ayâli gibi mihmânuñ mı var 
 

4       Didüm ey cân leblerüñ cânumdurur ben cânumı  
¢omazam çı…maπa aπzumdan didi cânuñ mı var 
 

5       »âr-ı mi√netden hezâr efπân idersin ‘AydiyâAydiyâAydiyâAydiyâ (?) 
Bî-vefâ vü pür-cefâ gül yüzlü cânânuñ mı var 
 
 
   401401401401    
    
    ŞemŞemŞemŞem‘îîîî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Germ olursun ey felek gün yüzlü cânânuñ mı var 
~ub√ olınca sînede bir mâh-ı tâbânuñ mı var 
 

2       »âtem-i la‘lüñle nerm itdüñ cihânı ey perî 
‘Âlemi mûm eyledüñ mühr-i Süleymânuñ mı var 
 

3       Sidreye baş egmeyüp ‰ûbâya virmezsin selâm 
Ey göñül yanuñda bir serv-i «ırâmânuñ mı var 
 

4       Yerde gökde mi&li yo… bir âfitâbum var benüm 
Ey felek senüñ de ya‘nî mâh-ı tâbânuñ mı var 
 

5       Başuña odlar ya…up feryâd idersin ŞemŞemŞemŞem‘iyâiyâiyâiyâ    
Cevri ço… dünyâ gibi az lu†f-ı sul†ânuñ mı var 
 
   402402402402****    
    
            ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Ehl-i ‘aş…a gûşe-i mey-«ânedür cây-ı fütû√ 
Merhem-dil dürd-i mey câm-ı mu§affâ fey≥-i rû√ 
 

2       Devr-i la‘lüñde eger fehm itse câmuñ neş’esin 

                                                 
****    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 240.  
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Tevbeye ey lebleri mül tevbe eylerdi Na§û√ 
 

3       Sîneye şev… ile yanan tâze tâze daπdan 
Mihrümüz ol meh-veşe gün gibi bulmışdur vu≥û√ 
 

4       Ummaπ olurdı §açıñ ser-geştesine bir necât783 
Mümkin olsa §abr-ı Eyyûb ile cânâ ‘ömr-i Nû√ 
 

5       Pâymâl eyler ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î πam dil-i dîvânemi 
Dest-gîrüm olmasa bir dem eger câm-ı §abû√ 
  
 403403403403****    
            ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 
    

1       Bezm-i §afâda ehl-i fenâ câm-ı Cem çeker 
Dünyâ esîri yo… yere bî-hûde πam çeker 
 

2       Sul†ân-ı mülk πam olalı fey≥-i ‘aş… ile 
¢anda gidersem âhım öñümce ‘alem çeker 
 

3       Âh eyledükçe iki gözüm pür-sirişk olur 
Şol câmdur ki cüz’i hevâ görse nem çeker 
 

4       Erbâb-ı ‘aş… derd ü belâdan §afâ ider 
±ev… u §afâ ümîdin idenler elem çeker 
 

5       Ba√r-i mu√î†-i çar«-ı felek pür-«urûş olur784 
Cânâ neheng-i âh-ı ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î ki dem çeker 
 

75b  Bu sayfa mecmuada boştur. 
 
76a          404404404404********    
                Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î    

    
             Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
     

1       Za«m-ı dilden …an a…ar bu çeşm-i giryân bî-«aber 
∏ar…a virdi ‘âlemi bir …a†re ‘ummân bî-«aber 
 

                                                 
783 402 / 4a Ummaπ : U…maπ M. 
****    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 248. 
784 403 / 5b ki^M. 
**    Bâkî Divanında bılunamadı. 
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2       Yâr-ı bî-pervâ celâlî gibi «a†† …aldurdı baş 
Memleketde fitne peydâ oldı sul†ân bî-«aber 
 

3       Mutta§ıl atar dile peyveste müjgân o…ların 
Câna geçdi za«m-ı tîr-i πamze cânân bî-«aber 
 

4       Mest olup uyurken öpmüş la‘l-i cânânı ra…îb 
Ehremenler «âtemi almış Süleymân bî-«aber 
 

5       Atlaruñla her gice πavπâda Bâ…îBâ…îBâ…îBâ…î çâkerüñ 
»·âb-ı πafletde yatur aπyâr dânân bî-«aber 

 
   405405405405****    
    
            ‘UlvîUlvîUlvîUlvî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       »aste câna √âlet-i mevt irdi cânân bî-«aber 
Bir devâsız derde düşdüm vâh ki Lo…mân bî-«aber 
 

2       Cân zena«dânuñda …aldı «aste-dil √ayretdedür 
Düşdi Yûsuf çâha ammâ pîr-i Ken‘ân bî-«aber 
 

3       ~arulup çı…dı dıra«t-ı ‘ömrime mâr-ı ecel 
Âşiyân-ı tende yatur bülbül-i cân bî-«aber 
 

4       Giryeden aπrıdı çeşmüm zülfüñ özler cân da«ı 
Merdümin elden çı…ardı çeşm-i giryân bî-«aber 
 

5      ‘UlviyâUlviyâUlviyâUlviyâ πurbetde …aldum bî-kes ü tenhâ olup 
Cümle i«vân πaflet üzre cümle yârân bî-«aber 
 
   406406406406    
    
            Vu§ûlîVu§ûlîVu§ûlîVu§ûlî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Tîπ-ı √asret cânuma kâr itdi cânân bî-«aber 
Ben helâk oldum o @âlim da«ı el-ân bî-«aber 

                                                 
****    Derzi-zâde Ulvî Divanında bulunamadı. 
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2       Küfri ezber o…udur gerçi firâ…-ı zülf-i yâr 

Çekdügüm πamdan velî ol nâ-müselmân bî-«aber 
 

3       ∏u§§a vü πam gelmedin hicrân helâk eyler beni 
Bî-«aberdür var ise bi’llâhi yârân bî-«aber 
 

4       ±ev…e dâ’irdür §afâ-yı câm-ı la‘lüñ añlamaz 
~ûfî a√ma… vâ‘i@-i şehr ise nâdân bî-«aber 
 

5       Ey Vu§ûlîVu§ûlîVu§ûlîVu§ûlî †añ degül ra√m eylemezse √âlüme 
Çekdügüm derd ü belâ vü πamdan olan bî-«aber 
 
   407407407407****    
 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 
Đnti…âmı ◊a… …ulından yine ‘abd ile alur 
Bilmeyen ‘ilm-i ledünni anı ‘abd itdi §anur** 
 
 
   408408408408************    

    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Didüm çelebi evde midür gel kerem it §or 
Lâlâsı didi uy«udadur ol var  işüñ gör 
 
   409409409409****************    

    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    
Sâ…ıyâ def‘-i √umâr itmege §un câm-ı ‘ara… 
El aya… dut.. dutmaz efendi al aya… 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Bu beyit 76a’da der-kenardır. 
** “Kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular.” Kehf, 18/65. 
***    Bu beyit 76a’da der-kenardır. 
****    Bu beyit 76a’da der-kenardır. 
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 76b      410410410410****    
    
            RüşdîRüşdîRüşdîRüşdî    
    

             Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 

1       Zülf-i siyâhuñ oldı ru«ında şeb-i πarîb785 
»âlüñ ‘aceb mi olsa eger kevkeb-i πarîb 
 

2       Nûş eyledükçe «ûn-ı dilden neş’e-yâb olur786 
Yâ Rab ne †urfe-meşreb imiş meşreb-i πarîb 
 

3       Ey meh ‘aceb mi olsa… eger sühre-i cân787 
‘Aş…ım πarîb ü √üsnüñ ise aπreb-i πarîb 
 

4       Nâr-ı πa@abla gönlüñi pür-âteş itme kim788 
~ad ı@†ırâba bâ‘i& olur her şeb-i πarîb 
 

5       Bir nîm cür‘a virmez aña Rüşdiyâ Rüşdiyâ Rüşdiyâ Rüşdiyâ felek789 
»uşk olsa tâb-ı πamdan eger kim leb-i πarîb 
 
 
      411411411411    
    
            SâmiSâmiSâmiSâmi‘îîîî    
    
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 

1       Der-‘u…de-i √usûf ölicek kevkeb-i πarîb 
Hep târ u tîr olsa ‘aceb mi şeb-i πarîb 
 

2       Der-dîde-kârı âh u girye-i bî-i«tiyârdur 
◊üsnde nümâ olursa da gâhî leb-i πarîb 

                                                 
****    Hasibe Kayhan, Rüşdî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Rüşdî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Rüşdî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Rüşdî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Selçuk Ü. SBE, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Konya 1991, s. 112. 
785 410 / 1a ru«ında : seniñ çün M. 
    786      2 : 3 D. 
787          3 : 2 D. 
           3a meh^M. 
788        4 : Ey †âlim alma âh-ı dilin .. .. .. 
                Tîr-i …a≥âdur eyler e&er yâ Rabb-i πarîb M. 
    789     5a nîm : içim M. 
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3       Dâ’im füsürde sû«te vü «aşek u ter olur 
Çeşm ü leb ü dürden dil ü …alb-i πarîb 
 

4       »a†† geldi §anma «âmûş-ı envâr-ı kilk-i §un‘ 
Yazmış çeküp nişâne içün ma†lab-ı πarîb 
 

5       Bir câm içün gidersin ayaπına ellerüñ 
Cânânedür bu me≠heb ü bu meşreb-i πarîb 
 

6       A√kâm-ı ‘aş… bâbı bulınmaz [bu] kitâbda 
Yo…dur fu§ûl u kenzde bu me≠heb-i πarîb 
 

7       Şîb ü firâz müşkil ü âsân bir §ayar 
‰ab‘um gibi olur mı meger eşheb-i πarîb 
 

8       »âşâ netîce virmese ‘âlemde SâmiSâmiSâmiSâmi‘îîîî    
Âh u enîn nîm-şeb-i yâ Rabbi  πarîb 
 
 
   412412412412****    
    
            SükkerîSükkerîSükkerîSükkerî    
    
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 

1       Mihr-i vi§âl-i ‘âşı…a bir ma†lab-ı πarîb 
Sevdâ-yı  √âli kevkebe-i aπreb-i πarîb 
 

2       ¢âdir midür o πonce-fem-i rû√-perverüñ 
Keşf-i rumûz-ı sırr-ı dehânın leb-i πarîb 
 

3       ◊âl-i siyâh-ı gûşe-i çeşm-i belâ-yı cân 
Dünbâle-dâr-ı fitne olur kevkeb-i πarîb 
 

4       Ser-germ-i bezm-i va§l-ı arâzil o meh-veşüñ790 
◊ayfâ o †ıfl-ı nâzda ol meşreb-i πarîb 
 

5       Yâd illerinde √ubb-ı va†an câna kâr ider 
Geçse ‘aceb mi âh ile rûz u şeb-i πarîb 
 

6       Ümmîd-i Sükkerî Sükkerî Sükkerî Sükkerî ki …arîn-i …abûl ola 

                                                 
****    Erdoğan Erol, Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı,  Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı,  Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı,  Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara 1994, s. 155. 
790 412 / 4a o meh-veşüñ : olursañ M. 
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Der-gâh-ı ◊a…dan zemzeme-i yâ Rabb-i πarîb 
 
 
 
   413413413413****    
 

ĐlâhîĐlâhîĐlâhîĐlâhî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
~a√n-ı dünyâ gözüme dar oldı derd-i yâr ile 
◊a… dimişlerdür i≠â câ’e’l-…a≥â ≥â…a’l-…a≥â** 
Seyre alup gitdiler ol mâhı tenhâ bu gice 
Teñgriye ı§marladum fa’l-lâhu «ayrun √âfi@â*** 
 
 
   414414414414****************    

    
        Rubâ        Rubâ        Rubâ        Rubâ‘îîîî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Şöhre-i şehr olur iseñ bil ki şerrü’n-nâssın 
Ehl-i √alvet olur iseñ †op†olı vesvâssın 
Kimseyi sen bilmeyüp bilmezse ger kimse seni 
Bil √a…î…at kendüñi yâ ◊ı≥r yâ Đlyâssın 
 
