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FENNÎ DÎVÂNI 

 Bu çalışma, XIX. yüzyılın son yarısında yaşamış olan Alevî-Bektaşî şairlerinden 

Fennî’nin hayatı, edebî kişiliği ve bilinen tek eseri olan Dîvân’ının tespit edilebilen tek 

nüshasının incelenmesini esas almaktadır.  

 Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Fennî’nin hayatı hakkındaki 

bilgiler ve edebî kişiliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Fennî mahlaslı diğer şairler hakkında 

bilgiler de bu bölümde verilmiştir. 

 İkinci bölümde Fennî Dîvânı’ndaki nazım şekilleri ve türleri, âhenk unsurları ve dil 

özellikleri ele alınmıştır. 

 Üçüncü bölümde “Fennî Dîvânı’nın Tahlili” başlığı altında cemiyet, din ve 

tasavvuf,  tabiat ve sosyal hayata dair unsurlar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

 Dördüncü bölüm ise transkripsiyonlu metin, özel adlar dizini ve sözlük kısmını 

içermektedir. 

 Hazırlanan bu yüksek lisans teziyle Fennî’nin hayatı ve edebî kişiliği ortaya 

konarak, Dîvân’ından hareketle Türk Edebiyatı içerisindeki yeri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: 

Mora Yenişehirli Fennî, Fennî Dîvânı, Alevî-Bektaşî Edebiyatı  

 

 



iv 

 

ABSTRACT 

Name and Surname: Kadriye HOCAOĞLU 

University: Uludag University 

Institution: Social Science Institution 

Field: Turkish Language and Literature 

Branch: Former Turkish Literature 

Degree Awarded: Master 

Page Number: xiii+346 

Degree Date:  

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Özlem ERCAN 

DİVAN OF FENNİ 

 This thesis has been studies life of Fenni who lived last half of 19th century and one 

of Alevî-Bektaşî poests, his literary personality and only known work Divan. 

 This study consist of  four parts. In first part there is information about life of Fenni 

and his literary personality, after in this part other poets who nicknamed Fenni have been 

studied. 

 In the second part Fennî Dîvânı examined accourding to verses structure and types, 

harmony elements and language characteristics. 

 In the third part under the title of “Fennî Dîvânı’nın Tahlili” community, religion, 

mysticism, nature and elements of social life that have been studied in detail. 

 In the forth part there are the transcribed text, private name directory and 

dictionary. 

 With this thesis life and literary personality of Fennî is presented to determine its 

place in Turkish literature. 
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ÖNSÖZ 

Eski Türk Edebiyatı alanında yapılan lisansüstü çalışmalarında transkripsiyonlu 

metin ortaya koyma ve metnin üzerinde inceleme çalışması yapma büyük bir yer 

tutmaktadır. Yapılan çalışmaların her biri müelliflerin hayatı hakkındaki bilgiler ile edebî 

kişiliğini ortaya koymasının yanı sıra dönemin dili, sosyal ve kültürel yapısını da 

yansıtması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma da bu doğrultuda hazırlanmıştır.  

Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada, Fennî Dîvânı’nın transkripsiyonlu metin 

çevirisi ve metin incelemesinin yapılması amaçlanmaktadır. XIX. yüzyılın son yarısında 

yaşamış Alevî-Bektaşî şairlerinden olan Fennî, Tesalya Yenişehir’de doğmuştur. Hayatı 

hakkında yeterli bilgi elde edilememiştir. Dîvân’ında düşürdüğü tarihlerden anladığımız 

kadarıyla H.1306/M.1888(?) tarihinde vefat etmiştir.  

 Çalışma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde metnin kuruluşunda 

izlenen yöntem üzerinde durulmuştur. 

 Birinci bölümde Fennî’nin hayatı hakkındaki bilgiler ve edebî kişiliği ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Fennî mahlaslı diğer şairler hakkında bilgiler de bu bölümde 

verilmiştir. 

 İkinci bölümde Fennî Dîvânı’ndaki nazım şekil ve türleri, âhenk unsurları ve dil 

özellikleri ele alınmıştır. 

 Üçüncü bölümde “Fennî Dîvânı’nın Tahlili” başlığı altında cemiyet, din ve 

tasavvuf,  tabiat ve sosyal hayata dair unsurlar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

 Dördüncü bölüm ise transkripsiyonlu metin, özel adlar dizini ve sözlük kısmını 

içermektedir. 
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GİRİŞ 

1. Metnin Tertibiyle İlgili Hususlar ve İşaretler Sistemi 

Fennî Dîvânı’nda her manzumeden önce sıra numarası verilmiştir. Kasideler ve 

mesneviler başlığı şair tarafından konulmadığı için başlık verilmemiş, romen rakamlarıyla 

sıralanmıştır. Gazel ve musammatlarda ise tarafımızdan “Gazeller”, “Musammatlar” 

başlığı konularak sıralama yapılmıştır. Gazellerden sonra yer alan Terci’-i Bend’in 

Fennî’ye ait olduğu konusundaki şüphelerimizden dolayı sıra numarası verilmemiş, 

Dîvân’daki sırası muhafaza edilmiştir. Ayrıca beyit numaraları da verilmiştir. 

Nüshaların sayfa numaraları, metin içerisinde gösterilmiştir. Sayfa numaraları 

metinde [182], [280] şeklinde verilmiştir. 280. numaradan sonra nüsha da 291. sayfa 

numarasına geçilmektedir, bu durum metinde muhafaza edilmiştir. 

Metinde geçen ayet ve hadisler tırnak içerisine alınarak eğik (italik) karakterle 

yazılmıştır. Arapça, Farsça ibarelerin, âyet ve hadislerin Türkçe karşılıkları dipnotta 

gösterilmiştir. 

Farsçadaki vâv-ı ma‛dûleler “h
v
âh” örneğindeki şekliyle gösterilmiştir. 

Elif-i maksûreler, uzun okunan yerlerde “‛Îsî, Leylî, ma‛nî”, kısa okunduğu 

yerlerde ve tamlamalarda “‛Îsi, Leyli, ma‛ni”şeklinde yazılmıştır. 

Metin içerisinde özel isimlerden sonra kesme işaretine yer verilmemiştir. 

Dîvân’da şair tarafından konulan bir bölüm başlığı bulunmamasına karşın özellikle 

musammatlarda başlık yer almaktadır. Bu başlıklar metin içerisinde büyük harfle 

yazılmıştır. 

Metinde okunamayan kelimeler metin içerisine yerleştirilmiştir. Okunduğu hâlde 

anlamdırılamayan kelimelerin yanına (?) soru işareti konmuş ve dipnotta kelime 

gösterilmiştir.  

Dîvân’da yer alan yazım yanlışları düzeltilmiştir. Ayrıca “talga, dalga” gibi bazı 

kelimelerin iki farklı imlâ ile yazılması da metin içerisinde muhafaza edilmiştir.  

Fennî’nin “ك” harfiyle yazması gereken bazı kelimeleri “ي” harfiyle yazdığı da 

görülmektedir. Bu durum imlâ özelliği olarak muhafaza edilmiştir. (Deymesin) 
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Fennî Dîvânı’nda dikkat çeken bir nokta da “ħ” ve “ĥ” harflerinin yazımı ile 

ilgilidir. Müstensih, sık sık “ħ” ve “ĥ” harfinin yazımını karıştırmıştır. Bu durum “metin 

tamiri” yapılarak düzeltilmiştir. 

XVIII. ve XIX. yüzyıl Türkçesi ile ilgili yapılan çalışmalarda ünlülerde 

normalleşmeye gidilmiş, ünsüzlerde ise metne bağlı kalınmıştır.1 Bu çalışmada konuşma 

dilindeki değişikliklerin yazı dilini de etkilemiş olduğunu düşünerek eklerdeki ünlülerde 

normalleştirmeye gidilmiş, ünsüzlerde de metne bağlı kalınmıştır. (gördü, etdi,  yapdı vb.) 