 

77a                415415415415********************    
    
                Me≠â…îMe≠â…îMe≠â…îMe≠â…î    
    
                 Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       »ûblar ‘âşı…ını mest ü «arâb isterler 
Der«or-ı dâ‘iye-i nâz u ‘itâb isterler 
 

2       Fikr-i dil-dâr ile bîdâr-ı dilân-ı‘âlem 
Ne şebistân u ne bâlîn u ne «·âb isterler 
 

                                                 
**** Bu dörtlük 76b’de der-kenardır. 
** “Sıkıntı geldiğinde sıkıntı da sıkışır.” 
*** “Allah en hayırlı koruyucudur.” Yusuf, 12/64. 
****    Bu dörtlük 76b’de der-kenardır. 
*****    MezâkMezâkMezâkMezâkî Divanı, î Divanı, î Divanı, î Divanı, s. 343. 
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3       ‰âlib-i le≠≠et-i dil-dâr olan ‘âşı…lar791  
Ne günâh u  ne ‘ı…âb u ne &evâb isterler 
 

4       Ma√remân-ı √arem-i medrese-i ‘ilm-i ledün 
Ne bir üstâd u ne ders ü ne kitâb isterler 
 

5      El-√ased †â’ife-i mest-i mey-i va√dete kim 
                 Ne piyâle ne şarâb u ne kebâb isterler 

 
6       Bu …adar fa…r ile erbâb-ı fenâya ta√sîn 

Ne zer ü ne nu…re ne kîse ne √isâb isterler 
 

7       Şeh-süvârân-ı sebük-pûye-i meydân-ı «ayâl 
Ne ‘inân u ne licâm u ne rikâb isterler 
 

8       Nev-‘arûsân-ı me‘ânî ki perî-rûlardur 
Ne bu«ûr u ne ‘abîr ü ne gül-âb isterler 
 

9       ∏azel-i pâk-i Me≠â…îyeMe≠â…îyeMe≠â…îyeMe≠â…îye na@îre dimege 
Tâze-gû tâze-zebân tâze-cevâb isterler 
 
 
   416416416416****    
    
            NâbîNâbîNâbîNâbî    
    

         Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün  
 
1       Dest-i nâzuñdan o mestân ki şarâb isterler 

Gûyiyâ çeşme-i «urşîdden âb isterler 
 

2       Derd-i serden niçe âzâd olur ol †â’ife kim 
Bâde-nûş eyleyecek yirde gül-âb isterler 
 

3       Sen hemân dildeki na…ş-ı hevesi ma√v eyle792 
Senden ey «·âce ne defter ne kitâb isterler 
 

4       Şer√a vü dâπ gerek sîne-i ehl-i πamda793 

                                                 
791 415 / 3b  ‘ı…âb u ne &evâb : &evâb u ne ‘ı…âb D. 
**** Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divanı,  Nâbî Divanı,  Nâbî Divanı,  Nâbî Divanı, Đstanbul 1997, s. 631. 
792 416 / Divanda 8 beyit. 
           3 : 4 D. 
793         4 : 5 D. 
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~a√n-ı dîvân-ı …ıyâmetde √isâb isterler 
 

5       »ûblar √üsnine √ayrân olan üftâdelerüñ794 
Çeşm-i âyîne gibi düşmen-i «·âb isterler 
 

6       Cünbiş-âmûz gerek bir …adem erbâb-ı sülûk795 
Râh-ı bî-menzil-i va√detde şitâb isterler 
 

7       Na@m-ı üstâda na@îre nice mümkin NâbîNâbîNâbîNâbî    
Tâze-gû tâze-zebân tâze cevâb isterler 
 
 
   417417417417****    
    
                          Me≠â…î                          Me≠â…î                          Me≠â…î                          Me≠â…î    
    

         Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün  
 
1       Senden ey §ôfî ne bî-dârı ne «·âb isterler796 

Dâπ-ı dil-sûz-ı ciger çeşm-i pür-âb isterler 
 

2       Reng-i yâ…ût-ı  pesendân-ı şarâb-ı gül-gûn 
Dürr ü cevher yirine la‘l-i mü≠âb isterler 
 

3       Âferîn himmet-i pîrân-ı «arâbâta müdâm797 
Köhne-mey tâze-civân şûr-ı şebâb isterler 
 

4       ¢a†re-zen olsa n’ola râh-ı revân-ı ma…§ûd798 
Pây-ı himmetle reh-i ‘ış…a şitâb isterler 
 

5       Fa§l-ı gül mevsim-i mül §a√n-ı çemende yârân799 
Bezm-i mey nâle-i ney §avt-ı rebâb isterler 
 

6       Böyle ser-germ-i ma√abbet olıca… ehl-i hevâ800 
Bâd-ı dey keştî-i mey mevc-i √abâb isterler 
 
 
 

                                                 
794         5 : 3 D. 
795         6a bir …adem : ber…den D. 
****    Mezâkî Divanı, Mezâkî Divanı, Mezâkî Divanı, Mezâkî Divanı, s. 344. 
796 417 / Divanda 9 beyit. 
           1b sûz : «avf M. 
797         3 : 4 D. 
798         4 : 3 D. 
799         5 : 6 D. 
800         6 : 7 D. 
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7       Âh kim neşve-pesendân-ı mey-i meclis-i yâr801 
Âteş-i πamla dil-i zârı kebâb isterler 
 

8       Şi‘r ü inşâda Me≠â…î Me≠â…î Me≠â…î Me≠â…î gibi üstâd olıgör802 
Na@m u ne&ri fü§e√â fa§l-ı «i†âb isterler 
 
 
 
   418418418418    
    
      Sükûnî  Sükûnî  Sükûnî  Sükûnî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Şehr-i ‘aş… içre ‘imârâtı «arâb isterler 
Cism-i ‘uşşâ…ı belî ma√@-ı türâb isterler 
 

2       Ra«ş-ı tecrîdüñi âlâyiş ile bend itme 
Reh-revân-ı ‘ademî ya bir [ri]kâb isterler 
 

3       Bir «a†ar derdikçe †ûl-ı emel derbendin 
Râ√at ümmîdini …oy bunda şitâb isterler 
 

4       Na…d-i ‘ömri ki telef itdi hevâ-yı nefsüñ 
Senden ey πâfil anı rûz-ı √isâb isterler 
 

5       Tâcir-i bâr-ı emânetsin uyursun eyvâh 
~ub√-ı ma√şer gözüñ aç sûd-ı &evâb isterler 
 

6       Zîb-i gûş itse ‘aceb mi kelimâtum şu‘arâ 
Anuñ içün ne güher ne zer-i tâb isterler 
 

7       Şi‘r-i keç remzi SükûnîyeSükûnîyeSükûnîyeSükûnîye §a…ın ‘ar≥ itmeñ 
Râst-gûyân-ı cihân †oπrı cevâb isterler 
 
 
 
 
 
 

                                                 
801         7 : 8 D. 
            7a yâr : nâz D. 
802         8 : 9 D. 
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   419419419419****    
    
 RefdîRefdîRefdîRefdî    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Senden ey şû« ne sâπar [u] ne şarâb isterler 
Meclis-i ‘ayşa gelüp ref‘-i ni…âb isterler 
 

2       Seyr idenler leb ü dendân √ûy-gerde ru«uñ    
Ne zer ü ne gevher ü ne la‘l-i mü≠âb isterler 
 

3       Bunda söz yo… †utalum bî-hûde cevr itdügüñle 
¢or…arın rûz-ı …ıyâmetde √isâb isterler 
 

4       Âteş-i rûyuñ ile √âl u «a†uñdur lâzım 
~anma gül-gûne ya πâze ya .. isterler 
 

5       Meclis-i va‘@da añma dütüni ey vâ‘i@ 
Berdûşa ehl-i sü«an bil ki kitâb isterler 
 

6       ◊ır…a vü tâc u ‘a§â fâ’ide itmez §ûfî 
Rûz-ı ma√şerde su’âl ile cevâb isterler 
 

7       RefdiyâRefdiyâRefdiyâRefdiyâ sü√re-i dehr ol …o metâ‘-ı na@mı 
~anma yârân-ı zamân  merd-i «i†âb isterler 
 
 

77b      420420420420    
    
    ◊âfı@◊âfı@◊âfı@◊âfı@    
    
                     Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Her …açan bâb-ı sa‘âdetden şeh-i devrân çı…ar 
Ma†la‘ından §anasın «ûrşîd-i nûr-efşân çı…ar 
 

2       ¢albe geldükçe √ayâli cân u dil …arşu varır 
Đderse şeh bir şehre isti…bâl ider  a‘yân çı…ar 
 

3       Kûyına cumhûr ile varılsa ger ol meh-veşüñ 

                                                 
**** Bu şiir 77a’da der-kenardır 
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Atlarıyla ehl-i ‘aş…uñ ek&eri yârân çı…ar 
 

4      ‘Âlem-i ‘a…la …adem ba§du…da e†fâl-ı cihân 
Kimisi dânâ çı…arsa kimisi nâdân çı…ar 
 

5       Âb-dâr-ı rû√-ba«ş olmaz sözi her şâ‘irüñ 
~anma kim her yerde âb-ı çeşme-i √ayvân çı…ar 
 

6       6       6       6       Âsumânîler gibi tâ âsumânîler giçse 
Devr-i âh-ı pür-şirâr-ı sîne-i sûzân çı…ar 
 

7       Derd ü πam olsa misâfir dilde yerler baπrumı 
Kim ‘imâretde …onan mihmâna lâbüd nân çı…ar 
 

8       Dâπ-ı «ûnînüm ile bu §af√a-i sînem benüm 
Bir …a≥âdur anda dâ’im lâle-i nu‘mân çı…ar 
 

9       Çı…sa bülbül şâ«-ı gül üzre ser-âπâz itmege 
◊◊◊◊âfı@âfı@âfı@âfı@ââââ §an ma√file bir †ıfl-ı «oş-el√ân çı…ar 
 
   421421421421****    
    
            NâdirîNâdirîNâdirîNâdirî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Sîneden dûd-ı kebûd u âteş-i sûzân çı…ar803 
Şimdi mi√net nev-bahârıdur gül ü rey√ân çı…ar 
 

2       A†las-ı gül-gûn-ı eşke urdı müjgânum zirâ‘ 
◊a… bu kim ol şâha zîbâ «il‘at-ı dîvân çı…ar 
 

3       ¢albe gir çı…sun güzelleri nitekim va…t-i cülûs 
‰aşraya πılmân-ı devlet-«âne-i sul†ân çı…ar 
 

4       Çı…sa isti…bâl-i yârâna o meh çı…maz ra…îb804 
Şol …adar efsürde-dildür kim o çı…maz cân çı…ar 
 

5       ~ûfî-i Deccâl-veş eyler †arî…atdan «urûc805 
Kendüyi söyletseñ ammâ Mehdî-i devrân çı…ar 

                                                 
****    Numan Külekçi, Ganî Ganî Ganî Ganî----zâde Nâdirî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Dîvanı ve Şehzâde Nâdirî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Dîvanı ve Şehzâde Nâdirî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Dîvanı ve Şehzâde Nâdirî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Dîvanı ve Şeh----nâmesinin Tenkidli Metni nâmesinin Tenkidli Metni nâmesinin Tenkidli Metni nâmesinin Tenkidli Metni 
Atatürk Ü. FEF (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 1985, s. 244. 
803 421 / Divanda 9 beyit. 
804      4 : 5 D.  
805      5 : 6 D. 
       5a  ~ûfî-i :~ûfî-vâr M. 
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6       Beñzemez dendân-ı dür cânâ dür-i dendânuña806 
         Pür-√aleldür †urmayup câyında ol dendân çı…ar 