Kelime köklerindeki ve bazı edatlardaki (içün, gice, girü vb.) ünlülerin eski şekilleri ise 

korunmuştur. 

Arapça, Farsça ön ve son eklerle, birleşik isim ve sıfatların yazımında Prof. Dr. 

İsmail Ünver’in makalesine bağlı kalınmıştır.
2
 

Fennî Dîvânı’nda bazı hemzeli (ǿ) yazılması gereken kelimelerin “y” ي) ) harfiyle 

yazıldığı görülmektedir. Bu yazım metnin aslının korunması adına muhafaza edilmiştir. 

(ķabāyil, Ķāyil) 

  

                                                           

1 Bkz. HORATA, Osman, Esrâr Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Dîvânı, Ankara, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 1998; DEVELİ, Hayati, Evliya Çelebi Seyahatnâmesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde 

Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Ankara, TDK Yayınları, 1995; DEVELİ, Hayati, “18. Yüzyıl Türkiye 

Türkçesi Üzerine.”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Dergisi, 1998, I: 27-36; DUMAN, Musa, Evliya Çelebi Seyahatnâmesine Göre 17. Yüzyılda Ses 

Değişmeleri, Ankara, TDK Yay., 1996; GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet, “18. Yüzyıl Türkçesinde Ses 

Hadiseleri.”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Basılmamış Doktora Tezi), 1997, Kurtoğlu, 

Orhan, Lebîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2004. 
2
 ÜNVER, İsmail, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies International 

Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/6 Spring 2008. 
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 2. Vezinle İlgili Hususlar  

 Fennî Dîvânı’nda vezin, metin içerisinde manzumelerin başında verilmiştir. 

Vezin bozukluğu, dizede eksik ya da fazla hecenin olduğu durumlar metin 

içerisinde dipnotta verilmiştir.  

Bazı beyitlerde hecenin eksik olması sebebiyle vezinde sıkıntı yaşanmıştır. Eksik 

kalan hece uzunluğunun olması gerektiği yer belli ise dipnota atama yapmadan [..] şeklinde 

verilmiştir. Böylelikle burada kaç heceye ihtiyaç olduğu metin içerisinde gösterilmiştir.  

Fennî Dîvânı’nda vezin tasarrufu sebebiyle çıkartılması gereken hece veya 

kelimeler parantez ( ) içine alınmıştır. Bazı beyitlerde ise eksik bir hece ya da kelime 

vardır. İlâve edilen hece veya kelimeler köşeli parantez [ ] içinde gösterilmiştir.  

 Vezin gereği yapılan ses türemeleri metin içerisinde [ ] ayraç içerisinde verilmiştir.  
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A. Fennî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği 

1. Hayatı 

XIX. yüzyılın son yarısında yaşamış Bektaşî şairlerinden olan Fennî, Tesalya 

Yenişehir’de doğmuştur. Hayatı hakkında yeterli bilgi elde edilememiştir. “Kendi evinde 

Bektaşî âyîni icra eden ve başka bir işle meşgul olmayan”
3
 birisi olduğu bilgisi vardır. 

Dîvân’ında düşürdüğü tarihlere göre H.1306/M.1888(?) tarihinde vefat etmiştir.  

“Hüner, marifet, sanat, ilim, bilgi”
4
 anlamına gelen fenn kelimesine nispet î’sinin 

getirilmesiyle oluşturulan Fennî mahlası, “fene mensup, fenle ilgili olan” anlamına gelir. 

Fennî, Dîvân'da babası hakkında da bilgiye vermektedir: 

Serde ķapıdan paşa gibi bir pederim var 

Heb Rūm ilini verdi baŋa ħayli yerim var (Mus. 19/1) 

Dîvân'dan şairin hayatı hakkında edinilen bir diğer bilgi de çok eserinin olduğuyla 

ilgilidir: 

  Bir şeyħ-i şivār baķ deyü meşhūr cihānım 

  Denk eyle kerāmet śatarım çoķ eŝerim var (Mus.19/5) 