 
7       Na†‘-ı √üsni seyr idüp ya…laşdı ferzîn olmaπa807 

Beyda…-ı √âl-i ‘adû bir lu‘b ile âsân çı…ar 
 

8       Cûy-ı †ab‘a …ıl terâzû «âmeñi ey NâdirîNâdirîNâdirîNâdirî808 
∏ar…a-i na@ma zülâl-i çeşme-i √ayvân çı…ar 
 
 
 
 
   422422422422****    
    
            Neşâ†îNeşâ†îNeşâ†îNeşâ†î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Cilve-gâh-ı nâza kim ol âfet-i meh-rû çı…ar 
Bir †arafdan evc-i çar«a şev… ile biñ hû çı…ar 
 

2       Cân atar bî-çâre dil gâhî niyâm-ı nâzdan 
¢a§d-ı za«m-ı cân ile ol «ançer-i ebrû çı…ar 
 

3       Remzden «âlî degül na…ş-ı cemâl-i dil-rübâ 
»a††-ı la‘li bir mu‘ammâdur ki şeftâlû çı…ar 
 

4       Yâsemenden ser-zede sünbül §anur seyr eyleyen 
Gûşe-i destârdan kim zülf-i ‘anber-bû çı…ar 
 

5       Demdür iy kilk-i Neşâ†îNeşâ†îNeşâ†îNeşâ†î şev… ile πavvâ§ olup 
Zîb-ba«ş ol ba√r-i ma‘nâdan yine lü’lû çı…ar 
 
 
    

78a         423423423423********    
    
                VeysîVeysîVeysîVeysî    
    

                                                 
806      6 : 7 D. 
807      7 : 8 D. 
          7b √âl-i : çeşm-i D. 
808      8 : 9 D. 
****    Mahmut Kaplan, Neşâtî Divanı,  Neşâtî Divanı,  Neşâtî Divanı,  Neşâtî Divanı, Đzmir 1996, s. 103. 
** Veysî Divanında bulunamadı. 
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                  Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Şehâ lâyı…durur dirsem saña ben Yûsuf-ı &ânî 
Senüñ bendüñ geçer zîrâ ki dehrüñ cümle «ûbânı 
 

2       ~a…ın gürg-i .. ...  kendüñi zîrâ 
Ki çâh-ı mi√nete atar kişiyi kendü i«vânı 
 

3       Sirişküm nîlinüñ yo…dur …abâ-yı Mı§r-ı ‘aş…uñda 
Firâ…umla ‘azîzüm eşk-i çeşmüm itse †uπyânı 
 

4       ◊ayât âbını §an ◊ı≥ruñ elinden nûş ider ‘âşı… 
¢açan ol nev-cüvânum …ahve ile §unsa fincânı 
 

5       Cefâ vü cevrüñ efzûn eyledüñ ammâ ne var cânâ 
Bu VeysîVeysîVeysîVeysî bendeñe şimden girü itseñ [bu] i√sânı 
    
            424424424424****    
    
            VeysîVeysîVeysîVeysî    
    

                  Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       ªuhûr itdi melâ√at Mı§rına bir Yûsuf-ı &ânî 
Semend-i √üsn ile yügrüklük itdi aldı meydânı 
 

2       .. .. uyma √a≠er …ıl ba‘≥ı i«vâna** 
Düşürürler belâ çâhına erbâb .. 
 

3       Başum deryâ-yı Nîl-âsâ firâvân oldı gitdükçe 
Bi-√amdi’llâh ‘azîzüm devletüñde ba§dı ‘ummânı 
 

4       Nihâlinden ayırup …opmadu… bir πoncadur yâr «oş 
Açılmuş güldürür §anur görenler elde fincânı 
 

5       Cefâlar eyleyüp πamlar çeküpdür va…tidür şimdi 
Nigâh-ı lu†f ile VeysîVeysîVeysîVeysî …ulıña eyle i√sânı 
 
 
   425425425425************    
    
            ≤iyâyî≤iyâyî≤iyâyî≤iyâyî    

                                                 
* Veysî Divanında bulunamadı. 
** Beyitte mürekkep lekesi olduğu için okunamadı. 
***    Müberra Gürgenderelinin hazırladığı  Ziyâyî Divanında bulunamadı. 
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Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Umaruz cây ide şev…uñ dil-i dîvânemüzi 
Gele teşrîf ide yârân-ı §afâ «ânemüzi 
 

2       Lem‘a-ber-lem‘a ide pertev-i «urşîd-i §afâ 
Gûşe-i mey-gede-veş gûşe-i vîrânemüzi 
 

3       Gelicek pâyına rûmâl niyâz itmek içün 
Âb-rûdur §ulayan ‘ar§a-i kâşânemüzi 
 

4       Teşne-i vu§lat-ı cân perveri bî-minnet câm 
Reşk-i bezm-i Cem ide meclis-i şâhânemüzi 
 

5       Ey ≤i≤i≤i≤iyâyî yâyî yâyî yâyî umaruz rûşen olur dîde-i ba«t 
»ânemüzde göreyüz biz da«ı cânânemüzi 
 
      426426426426****    
    
                           ‘A†âyîA†âyîA†âyîA†âyî    
 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Cem gibi bezl iderüz herkese peymânemüzi 
Devlet-i meyde görüñ himmet-i şâhânemüzi 
 

2       Tîrüñe …arşu †urup sînemüzi çâk itdük 
Ya‘nî mihmân içün açdu… der-i πam-«ânemüzi 
 

3       Murπ-ı zîrek niçe yanına anuñ uπraya kim 
Âsiyâb içre …omış çar«-ı felek dânemüzi 
 

4       Kûy-veş künc-i «arâbâta atardu… bulsa… 
Kendü √âline …omazlar dil-i dîvânemüzi 
 

5       »ûblar birbirine düşdi ‘A†âyîA†âyîA†âyîA†âyî biz de 
≤âyi‘ itdük ara yirde dil-i mestânemüzi 
 
 
 
 
 

                                                 
****    Saadet Karaköse, Nev’i Nev’i Nev’i Nev’i----zâde Atâyî Divanı, zâde Atâyî Divanı, zâde Atâyî Divanı, zâde Atâyî Divanı, Đnönü Ü. SBE (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Malatya 1994, s. 
251. 
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   427427427427    
    

     Nergisî     Nergisî     Nergisî     Nergisî    
    

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 

1       Göründi ta√te-i nerde-i emel na…ş-ı murâd 
N’ola olursa der-i †âli‘-i √uceste-güşâd 
 

2       Miyân-ı dil-ber-i ma…§ûdum aldum âπûşa 
Benümle söyleşemez şimdi zümre-i √ussâd 
 

3       Görildi dest-i ta§avvurda sâπar-ı ümmîd 
Bu lu†fı sâ…î-i dehrüñ derûnum eyledi şâd 
 

4       Bu bezm-gâh-ı cihânda §afâya ‘aş… olsun 
Mey-i ma√abbeti §un sâ…î herçi bâd âbâd 
 

5       Saña §afâ görinür NergisîNergisîNergisîNergisî bu gülşende 
Nite ki sînede  var bu «ulû§-ı mâder-zâd 
 
 
   428428428428    
    
            NergisîNergisîNergisîNergisî    
    
Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 

1       Vücûd-ı zâruma …ıydum πamum nihân iderek 
Bulam mı çâre ‘aceb derd-i bî-‘ayân iderek 
 

2       Unutduram gibi deşt-i tihe va…‘a-i Nû√ı 
Bu √âlet ile gözüm yaşını revân iderek 
 

3       Saña tera√√um ider kimse yo… te‘ab çekme 
Gerekse dehri göñül biñ dolaş fiπân iderek 
 

4       Ne deñlü «âk-nişîn olsa gâh olur ‘âşı… 
Firâz-ı ‘arşa çı…ar âhı merdübân iderek 
 

5       Murâd ‘ar≥-ı ‘ubûdiyyet ise NergisiyâNergisiyâNergisiyâNergisiyâ 
Rikâb-ı yâre yüz ur şi‘rüñ armaπan iderek 
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78b              429429429429****    
    
                VecdîVecdîVecdîVecdî    

    
                  Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Dil virdüm anuñ zülfine †ûl-i emel aldum 
Âzâde iken ≠ev…ı degişdüm kesel aldum 
 

2       Ser-bâzlıπum şâhididür zülfi başumda 
Ben ma‘reke-i ‘ış…-ı cevânânda tel aldum 
 

3       Sâ…înüñ elin öpdüm olup mest-i «arâbât809 
Eller ayaπın öpdügi âdemden el aldum 
 

4       Virdüm yolına na…d-i dil ü cân-ı  ‘azîzi810 
Yûsuf gibi bir mi&li bulınmaz güzel aldum 
 

5       Ey tîrini sînemde görüp reşk iden a√bâb811 
Ço… görmeñ anı baña ki câna bedel aldum 
 

6       El tügmelerin çözdi ben emdim leb-i la‘lin812 
Kân açdı ‘adû gerçi dîn-i mâ-√a§al aldum 
 

7       Teslîm ider erbâb-ı sü«an şi‘rüñe VecdîVecdîVecdîVecdî813813813813    
Meydân-ı ma‘ânîyi bu gün bî-cedel aldum 
 
 
   430430430430****    
    
            Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Nice yıllardur ser-i kûy-ı melâmet beklerüz 
Leşker-i sul†ân-ı ‘irfânuz velâyet beklerüz 
 

2       Sâkin-i «âk-i der-i mey«âneyüz şâm u se√er 

                                                 
**** Ahmet Mermer, Vecdî ve Dîvançesi,  Vecdî ve Dîvançesi,  Vecdî ve Dîvançesi,  Vecdî ve Dîvançesi, Ankara 2002, s. 113. 
809 429 / 3a mest-i «arâbât : şey«-i «arâb M. 
810          4 : 6 D. 
811          5 : 4 D. 
812          6 : 5 D. 
813          7a şi‘rüñe : şi‘rüme D. 
****    Kenan Akyüz, Sedit Yüksel, Süheyl Beken, Müjgân Cunbur, Fuzûlî Divanı,Fuzûlî Divanı,Fuzûlî Divanı,Fuzûlî Divanı, s. 247. 
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Đrtifâ‘-i …adr içün bâb-ı sa‘âdet beklerüz 
 

3       Cîfe-i dünya degül kerkes gibi ma†lûbumuz814 
Bir bölük ‘an…âlaruz ¢âf-ı …anâ‘at beklerüz 
 

4       »·âb görmez çeşmümüz endîşe-i aπyârdan 
Pâs-bânuz  genc-i esrâr-ı ma√abbet beklerüz 
 

5       ~ûret-i dîvâr idüptür √ayret-i ‘ış…uñ bizi 
∏ayr seyr-i bâπ ider biz künc-i mi√net beklerüz 
 

6       Kâr-bân-ı râh-ı tecrîdüz «a†ar «avfın çeküp 
Gâh Mecnûn gâh men devr ile nevbet beklerüz 
 

7       ~anmañuz kim giceler bî-hûdedür efπânumuz 
Mülk-i ‘ış… içre √i§âr-ı isti…âmet beklerüz 
 

8       Yatdılar Ferhâd ü Mecnûn mest-i câm-ı ‘aş… olup 
Ey Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî biz olar yatdu…ça §o√bet beklerüz 
 
    
            431431431431****    
    
            Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
    

1       Teşne-i câm-ı vi§âlüñ âb-ı √ayvân istemez 
Mâ’il-i mûr-ı «a†uñ mülk-i Süleymân istemez 
 

2       ªulmet-i zülfüñ giriftârı dem urmaz nûrdan 
‰âlib-i şem‘-i ru«uñ «ûrşîd-i ra«şân istemez 
 

3       Eylemez meyl-i behişt üftâde-i «âk-i derüñ 
Sâkin-i genc-i πamuñ seyr-i gülistân istemez 
 

4       Cevrden âh itme ey âşı… ki ‘ayn-ı lu†fdur 
Dôst esbâb-ı kemâl-i √üsne no…§ân istemez 
 

5       ‘Âşı… iseñ rind ü rüsvâlı…dan ikrâh eyleme815 
         ‘Iş… sırrın i…ti≥â-yı devr pinhân istemez 
 
 

                                                 
814 430 / 3a gibi : kimi D. 
****    Fuzûlî Divanı,Fuzûlî Divanı,Fuzûlî Divanı,Fuzûlî Divanı, s. 239. 
815 431 / 5a eyleme : itme kim D. 
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6       ‘Iş…dan vehm itmesün ‘âşı… yı…ar göñlüm diyu816 
Hîç sul†ânum diyen mülkini vîrân istemez 
 

7       Ey Fu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlîFu≥ûlî mutta§ıl devrân mu«âlifdür saña 
∏âlibâ erbâb-ı istidâdı devrân istemez 
 

 
 
 
79a              432432432432****    
    
            FehîmFehîmFehîmFehîm----i ¢adîmi ¢adîmi ¢adîmi ¢adîm    

    
                 Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       Baña ol şem‘ virüp ru√§at-ı §o√bet bu gice 
Đtdi pervânesin âteşle ziyâfet bu gice 
 

2       Ya‘nî kim şu‘le-i mey gâhî §unardı la‘lin817 
Şâhed-i √üsn-i şehinşâh-ı ma√abbet bu gice 
 

3       Şev… ile pîrehen-i cismi çı…ardum cândan818 
Câme-«·âba beni çün eyledi da‘vet bu gice 
 

4       Girmişem pîreheni içre §anup câme-i «·âb819 
Özge mest itdi beni bâde-i vu§lat bu gice 
 

5       Sîneye çekdi beni mi&l-i sipend-i âteş820 
Pîç ü tâbum görüp ol mâye-i şef…at bu gice 
 

6       Âbda mâh gibi sîne-i §âfum virdi821 
I≥†ırâb ile o meh-pâreye za√met bu gice 
 

7       Lâle oldı semeni bûseden illâ ki berîn822 

                                                 
816          6a yı…ar : yı«ar D. 
****    Tahir Üzgör, FehîmFehîmFehîmFehîm----i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvânı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvânı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvânı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvânı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara 1991, s. 640. 
817 432 / Divanda 11 beyit. 
           2b : 3b D. 
818         3 : 4 D. 
819         4 : 5 D. 
820         5 : 6 D. 
821         6 : 7 D. 
            6a Âbda : Âhen-i M. 
822         7 : 8 D. 
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Virmedi ru√sat aña πayret-i ‘i§met bu gice 
 

8       Sîne-ber-sîne vü leb-ber-leb ü hem âπûşuz823 
◊asret ile nigeh itsün bize √asret bu gice 
 

9       Bilmezem rûz mı yâ şeb mi yâ «·âb u ya «ayâl824 
Ol …adar câna hücûm eyledi √ayret bu gice 

 
10     Baña bir mertebe lu†f itdi ki ol mâh FehîmFehîmFehîmFehîm825825825825    

»·âbdan πayrıya hep var idi ru√§at bu gice 
 
 
 
      433433433433****    

 
   FehîmFehîmFehîmFehîm----i ¢adîmi ¢adîmi ¢adîmi ¢adîm    

 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ~ôfî-i §âfî nihâdam †arî…-i seccâdeyem 
‘Ârif-i dil-ber-perestem mest-i câm-ı bâdeyem 
 

2       Oldı şer‘-i ‘aş…da dil sîneme gelmek √arâm 
Ol sebebden her zamân bir dil-bere dildâdeyem 
 

3       »a† eger bir mûy ise ‘ayn-ı ≥arardur çeşmüne 
Rind-i §â√ib-dîdeyem «ayrân-ı rûy-ı sâdeyem 
 

4       »ânumânumdan §a…ın itme perîşân ey felek826 
~ûretâ kemter şerâram lîk âteş-zâdeyem 
 

5       Geh felekde gâh zîr-i «âkde seyr eylerem 
Mihr-i ‘âlem-gerd-i şev…am başuma âzâdeyem 
 

6       Yo… siriştümde benüm √â§ıyyet-i dûn himmeti 
Çar«dan gâhî hilâli ce≠b ider heycâdeyem 
 

7       Pertev-i mihrem ki şebnem şükrüm eyler ≠erre hem 
Dest-i gîr-i pâymâlân bir πarîb üftâdeyem 
 

                                                 
823         8 : 9 D. 
824         9 : 10 D. 
            9a u ya^M. 
825         10 : 11 D. 
****    FehîmFehîmFehîmFehîm----i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, s. 584. 
826 433 / 4a »ânumânumdan : »ânumânuñdan M. 
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8       Yârini fikr eyleyenler yarını añmaz FehîmFehîmFehîmFehîm    
‘Âşı…am ben §anmañuz endîşe-i ferdâdeyem 
 
 
   
   434434434434****    
    

            FehîmFehîmFehîmFehîm----i ¢adîmi ¢adîmi ¢adîmi ¢adîm    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Oldı …alb-efgen dile ru«sâresi bir kimsenüñ827 
Cânı bî-tâb eyledi ne@@âresi bir kimsenüñ 
 

2       Eylemem mecnûn da olsam fâş râz-ı ‘aş…umı828 
Şimdi ‘âlemde benem âvâresi bir kimsenüñ 
 

3       Çeşm-i bîmârından özge kimse bilmez derdümi 
Niçe demdür olmışam bî-çâresi bir kimsenüñ 
 

4       Dil bilür πamze gerek si√r ü gerek remz eylesün829 
Tercemândur bir iki se√√âresi bir kimsenüñ 
 

5       Bî-amân «ançer be-dest âlüfte-ser-mest olmasun830 
Böyle @âlim dil-ber-i «ûn-«·âresi bir kimsenüñ 
 

6       Var mıdur âyâ felekde dilberüm gibi FehîmFehîmFehîmFehîm831831831831    
Fitne-perdâz-ı cihân meh-pâresi bir kimsenüñ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
****    FehîmFehîmFehîmFehîm----i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, s. 544. 
827 434 / Divanda 7 beyit.  
          1a …alb : tâb D. 
828      2a ‘aş…umı : ‘aş…unı M. 
829       4 : 5 D. 
           4a bir^M. 
830       5 : 6 D. 
           5a ser-mest : me≠heb D. 
831        6 : 7 D. 
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79b    435435435435    
    
                ZârîZârîZârîZârî    
    
                  Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
               

1       Âlûde dem-i √ay≥-ı şafa…la şeb-i yeldâ 
  Ya‘nî zen-i dünyâ 
Her şâm-ı çinîn-i mehi itse n’ola il…â 
  El-leyletü √ublâ* 
 

2       Ta√§îl-i rı≥â-cûyî cânân içün eyle 
  Bir mu…te≥â-yı √âl 
Aπyâra da«ı zîr-i leb i@hâr-ı tevellâ 
  Murdâra müdârâ 
 

3       Her çend ki seyr olsa gedâ çeşm-i ma√abbet 
  Med«ûş-ı cemâlüñ 
‰uymaz yine âbiş-«·âr dîdâruña cânâ 
  Bir †urfe-i temâşâ 
 

4       Sâ…îde ser-engüşt-i piyâle be-kefi gör 
  Gülşende hemânâ 
Beş πonca miyânında şüküfte gül-i √amrâ 
  Andan gül-i ra‘nâ 
 

5       Her beyti perî †al‘at-ı na@mumda nihândur 
  Düzdân-ı sü«anda 
Zârî Zârî Zârî Zârî niçe gencîne-i esrâr-ı «afâyâ 
  Bergeşte zevâyâ 
 
 
   436436436436    
    
            NergisîNergisîNergisîNergisî    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mef‘âîlün Mefâ‘îlün 
 

1       Yanar nâr âh-ı πamla cism-i §ad-pârem kebâb-âsâ 
Eger si…â-yı dîde dökmeyeydi eşküm âb-âsâ 

                                                 
* “Gece hoştur.” 



 

 466  

 
2       ‰o…undu…ça «ayâl-i ebrû anuñ rişte-i câna 

Enîn ile derûn-ı sînede …albüm rebâb-âsâ 
 

3       Yanuñda ‘aş… ile âh eyledükçe biz düşer zülfüñ 
Niçün böyle sivâdan nem …apar âfet se√âb-âsâ 
 

4       Ne ma‘nâlar ne sözler mündericdür §af√a vü dilde 
Egerçi §ûret-i @âhirde hâmûşam kitâb-âsâ 
 

5       Gezer elden ele ey NergisîNergisîNergisîNergisî sâπar gibi şi‘rüñ 
Neşâ†-efzâ olur ma≥mûnı yârâna şarâb-âsâ 
 
 
 
 
 
   437437437437    
    
                         NergisîNergisîNergisîNergisî    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ‘Âşı…a menşûr-ı câh-ı şâdmânîdür «a†uñ 
◊â§ılı ma≥mûn-ı √ükm-i kâm-rânîdür «a†uñ 
 

2       Nükhet-i va§luñ gelür andan meşâm-ı «â†ıra 
Sebze-i «oş-bûy-ı gülzâr-ı emânîdür «a†uñ 
 

3       Mihr-i ru«sâruñla sûzân olmadan §a…lar dili 
Sâye-güster ebr-i evc-i mihr-bânîdür «a†uñ 
 

4       Rind-i râ√at-cûya √a……â âyet-i ra√metdür ol 
Gerçi aπyâra …a≥â-yı âsmânîdür «a†uñ 
 

5       Âşiyân-sâz olup anda n’ola feryâd eylese 
Bülbül-i cânuñ müferri√ gülsitânîdür «a†uñ 
 

6       N’ola râh-ı ‘aş…a girse Nergisî Nergisî Nergisî Nergisî bî-vehm u bâk 
Çün anuñ «a††-ı emânı √ırz-ı cânîdür «a†uñ 
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80a        438438438438*       
    
                    ¿enâ’î        ¿enâ’î        ¿enâ’î        ¿enâ’î        
    
                  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün    

I 
1       Âh kim derd-i derûnum yine buldı ≥ararı 

Yine eflâki siyâh eyledi âhım şereri 
 

2       Lev√-i dilde …omadı yaşım egerçi e&eri832 
Âh gerd-i se√er ile yine buldı gü≠eri 
 

3       Yel gibi yildim aradım bulımadım bir eri 
Diye ey bâd-ı §abâ §olıma aldım «aberi 
 

4       »â§ u ‘âm şey« dimişler bir âlây «ar u şerri 
Saña düldül diyü va’llâhi §atar leng-i «arı 
 

5       Ne √a…î…at bilir ebter ne gök añlar ne yeri 
Baπlamaz terkisine …âl ile «ayru’l-beşeri 
 

6       Her yaña gâh Sikender gibi …ıldım seferi 
Geh Süleymân gibi §aldım yedi i…lîme çeri 
 

7       Açdı şeh-bâz-ı dilim her yañaya bâl u peri 
Eyledim seyrince mu‘teberât u siyeri 
 

8       O…udum …avl-i Ebû Bekr yâ Đbn-i ‘Ömeri 
Kimi ‘Abbâsı delîl itdi kimi Đbn-i ◊aceri 
 

9       Görmedim gülşen-i a…vâlde hîç bir şeceri 
Ki bite şâ«ınıñ üstünde murâdım &emeri 
 

10     Yazmamış ¢â∂î vü Keşşâf u Cerîr ü Taberî 
»aberim yo… güzelim kimden alayım «aberi 
   II 

1       Seni ‘âlem §anemâ ‘arş-ı mu‘allâda arar 
Kimi esmâda kimi genc-i müsemmâda arar 
 

                                                 
* Emine Öte, Senâî DivaSenâî DivaSenâî DivaSenâî Divanı ve Tenkitli Metni,nı ve Tenkitli Metni,nı ve Tenkitli Metni,nı ve Tenkitli Metni, Gazi Ü. SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 
2000, s. 28. 
832 438 / I—2b gerd : serd D. 
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2       Kimi a‘râf [u] kimi cennet-i me’vâda arar 
Kimi √avrâda kimi Âdem ü ◊avvâda arar 
 

3       Kimi yerde kimi gökde kimi deryâda arar833 
Kimi gülşende kimi kûh ile §a√râda arar 
 

4       Kimisi sîm ü zer ü gevher-i yektâda arar 
Kimi «ûrşîd-i cihân-tâb-ı mücellâda arar 
 

5       Kimi Ya‘…ûb-§ıfat Yûsuf-ı zîbâda arar 
Kimisi Yûsuf olup rûy-ı Züley«âda arar 
 

6       Kimi Mecnûnuñ olup §ûret-i Leylâda arar 
Kimi Vâmı… gibi ru«sâre-i ‘A≠râda arar 
 

7       Kimisi bâπa girip serv-i semen-sâda arar 
Gül ü sünbülde kimi bülbül-i şeydâda arar 
 

8       Kimi lev√a yazılan laf@ ile ma‘nâda arar 
Kimi ta«mîs ile eş‘âr u mu‘ammâda arar 
 

9       Beyt-i Ma…disde kimi Ka‘be-i ‘ulyâda arar 
Kimisi deyre girüp Lât ile ‘Uzzâda arar 
 

10    Yazmamış ¢â∂î vü Keşşâf u Cerîr ü Taberî 
»aberim yo… güzelim kimden alayım «aberi 
   III 

1       Söyle ey mâh da«ı ¢ubbe-i ◊a∂râda mısın 
Yo«sa şol şem‘-i münîr-i felek ârâda mısın 
 

2       Kürsî vü lev√ u …alem sidre vü ‰ûbâda mısın 
Yâ«ûd envâr-ı hüdâ necm-i Süreyyâda mısın 
 

3       Bâ‘i&-i «il…at olan gevher-i yektâda mısın 
Yâr-ı ma§nû‘uñ olan cümle-i eşyâda mısın 
 

4       Sâye-i ≠âtuñ olan dâver-i dârâda mısın 
±âtuña şâhid olan şâhid-i ra‘nâda mısın 
 

80b   5      ‘Aks-i ru«sâruñ olan rûy-ı mu§affâda mısın 

                                                 
833      II—3b gülşende : †aπda / kûh : baπda D.  
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Çeşm-i cân-bînüñ olan nergis-i şehlâda mısın 
 

6 ‘Aceb enhâr gibi †û†î-i πarrâda mısın 
 Gâh esfelde gün ile gehî a‘lâda mısın 

 
7       Gâh ‘Îsî vü gehî Hâcer ü Sârâda mısın 

Gâh Mûsîde vü gâhî yed-i bey≥âda mısın 
 

8       Mescid ü medresede künc-i mu§allâda mısın 
Zâhidüñ hû diyüben itdügi πavπâda mısın 
 

9       Leyte vü leyse de mi lâ da vü illâda mısın 
¢âf-ı ‘an…âda mı Yâ-sîn* ile ‰â-hâ**da mısın 
 

10     Yazmamış ¢â∂î vü Keşşâf u Cerîr ü Taberî 
»aberim yo… güzelim kimden alayım «aberi 
   IV 

1       Nice dem hem-nefes-i nâle-i feryâd oldum 
Âh ile ta√t-ı Süleymân gibi ber-bâd oldum 
 

2       Geh olup bende-i mu†la… gibi âzâd oldum 
Gâh ma‘mûr oluban va§l ile âbâd oldum 
 

3       Ta√t-ı ‘izzetdeki kerrûb ile şehzâd oldum 
Yı…ılıp geh πam-ı hicrân ile ber-bâd oldum 
 

4       »ı≥r ile hem-dem olup …âbil-i irşâd oldum 
Cân u dilden ne ki dirlerse mun…âd oldum 
 

5       Gâh hem-râh olup a…†âb ile evtâd oldum834 
Nice dem keşf ü kerâmet ile mu‘tâd oldum 
 

6             Şeref-i nefs ile ber-ter-i Şeddâd oldum 
Nefs-i bed-«·âhımı öldürmege cellâd oldum 
 

7       Gâh evbâş u …umârbâz ile nerrâd oldum 
Đtdim gehî şeyyâd gâhî de §ayyâd oldum 
 

8       ‰â‘at u zühd ile geh eşref-i ‘ubbâd oldum 
Gerçi kim o…umada yazmada üstâd oldum 
 

9       Cigerim za«mına Selmân gibi fa§§âd oldum 
Gâh monlâlar ile zümre-i eşhâd oldum 

                                                 
* “Hurûf-ı mukattaadandır.” Yâsin, 36/1. 
** “Hurûf-ı mukattaadandır.” Tâhâ, 20/1. 
834      IV—5a hem-râh : hem-zâd D. 
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10     Yazmamış ¢â∂î vü Keşşâf u Cerîr ü Taberî 

»aberim yo… güzelim kimden alayım «aberi 
   V 

1       ¢anda bulsam anı kim yo…da degil varda da yo… 
‘Âşı…-ı zârda yo… dil-ber-i mekkârda da yo… 
 

2       2       2       2       Nüh felek şeş cihet seb‘a-i seyyârda da yo… 
ªâhir u bâ†ın u a‘yân ile esrârda da yo… 
 

3       ◊âl ü müsta…bel u ev≥â u e†vârda da yo… 
Nîk ü bedde degil âsân ile düşvârda da yo… 
 

4       Ebr ü bârân-ı felek dîde-i ezhârda da yo… 
Gül ile «ârda yo… bâπ ile gülzârda da yo… 
 

5       Mı§r u Şâm u ◊aleb Mekke vü seyyârda yo… 
Yemen ü Hind ü Bu«ârâ ile Tatarda yo… 
 

6       A†las u kem«a degil dirhem ü dînârda yo… 
 
Künc-i dükkânda degil şehr ile bâzârda da yo… 
 

7       Gûşe-i mey-gedede «âne-i «ammârda da yo…835 
Ser-te-ser hayl-i cihân Künbed-i devvârda da yo… 
 

8       Da«ı ser cümle Muhâcirde vü En§ârda da yo…836 
Fı…h u tefsîr ü e√âdi& ile â&ârda da yo… 
 

9       Şecer-i Baπ-ı Đremde biten e&mârda da yo…837 
¢alb-i vîrân-ı ¿enâ’î¿enâ’î¿enâ’î¿enâ’î-i dil-efkârda da yo…  
 

10    Yazmamış ¢â∂î vü Keşşâf u Cerîr ü Taberî838 
»aberim yo… güzelim kimden alayım «aberi 
 
 

 
 
 

81a  Bu sayfa mecmuada boştur. 
 
 

                                                 
835      V—7—M. 
836      V—8—M. 
837      V—9—M. 
838      V—10—M. 
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81b    439439439439    
    

        Fa§lFa§lFa§lFa§l----ı Râstı Râstı Râstı Râst    
 
        EvferEvferEvferEvfer    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Kâkülüñ mâye-i sevdâ-yı cünûn oldı baña 
»âl-i ru«sâruñsa dâπ-ı derûn oldı baña 
Dili bir ‘işve ile itdi rebûde nigehüñ 
◊asret-i çeşmüñ ise mekr ü füsûn oldı baña 
 
   440440440440    
    
            EvferEvferEvferEvfer    
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Şarâb-ı dil-güşâ olmaz o la‘l-i cân-fezâdan yig 
Müferra√ √ab bulınmaz √âl-i rûy-ı dil-rübâdan yig 
Mu§affâ la‘li ol şû«uñ §afâda câm-ı Cemden «oş 
Mücellâ sînesi âyîne-i ‘âlem-nümâdan yig 
 
 
   441441441441****    
    

            FehîmFehîmFehîmFehîm----i ¢adîmi ¢adîmi ¢adîmi ¢adîm    
    

                  Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Vâlih-i ‘aş…am cünûn-ı yâr-i …adîmümdür benüm839 
Şâh-ı sevdâ leşkerem Mecnûn nedîmümdür benüm 
 

2       Diye «âkümde görüp dûd-ı dilüm bir gün o mâh840 
Nev-şüküfte sünbül-i …abr-i FehîmümdürFehîmümdürFehîmümdürFehîmümdür benüm 
 

                                                 
****    FehîmFehîmFehîmFehîm----i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, s. 600. 
839 441 / Divanda 5 beyit. 
             1b leşkerem : leşker M. 
840            2 : 5 D. 



 

 472  

 
 
 
 
 
   442442442442    
 
            ÇenberÇenberÇenberÇenber    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Felek ‘aksine döndi bir meh-i πarrâdan ayrıldum 
Güneş †al‘at perî-§ûret melek-sîmâdan ayrıldum 
Dalup deryâ-yı ‘aş…a gevher-i ma…§ûda irişdüm 
Bulınmaz mi&li şimdi bir dürr-i yektâdan ayrıldum 
 
   443443443443    
        

SemâSemâSemâSemâ‘îîîî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mef‘ûlü Fe‘ûlün 
 
A√vâlümi ‘ar≥ eyleye ben bâd-ı §abâya  
Şâyed vara i‘lâm ide ol mâh-li…âya 
Dîvâne göñül meşk-i »a†â didi §açına 
Bî-çâreyi göz …aralıπı §aldı «a†âya 
 
 

 
82a        444444444444****                 
 
   FehîmFehîmFehîmFehîm----i ¢adîmi ¢adîmi ¢adîmi ¢adîm    
 
                  Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Vâlih-i ‘aş…am cünûn yâr-i …adîmümdür benüm841 
Şâh-ı sevdâ leşkerem Mecnûn nedîmümdür benüm 
 

2       Gülistân-ı ‘âlem-i rû√am gülümdür la‘l-i yâr 
Bülbülem cân u dem-i ‘Îsî nesîmümdür benüm 
 

3       Nu†…a âπâz eylese †û†î-i nefs-i nâ…ı†am 
~âf-dil mir’ât aña †ab‘-ı selîmümdür benüm 

                                                 
*    FehîmFehîmFehîmFehîm----i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, s. 600.    
841 444 / 1b leşkerem : leşker M. 
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4       Sînem içre rûz u şeb «ûn-ı cigerle beslerem 

‰ıfl-ı πam perverde-i nâz u na‘îmümdür benüm 
 

5       Diye «âkümde görüp dûd-ı dilüm bir gün o mâh 
Nev-şüküfte sünbül-i …abr-i FehîmümdürFehîmümdürFehîmümdürFehîmümdür benüm 
 
 
   445445445445****    
    

            FehîmFehîmFehîmFehîm----i ¢adîmi ¢adîmi ¢adîmi ¢adîm    
    

                  Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Bir √ayât içün …a≥â bilmem ne nâz eyler baña 
Ben şehîd-i πamzeyem ‘Îsî niyâz eyler baña 
 

2       Bî-tekellüf ma√rem-i «alvet-sarây-ı πamzeyem 
Çeşm-i şû«-ı dilberân ifşâ-yı râz eyler baña 
 

3       Đstemez kâlâ-yı √üsni ola târâc-ı nigâh 
Perde-i zülfin anuñçün nîm-bâz eyler baña 
 

4       Seng-i mi‘yâr-ı cunûnam ben ki §arrâf-ı «ıred 
Fey≥-i temyîzümle ‘ar≥-ı imtiyâz eyler baña 
 

5       Şâh-ı istiπnâ-sipâham ben Fehîmâ Fehîmâ Fehîmâ Fehîmâ çar«-ı dûn 
»avf ile biñ dürlü va≥‘-ı dil-nevâz eyler baña 
 
 

82b    446446446446********    
    
                  ~abû√î          ~abû√î          ~abû√î          ~abû√î    
    
                 Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
   I 

1       Ey †ılısm-ı √azîne-i envâr 
V’ey mu√î†-i cevâhir-i esrâr 
 
Ey zemîn ü zamâne ma…§ûdı 
V’ey güzîn-i netîce-i her-kâr 
 
Sen seni bil ki ma@har-ı külsün 

                                                 
****    FehîmFehîmFehîmFehîm----i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, i Kadîm Divanı, s. 312.  
**    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 211. 
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Sensin âyîne-i ru«-ı dil-dâr 
 
Eyle «alvet-sarây-ı «â§sa du«ûl842 
Gezme  bîgâneler gibi zinhâr 
 

5       Varlıπıñ sedd-i râh-ı ma‘nîdir 
Varı yo… eyle kim ola yo… var 
 
Đ‘tibâr-ı vücûda virme vücûd843 
¢oma mir’ât-ı dilde jeng-i πubâr 
 
Çeşm-i √a…-bîn-i pür-§afâ kesb it844 
Niçe bir biñ gözde perde-i pindâr 
 
‘Ayn-ı va√detle …ıl cihâna na@ar 
Bir görünsün göziñe her ne ki var 
 
Bir √a…î…atdür ey ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î …amu 
‘Aks-i mir’ât-ı dîde vü dîdâr 
 

10     ‘Aş… u ma‘şû… u ‘âşı… oldı yâr 
Leyse fi’d-dâri πayruhû deyyâr*  

II 
1      ‘Aş… çün perdeden ‘ıyân oldı 

Mâsivâ-yı »udâ nihân oldı 
 
Çekdi ‘uşşâ…ı mülk-i ı†lâ…a 
‘Aş… minhâc-ı ‘âşı…ân oldı 
 
Dîde-i ‘âşı…uñ ≥iyâsı ‘aş… 
◊üsn-i dil-berde ‘aşı… ân oldı 
 
Tâ bilindi √a…î…at-ı eşyâ 
Her vara… defter-i beyân oldı 
 

 5     ±erre mihr-i cihân-fürûz oldı 
                 ¢a†re ‘ummân-ı bî-kerân oldı 

 
±erreden tâ varınca «ûrşîde 
Ma@har-ı ≠ât-ı πaybdân oldı 
 
Đrdi ◊a…dan nesîm-i va√det-i ≠ât 

                                                 
842 446 / I^4b bîπâneler : bîπâne M. 
843         I^6b jeng-i πubâr : jeng ü πubâr D. 
844         I^7b biñ^D. 
****    “Evde ev sahibinden başkası yoktur.” 
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Pîr-i «am-geşte-i nev-civân oldı 
 
Kâmil oldı †ılısm-ı genc-i vücûd 
Cism-i «âkî …arîn-i cân oldı 
 
Nûş idenler ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î câm-ı meyi845 
Mest ü medhûş u câvidân oldı 
 

10    ‘Aş… u ma‘şû… u ‘âşı… oldı yâr 
Leyse fi’d-dâri πayruhû deyyâr 
  III 

1       Eger esfel egerçi a‘lâdur 
Ma@har-ı ≠ât-ı pâk-i Mevlâdur 
 
Perde olur egerçi ≠âta §ıfât 
Görür ol kimseler ki bînâdur 
 
Veche dil-ber nihândur a√velden 
Gerçi ol gün gibi hüveydâdur 
 
Kimisini bu √ayret almışdur 
Kimi bu şûriş ile şeydâdur 
 

 5      Cûy-veş kimi cüst ü cû eyler 
¢a†re iken kimisi deryâdur 
 
Kimi ‘âşı… olup kimi ma‘şû…846 
Kimi Mecnûn kimisi Leylâdur 
 
Dil-berân ol cemâle ma@hardur 
‘Âşı…ân ol cemâle yaπmâdur 
 
∏ayrı yo…dur vücûd vâ√iddür 
Ke&rete aldananlar a‘mâdur 
 
ªâhiren her biri bir işde velî 
Ey ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î …amusı yektâdır 
 

10    ‘Aş… u ma‘şû… u ‘âşı… oldı yâr 
           Leyse fi’d-dâri πayruhû deyyâr 
83a   IV 

1       Şâh-ı ma‘nâ @uhûra çekdi ‘alem 
‰utdı kevni §adâ-yı √ayl ü √aşem 
 

                                                 
  845      II^9b medhûş u : bî-hûş-ı D. 
846       III^6b kimisi : kimi M. 
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Künt ü kenziñ demi ‘ıyân oldı 
¢apladı kâ’inâtı nûr-ı …adem 
 
Nûr u @ulmet çü imtizâc itdi 
Oldı mir’ât-ı veche pâk-âdem 
 
Yetdi vu§lat §afâsına ‘âşı… 
Oldı ma√rem olanlar ehl-i √arem 
 

5       Ni‘met-i vu§lata §alâ dendi 
Her gedâya irişdi nâz u ni‘am 
 
Đrişür menzil-i murâda ya…în847 
Şol ki merdâne …or bu yolda …adem 
 
Cür‘a-i câm-ı bezm-i va√detdür 
Ehl-i ‘aş…a bu nükte-i mübhem 
 
Bu √a…âyı…dan añlamaz münkir848 
Diyübilmez nedür dem-i «âtem 
 
Ben ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î anuñla bînâyam 
¢anda ba…sam anı görür dîdem 
 

10    ‘Aş… u ma‘şû… u ‘âşı… oldı yâr 
Leyse fi’d-dâri πayruhû deyyâr 
  V 

1       Sâlik iseñ †arî…-i va√dete ger 
Dâmen-i ‘aş…ı †ut odur rehber 
 
Kime §unsa sâπarı ‘aş…uñ 
Anı mest-i cemâl-i dil-ber ider 
 
‘Aş…dur bir mu√î†-i a‘@am kim 
Anuñ emvâcıdur nu…ûş u §uver 
 
‘Aş… bir ≠âtdur velî her dem 
Niçe biñ kisvet ile cilve ider 
 

5       Gâh îmân olur gehî inkâr 
Geh Birâhîm olur gehî Â≠er 
 
 

                                                 
847      IV^6b merdâne^M. 
848      IV^8b Diyübilmez : Diyebilmez D. / «âtem : «âtemem D. 
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Gâh dervîş olur gehî sul†ân 
Gâh Dârâ olur geh Đskender 
 
Gâh envâr-ı A√med-i ümmî 
Gâh esrâr-ı sîne-i ◊ayder 
 
Gâh olur nâ†ı…-ı sü«an-ârâ 
Gâh nu†…-ı ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î-i kemter 
 
Görmege her libâs ile anı 
Ey ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î …anı bir ehl-i na@ar 
 

10     ‘Aş… u ma‘şû… u ‘âşı… oldı yâr 
Leyse fi’d-dâri πayruhû deyyâr 
 

                 447447447447    
    
                FânîFânîFânîFânî    
    
                 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
  

1       Devr-i la‘lüñde senüñ mey-«·âre    bir ben bir √abâb 
Baş açı… yaluñ aya… âvâre bir ben bir √abâb 
 

2       Sâde-dil §âf-ı derûnuz eylerüz âyîne-vâr 
Pâk-i çeşm ile nâ@ır dîdâre bir ben bir √abâb 
 

3       Destüñe Cem gibi câm al cân ile başı senüñ 
Gelmişüz  ayaπına î&âre bir ben bir √abâb 
 

4       Ra«t u na«tin §uya §almış bâde virmiş varını 
Bî-dil ü bî-«ânümân bî-çâre bir ben bir √abâb 
 

5       Kâ’inâtı hîçe §atmış dehri almaz ‘aynına 
Var mıdur dirlerse FânîFânîFânîFânî zâre bir ben bir √abâb 
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   448448448448****    
    

∏azeliyât∏azeliyât∏azeliyât∏azeliyât----ı ~abû√i’lı ~abû√i’lı ~abû√i’lı ~abû√i’l----MevlevîMevlevîMevlevîMevlevî    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Dilâ feryâd u nâle ile kim mâh-ı mu√arremdür 
Çeker …an sîne sûzân dile giryân olıca… demdür 
 

2       Teniñde şer√alar çek sîneñi dök seng-i mi√netle 
Siyehler giy du«ân-ı âha boyan kim rûz-ı mâtemdür 
 

3       ◊useyn-i Kerbelâ a√vâlüñi yâd eyleyüp şol kim 
Bu πamdan behre bulmaz iki ‘âlem içre pür-πamdur 
 

4       Bizi nâr-ı belâ-yı mâtem-i hicrân ya…mışdur849 
Ciger …an olmayanlar §anmayın bizümle hem-demdür 
 

5       ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î cân u dilden bende-i âl-i peyamberdür 
Bu sözde ≠errece yo… şübhemiz Allâh a‘lemdür 
 
 
   449449449449********    
    
            ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Gel √arîm-i sîneye cânâ ki ma√remlik budur 
‘Đşret-i «â§§ idelüm bir dem ki hem-demlik budur 
 

2       Dâne-i √âlin ser-i kûyuñ behişte virmedüñ 
Âferîn ey dil saña ‘âlemle âdemlik budur 
 

3       ~ûfîyi gör kim geçüp devr-i mey-i gül-fâmdan 
Çar«uñ esrârında √ayrân oldı sersemlik budur 
 

4       Egmez erbâb-ı fenâ tâc-ı zer-i «ûrşîde baş850 
Ta«t-gâh-ı ‘âleme meyl itmez Edhemlik budur 
 

                                                 
****    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 202. 
849 448 / 4b §anmayın bizimle : bizimle §anma M. 
**    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 256. 
850 449 / 4a Egmez : Eymez D. 
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5       La‘l-i dil-ber yâdına nûş it ~âbû√î~âbû√î~âbû√î~âbû√î sâπarı 
Câm-ı meyden olmasun destüñ tehî Cemlik budur 
 

84a       450450450450****    
    
                ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    
                 Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       ∏am-ı ‘aş…ı dimek eglence-i ehl-i dil imiş 
Ra√mı yo… şû«a göñül virmek iñen müşkil imiş 
 

2       Devlet oldur ki geçe yâr ile ev…ât-ı ‘azîz 
Yârsız devlet dehr-i denî bî-√â§ıl imiş 
 

3       Añılur gerçi kemân-keşlıπ ile ebrûsı851 
Tîπ-zenlikde velî πamzesi de kâmil imiş 
 

4       ‰a‘n ider §ûfî …aşı yâyına …urbân olana 
Görüñ ol tîr-i …a≥âdan ne …adar πâfil imiş 
 

5       Teşne-i câm mey u §o√bet-i eyyâm-ı vi§âl 
‘Ömr-i bî-√â§ıl-ı ‘âşı… gibi müsta‘cil imiş 
 

6       Med√ idüp âb u hevâsını müdâm ehl-i §afâ 
~ub√-ı mey-«âne ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î göricek menzil imiş 
 
 
 
   451451451451********    
    
            ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Def‘-i πamdur ≠ev…-i nûş-ı câm-ı §ahbâdan πara≥ 
Mürde i√yâ itmedür enfâs-ı ‘Îsâdan πara≥ 
 

2       ‘Âleme her kim gelürse ârzû eyler seni  
Hep vi§âliñ gencidür vîrâne dünyâdan πara≥ 
 

3       Aπzınuñ remzini ta√…î… eylemek mümkin degül 
Bilsem ey ‘ârif nedür yo… yere da‘vâdan πara≥ 

                                                 
****    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 265. 
851 450 / -keşlıπ : -keşlik D. 
**    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 268. 
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4       ±ev…-i derd-i ‘aş…dur ma…§ûdum anca… ‘aş…dan 

~anma nâ§ı√-ı va§l-ı dil-berdür o sevdâdan πara≥ 
 

5       Nâle …ıldu…ça ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î «asteye ‘ar≥ it ru«uñ 
Gül cemâlüñdür ser-i kûyuñda πavπâdan πara≥ 
 
 
   452452452452****    
    
            ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

1       Ey mu†rib-i erbâb-ı §afâ  zemzeme-sâz ol 
‘Uşşâ…a biraz râh-ber-i râh-ı ◊icâz ol 
 

2 Ta√…î…-i rumûz-i dehen-i dil-bere sa‘y it 
Bil ma√zen-i esrârı dilâ vâ…ıf-ı râz ol    
 

3 Zünnâr-ı ser-i zülfüni …o …aşına meyl it 
Şimden girü gül-i râπıb-ı mi√râb-ı namâz ol   
 

4       Düş derd ü πam-ı ‘aş…a ger olmazsa √a…î…î 
Bâri yüri var mest-i mey-i ‘aş…-ı mecâz ol 
 

5       Gel câmı ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î çekelüm meclis-i ‘aş…a 
Sen naπme-i âhuñla dilâ zemzeme sâz ol 
 

84b    453453453453********    
    
                ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    

Fa§lFa§lFa§lFa§l----ı Negrîzı Negrîzı Negrîzı Negrîz    
    

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

1       Giriftâram kemend-i kâkül-i «ôş-bûya sul†ânum852 
Şikâr oldı göñül sen gözleri âhûya sul†ânum 
 

2       Nihâl-i …âmet-i dil-cûyuñ eyler cüst ü cû her dem853 
Revân oldı sirişküm §u gibi her sûya sul†ânum 

                                                 
**** Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 281. 
**    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 284. 
852 453 / 1a Giriftârım : Giriftâr M. 
853         2b her : bir D. 
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3       Ümîd-i pây-ı bûsuñla düşüp sâyeñ gibi «âke 

Sürünsem bir zamân ol …âmet-i dil-cûya sul†ânum 
 

4       Göñül mir’âtını senüñ cefâ ile şikest itdüñ854 
Seni âyîne gibi çekmedin pehlûya sul†ânum 
 

5       ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î gibi rengîn itmek olurdı ru«uñ va§fın 
Mecâl olsa πam-ı hecrüñle güft ü gûya sul†ânum 
 
 
   454454454454****    
    
            ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    

                  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

1       ~a…ın ey πamzesi …âtil gözi mekkâre §a…ın 
ªulm u cevr eyleme ‘uşşâ…-ı dil-figâre §a…ın 
 

2       ~a…ın aπyâr-ı siyeh-rûyile olma hem-dem855 
Zâπlar …onmasun ol gül-şen-i bî-«âre §a…ın 
 

3       ~a…ın erbâb-ı √ased sözine †utma …ulaπuñ 
Virme ru«§at meded aπyâr-ı sitem-kâre §a…ın 
 

4       ~a…ın erbâb-ı πamıñ nâle-i dil-sûzundan 
~a…ın âh eylemesün ‘âşı…-ı bî-çâre §a…ın 
 

5       ~a…ın aπlatma ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î …uluñı sul†ânum 
E&er-i âh irer ol rûy-ı pür-envâre §a…ın 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
854         4b çekmedin : çekmeden D. 
****    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 290. 
855 454 / 3b bî-«âra : tîmâre D. 
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      455455455455****    
    
   ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Du«ter-i rez cilvegâhı oldı çün câm-ı şarâb 
◊aymeler dutsa ‘aceb mi üstine anuñ √abâb 
 

2       Âb-ı âteş meşreb ü kişvergüşâ-yı mülk-i dil 
Sal†anat ba«ş-ı gedâyân dil-ber-i la‘lin ni…âb 
 

3       Âteş-efrûz-ı melâmet köhne sûz-ı zühd-i «âm856 
»âne pervâz-ı verâ vâlâ-güher Cem intisâb 
 

4       Fet√-i bâb-ı âşiyânî mâye-i sûz u niyâz857 
Cevher-i mi‘yâr-ı dâniş şerbet-i ber… iltihâb 
 

5       Dün mu…îm-i gûşe-i mey-«âne idüm gûşuma 
¢ul…ul-ı «ul…-ı §urâ√îden irişdi bir «i†âb 
 

6       Ke’y olan pâ-beste-i zencîr-i endûh u elem 
Bâde nûş it kim şarâb-ı nâbdandur nedür fet√-i bâb 
 

7       Gül gibi elde ~abû√î~abû√î~abû√î~abû√î sâπar-ı §ahbâyı †ut 
Bezm-i rindân içre ger olma… dilerseñ kâm-yâb 
 
 
   456456456456    
    

       Rubâ       Rubâ       Rubâ       Rubâ‘îîîî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Pertev §alıca… mihr-i ru«uñ dillere ey dost 
»ûrşîd gibi her biri gögsün gere ey dost 
Câm-ı mey olur mihr gibi mâha ≥iyâ-ba«ş 
‘Aks-i ru«-âlüñ ki düşe sâπara ey dost 
 

                                                 
****    Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, Sabûhî Divanı, s. 232. 
856 455 / 3b verâ : veraπ M. 
857         4a âşiyânî : âsitân M. 
           4b mi‘yâr-ı dâniş : mi‘yâr u âteş D. 



 

 483  

 
 

85a Bu sayfa mecmuada boştur.  
 
85b 

Fa§l-ı zâvîl  
Fa§l-ı .. 
Râvil .. 
 

86a Bu sayfa mecmuada boştur.  
 

 
86b    457457457457    
    

        Fa§lFa§lFa§lFa§l----ı pençgâhı pençgâhı pençgâhı pençgâh    
    
   I 

         Yâr olma göñül her nâkese yâr olma 
Yo…dur bu cihânda bir vefâlu hem-dem 

         Her nâkesüñ ‘aş…ına giriftâr olma 
Yo…dur bu cihânda bir vefâlu hem-dem 
   II 

         ¢andur cigerüm kebâb olupdur cânum 
Ra√m eyle baña ey dil-ber-i fettânum 
Çı…dı felege bu nâle vü efπânum 
Yo…dur bu cihânda bir vefâlu hem-dem 
    
   458458458458    

         Henüz gelmedi bir şû« dehre nâz idicek 
Murâdum üzre güzel görmedüm niyâz idicek 
‘Aceb mi düşe beyâbâna ¢ays âvâre 
Cihânda bulmadı bir yâr keşf-i râz idicek 
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87a          459459459459****    
 
                      ~ahbâ nâme                      ~ahbâ nâme                      ~ahbâ nâme                      ~ahbâ nâme----i Nefi Nefi Nefi Nef‘î Çelebiî Çelebiî Çelebiî Çelebi    
 
                  Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

   I 
1       Mer√abâ ey câm-ı mînâ-yı mey-i yâ…ût-reng 

Devri gelsün senden ögrensün sipihr-i bî-direng 
 

2       Mer√abâ ey yâdgâr-ı meclis-i devrân-ı Cem 
Âb-ı rûy-ı devlet-i Cemşîd ü âyîn-i Peşeng 
 

3       Mer√abâ ey şâhid-i ‘işret sarây-ı meygede 
Du«ter-i pîr-i muπân hemşîre-i sâ…î-i şeng 
 

4       Sensin ol rû√-ı revân mürde-i endûh u πam 
Saña nisbet çeşme-i âb-ı ◊ı≥r ‘ayn-ı şereng 
 

5       Sensin ol ser-mâye-i bâzâr-ı şev…-ı ehl-i ‘aş… 
Düşdi fey≥üñle kesâda cevher-i nâmûs u neng 
 

6       Sensin ol pîrâye-i √ikmet ki fey≥-i kâmilüñ 
¢ıldı mir’ât-ı ≥amîr-i ehl-i dilden ref‘-i jeng 
 

7       Cür‘aña virmezdi cân her ‘âşı…-ı efsürde-dil 
Olmasañ tâb-ı efgen-i her «â†ır-ı bîtâb u teng 
 

8       Mey degül rû√-ı revân-ı mürde-i πamsın hele 
‘Âlemüñ cânı degülsen cân-ı ‘âlemsin hele 
   II 

1       Râ√sın râ√at-fezâ-yı «â†ır-ı mestânesin 
Rû√sın na…d-ı revân-ı ‘âşı…-ı dîvânesin 
 

2       Cür‘a-i cân-ba«şuña leb-teşnedür ◊ı≥r u Mesî√ 
Âb-ı √ayvânsın ya«ûd la‘l-i leb-i cânânesin 
 

3       Âbsın ma‘nâda ammâ âb-ı âteş-pâresin 
La‘lsin §ûretde reng-i rûy ile ammâ nesin 
 
 

                                                 
****    NefNefNefNef‘î Divanı, î Divanı, î Divanı, î Divanı, s. 423. 
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4       Başlasañ meclisde dura sâπar-ı mînâ ile 
Lâle-i sîr-âb-ı bâπ-ı bezm-i ‘işret«ânesin 
 

5       Pür-§afâdur tâb-ı dîdâruñ ile bezm-i bezmgâh858 
Rûşenâyî-ba«ş-ı …alb-i meclis ü peymânesin 
 

6       Bî-ser ü sâmân idersin niçe Sâm u Rüstemi 
Du«ter-i rezsin velî ‘a…l almada merdânesin 
 

7       ±ev…a dâ’irdür §afâ-yı √âlet-i keyfiyyetüñ 
Meclis-i rindâne ma√rem πayrıya bîgânesin 
 

8       Beñzemez bir keyfe keyfüñde ‘âlem var senüñ 
Rû√sın el-…ı§§a râ√ olmañda şübhem var senüñ 
   III 

1       Bâdî-i  ≥ev… u §afâsın gerçi nâmuñ bâdedür 
Cür‘añı nûş eyleyenler πu§§adan âzâdedür 
 

2       Cân u dilden kimse yo…dur saña meftûn olmaya 
Şâh u dervîş ü gedâ hep fey≥uña dil-dâdedür 
 

3       Her …açan lu†f eyleyüp bezmi müşerref eyleseñ859 
Ehl-i bezm ayaπuña yüz sürmege âmâdedür 
 

4       Şâh-ı evreng-i §afâsın lu†f u …ahruñdur sebeb 
Kimisi §ul√ üzre mestâneñ kimisi πavπâdadur 
 

5       Ehl-i ‘aş…a saña beñzer kimse olmaz kim dilüñ860 
Hem küdûretden beri hem πıll u πışdan sâdedür 
 

6       Sende neyler πıll u πış bir §âf u pâk âyînesin 
Var ise az ço… küdûret sâπar-ı mînâdadur 
 

7       N’itsün ol esbâbı ‘âşı… kim saña reh olmaya861 
Âteşe yansun gerek √ır…a gerek seccâdedür 
 

8       Meclis-i erbâb-ı dil bir la√@a sensüz olmasun 
◊urmetüñ inkâr iden ‘âlemde √urmet bulmasun 
 
 

                                                 
858 459 / II^5b meclis : sâπar M. 
859      III^3a …açan : ne dem D. 
860      III^5 kimse : hemdem D. 
861      III^7a kim saña : saña kim M. 
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87b    IV 

1       Ben hele bir saña beñzer yâr-ı hemdem bulmadum862 
Hem senüñ bezmüñ gibi bir câ-yı «urrem bulmadum 
 

2       Niçe mesrûr olmasun ol meclisüñ a§√âbı kim 
¢a†re gibi nûş eyleyende ≠errece πam bulmadum 
 

3       Saña √âşâ beñzedem afyôn u berşüñ neş’esin 
Anlaruñ da«ı «u§û§â keyfini kem bulmadum 
 

4       Bir yere cem‘ olsa ‘âşı…  şem‘ ile ma√bûb ile 
Hîç o bezm-i «â§a senden özge ma√rem bulmadum 
 

5       Ehl-i ‘aş…a †urfa ‘işret«âne bulmadum ‘âlemi 
Sensüz ammâ ‘âlemüñ ≠ev…ında ‘âlem bulmadum 
 

6       Đdeli seyl-i hücûmuñ «âne-i zühdi «arâb 
Tevbenüñ bünyâdını √â†ırda mu√kem bulmadum 
 

7       ±ev…uña vâ§ıl olunca tevbesin bozma… degül 
Tevbeyi hîç i«tiyâr itmiş bir âdem bulmadum 
 

8       Dil-güşâdur meclisüñ πâyetde hem rindânedür 
Her ne dirlerse senüñ √a……ında hep efsânedür 
   V 

1       Keyf-i cân-ba«şuñ ki cism-i câna râ√at bundadur 
◊ikmeti inkâr ider vâ‘i@ √amâ…at bundadur 
 

2       Öldürür renc-i «umâruñ dirgürür fey≥üñ yine863 
‘Âşı…-ı bîmârı bir demde πarâbet bundadur 
 

3        Mürde-i endûha söz yo… cân baπışlar §o√betüñ864 
Cân virür ço… ≠ev…una anuñ da §o√bet bundadur 
 

4       Gerçi varuñ §arf idersin sen göñüller açmaπa865 
»arç ider varın da herkes saña √ikmet bundadur 
 
 
 
 

                                                 
862      IV^1b câ-yı : bezm-i D. 
863      V^2 : V^7 D. 
864      V^3 : V^2 D. 
865      V^4 : V^3 D. 
        V^4b varın da : var iken de M. 
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5       Ehl-i √ikmet bilmemiş bu âna dek keyfiyyetüñ866 
Yo«sa bîmâr-ı πama dirlerdi §ı√√at bundadur 
 

6       Sükkerî şerbetden a‘lâsın hele ehl-i dile867 
Tel«-kâm itseñ n’ola πayrı √alâvet bundadur 
 

7       ◊â§ılı hem-meşreb olsañ yaraşur rindân ile868 
Ter degül †ab‘uñ ‘ara… gibi le†âfet bundadur 
 

8       NefNefNefNef‘îîîî-i bîmârı gel keyfüñle i√yâ …ıl yine 
»â†ır-ı ma√zûnını πamdan müberrâ …ıl yine 
 

 
88a        460460460460                
    

            ∏azel            ∏azel            ∏azel            ∏azel----i Mostârî Mecâzîi Mostârî Mecâzîi Mostârî Mecâzîi Mostârî Mecâzî    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       Mey ‘aş… şebnem ‘ara… mihr ile meh zerrîn …aba… 
Bir güzel mey-«ânedür bu şîşe-i mînâya ba… 
 

2       Bu semâveru’ş-şifâdur «asteler düşen nücûm 
Ebr bister mihr ü meh bâlîn şerbetdür şafa… 
 

3       Ya †o…uz kâse biri birine girmişdür yâ«ûd 
Bir ‘imâretdür felek zîrâ gelen giden aya… 
 

4       Mihr ü meh iki mu‘allimdür nücûm e†fâl-ı Rûm 
Bir mu‘allim-«ânedür bu çar« benden âl-i seba… 
 

5       Mihr ü meh iki eşa…… …avs-i …uza√dur cür‘adân 
Bu felek bir tekyedür esrâr ço… mihmân yata… 
 

6       Heft a«terdür çelipâ mihr ü meh şem‘-i §anem 
Bir deyrdür bu felek virmiş kevn-i ‘Îsâya ◊a… 
 

7       Mihr ü meh …ı≠ıl şafa… seccâde minber keh-keşân 
Ya‘nî câmi‘dür MeMeMeMecâzî câzî câzî câzî …ubbe-i mînâya ba… 
 
 
 

                                                 
866      V^5 : V^4 D. 
        V^5b bîmâr-ı πama : her bîmâra D. 
867      V^6 : V^5 D. 
868      V^7 : V^6 D. 
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   461461461461    
    

∏azel∏azel∏azel∏azel----i Şev…îi Şev…îi Şev…îi Şev…î    
    

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 

1       ~anma ey zâhid bizi tâc u …abâ semtindeyüz 
Terk ü tecrîd u mücerred biz fenâ semtindeyüz 
 

2       »ân-…âh-ı dünyede «a… ile yeksân olmuşuz 
Kendüden bî-gâne ammâ âşinâ semtindeyüz 
 

3       Bî-ser ü sâmân …alender gibi ‘uryânuz bugün  
Pâdişâh-ı ‘âlemüz gerçi gedâ semtindeyüz 
 

4      Vâ‘i@â mestâne gördüñse bizi †a‘n eyleme 
Biz melâmet-dîdeyüz kûy-ı belâ semtindeyüz 
 

5       Mâ-sivâyı terk idüp el-√amdüli’llâh ŞeŞeŞeŞev…ıyâv…ıyâv…ıyâv…ıyâ    
Fa…r ile fa«r eyleyen şimdi §afâ semtindeyüz 
 
 

88b    462462462462    
    
                                                                      Fa§l  Fa§l  Fa§l  Fa§l----ı Mâhûrı Mâhûrı Mâhûrı Mâhûr    
    

                    NîmNîmNîmNîm----i devri devri devri devr    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 

        Yazılsa yine göñlüm defter-i cânâne …aydından 
Biraz âzâde olsa bu dil-i dîvâne …aydından 

         ¢omaz bir la√@a kendi ‘âleminde şa«ne-i devrân 
         Dil-i mestânemüz …urtulmadı bî-gâne …aydından 

 
   463463463463    
    
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
 

         Yâre te’&îr ide mi nâle vü âhum bilmem 
Baña gün göstere mi ba«t-ı siyâhum bilmem 

         Şeb-i nâzuñ firâ… içre …oyup gitdi beni 
Yine teşrîf ide mi ol yüzi mâhum bilmem 
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89a    464464464464    
    
                                            SemâSemâSemâSemâ‘îîîî    
    
        Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 

Murπ-ı dili §ayd itdi o şeh-bâz-ı sitem-kâr 
◊âl-i dili ‘ar≥ eyleyicek eyledi inkâr 
Bir vech ile teskîn idemem dâπ-ı derûnum 
¢or…um bu ki bu zehr-i şerer ide aña kâr 
 
 
 
 
 

89b       465465465465        
    
                   Fa§lFa§lFa§lFa§l----ı Rehâvîı Rehâvîı Rehâvîı Rehâvî    
    

                        ÇenberÇenberÇenberÇenber    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Kendümi cânâ bilelden sırrı la‘lüñ bendedür 
Hîç derûnumdan çı…ar mı nitekim cân tendedür 
Bezm-i ‘âlemde kim olmuşdur melâ√at «âtemi 
Đdicek cânâ tebessüm bildiler kim sendedür 
 
   466466466466    
    
            ÇenberÇenberÇenberÇenber    
    
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Gider nevreste dil-berlerle seyr-i bâπa cânânum 
Bir iki πoncasız …opmaz yerinden verd-i «andânum 
Nihâl-i tâze gül-veş §alınur yanınca gül-ru«lar 
Ne besbellüdür ammâ benüm serv-i «ırâmânum 
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   467467467467    
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Meded ey perî πamuñdan yüregüm √arâb olupdur 
Sitem-i dem-â-demüñden cigerüm kebâb olupdur 
Severüm seni a @âlim …omaduñ tende mecâlüm 
Yine √âl-i pür-melâlüm yazılan kitâb olupdur 
 
    
 

468468468468    
    
  DevrDevrDevrDevr----i revâni revâni revâni revân    
    
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 
Şâd kenârından bedîr oldu…da ‘ayn-ı âfitâb 
Tâbiş-i ru«sâresi mehtâba virdi âb u tâb 
Bî-√icâb itse tecellî yandururdı ‘âlemi 
Vechi vardur âfitâb-ı rûyına …ılsa ni…âb 
 
 
 
   469469469469    
    
                            Ta…ayyülTa…ayyülTa…ayyülTa…ayyül    
    
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
‘Âşı… seni dünyâya πamuñ ‘âleme virmez 
Biñ ‘ömr-i firâ…uñla geçen bir deme virmez 
Var idi √ayât-ı dil olan za√mını ‘âşı… 
~a…lar güheri cân gibi merheme virmez 
 

90a Bu sayfa mecmuada boştur.  
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90b    470470470470    
    

Na…şNa…şNa…şNa…ş----ı Semâı Semâı Semâı Semâ‘îîîî    
    

Mef‘ûlü Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
Çekmiş yüzine ni…âb ‘işve 
Ol ma@har-ı âfitâb ‘işve 
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SONUÇ 
 
 
 
1. Çalışmamızda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yer alan 1479, 1591, 2752 ve 

3005 numaralı mecmuaları tanıtıp bunlardan 2752 ve 3005 numaralı mecmuaların 

transkripsiyonlu çeviri metnini yayımlanmış ve üzerinde çalışma yapılmış divanlarla 

mukayese ederek gösterdik. 

2. 1479 numaralı mecmua 196 varaktan oluşmaktadır. Đlk 122 varak ağırlıklı olarak 

nesirlerden oluşmaktadır. Bundan sonraki kısım ise şiirlerden oluşmaktadır. 

Mecmuada toplam 43 şaire ait 63 gazel, 1 kaside ve 24 tane de diğer nazım 

şekillerinden örnekler vardır. Muhtemelen şiir mecmuası başka bir mecmua ya da 

kitap ile ciltlenirken birleştirilmiştir.  

3.  1591 numaralı mecmua 60 varaktan ibarettir. Toplam 43 şairden 38 gazel, 2 kaside 

ve 10 tane de diğer nazım şekillerinden örnekler vardır. 

4. 2752 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metnini hazırladık. Mecmuadaki şiirleri 

yayımlanmış ya da üzerinde çalışma yapılmış divanlarla karşılaştırdık. Mecmuada 

imla hatalarının çokluğu dikkat çekmektedir. Divan şiirlerinin yanı sıra halk şiiri 

örneklerine de rastlamaktayız. Şiirler için ağırlıklı olarak dînî konuları işleyen şiirler 

diyebiliriz. Mecmuada ilâhî ve na’tlar geniş yer tutmaktadır. Mecmua 60 varaktan 

oluşmaktadır. Toplam 31 şairden 159 şiir bulunmaktadır. Mahlası olmayan diğer 

manzumelerle birlikte toplam 276 şiir mevcuttur. Bu sayıya beyitler ve dörtlükler de 

dahil edilmiştir. 
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5. 3005 numaralı mecmuanın da transkripsiyonlu metnini hazırladık. Bu mecmua  90 

varaktan oluşmaktadır. Mecmuada göze çarpan hususların başında mevlevi şairlere ait 

şiirlere ve Mevlânâ’nın şiirlerine geniş yer vermesidir. Bu durum bize mecmuayı 

derleyenin mevlevi olabileceğini düşündürmektedir. Mecmuada yer yer mürekkep 

lekesi olduğu için ve bazı yerleri silinmiş olduğu için okuyamadık. Mecmuada varak 

kenarlarına çok sayıda der-kenar eklenmiştir. Bu durum mecmuada şiir sayısının 

oldukça fazla olmasına neden olmuştur. Mecmuada toplam 125 şaire ait 369 şiir 

vardır. Mahlası olmayan diğer manzumelerle birlikte toplam 470 adet şiir vardır. Bu 

sayıya beyit ve dörtlükleri de dahil ettik. Bu mecmuada tarih düşürme kıt‘aları da 

dikkat çekmektedir. 4b’de Şam’da yapılan mevlevihaneye,  8a’da Kânûnî’nin doğumu 

ve tahta çıkışına, 8b’de Ayazpaşazâde’nin evliliğine, 18b’de Mevlânâ türbesinğin 

yenilenmesine, 57a’da Atik Efendi’nin vefatına, 58a’da Bâkî’nin vefatına, 58b’de 

Kandiye’nin fethine tarih düşürülmüştür. 

6. Çalışmamızın en önemli sonucu divanlarda bulamadığımız şairlerin şiirlerini tespit 

edip edebiyat dünyasına kazandırmak oldu. Ayrıca nesir alanında şöhret bulmuş 

Nergisî’ye ait 5 gazeli de tanıtmış olduk.  
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