Fennî Dîvânı’nda Fennî Efendi’nin mahdûmı Ali Cezbî Efendi’nin vefātına 

söylenen, Dûrbîn Bey’in mahdûmunun mevlûduna, Necmî’nin mevlûduna ve Osman 

Bey’in kerimesine yazılan tarihler yer almaktadır. Ayrıca Dîvân’da kurşun kalemle 

yazılmış “Salı gice saat 4’te Mehmed Fahrî namında bir evladım dünyaya gelmiştir. (12 

Safer 1216/12 Şubat 1908-09)”  yazı bulunmaktadır ancak bu bilginin Fennî’ye ait bir bilgi 

olduğu kesin değildir.  

  

                                                           
3
 ERGUN, Sadettin Nüzhet, Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, Maarif Kütüphanesi, İstanbul, 1955-56, s.139. 

4
 DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Aydın Kitabevi, Ankara, 2007, s.256. 
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2. Dîvânı 

Fennî’nin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Ergun’un naklettiğine göre Kemteri ve 

Yenişehirli Hakkî divanlarının sonunda “Yenişehirli Fennî Baba’nın nutkudur” başlığıyla 

bir kısım manzumeleri yer almaktadır.
5
 Kemterî Dîvânı, Milli Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 6716 numarada kayıtlıdır ancak bu Dîvân’da Fennî’nin 

şiirlerine rastlanmamıştır. Ergun, kendi kütüphanesinde 122 büyük sayfadan ibaret bulunan 

2100 beyitlik Kemterî Dîvânı’ndan bahseder. S. Nüzhet Ergun’un vefatıyla 

kütüphanesindeki kitapları Kültür Bakanlığı’na bağışladığı bilgisinin yanlışlığı yapılan 

araştırma sonucunda tespit edilmiş, Kültür Bakanlığı bünyesinde böyle bir kayda 

rastlanmamıştır. 

Tek nüshası bulunan Fennî Dîvânı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 

Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe Yazma Divanları Bölümü, 56/4 numarada kayıtlıdır. 

Yapılan araştırma sonucunda bu numarada aynı divanın iki farklı isme kayıtlı olduğu tespit 

edilmiştir. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=98914 linkinde yer alan 

Divan, çalışmamıza konu olan Mora Yenişehirli Fennî Dîvân’ıdır. Ancak 

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=105997 linkinde aynı numarada Fennî 

Mehmed Dede Dîvânı’nın da kayıtlı olduğu görülmektedir. Dîvân’ı incelediğimiz de eldeki 

nüshanın Mora Yenişehirli Fennî’ye ait olduğu açıktır. Fennî Mehmed Dede’nin Dîvânı’na 

ise ulaşılamamıştır.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe 

Yazma Divanları Bölümü 

Arşiv Numarası: O. Ergin 56/4 

Eser Adı: Dîvân 

Yazar Adı: Fennî Mora Yenişehirli (öl.1305-1887) 

Müstensih: - 

Telif Tarihi: - 

İstinsah Tarihi: - 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

                                                           
5
 ERGUN, S. Nüzhet, a.g.e., s.139. 
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Boyut (Dış-İç): 335-220 mm. 

Yaprak: 92-146 

Satır: Değişik 

Yazı Türü: Rika 

Başı:  Dįvān-ı Fennį 

 Ey göŋül insāfa gel 

Ermeden Ǿömre kesel 

Sonu: Ķabl śalātı śavmı ŧut vaķtinde ihmāl eyleme 
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3. Şair ve Şiir Hakkındaki Görüşleri 

Fennî, Dîvân’ında şiir ve şair hakkındaki görüşlerini ifade etmek yerine daha çok 

kendi şiirinin nitelikleri üzerinde durmuştur. Sözünün kıymetli olduğunu ve şiirine kulak 

verilmesi gerektiğini dile getiren şair, sözünün Aden denizindeki inciler kadar değerli 

olduğunu söylemektedir:  

 Śarf-ı efkār eyle Edhemi ħayāl etmek neden 

 Gör saŋa o sāz-ı ŧanbūr perdesiz almaz düzen 

 Cān olur mu žann ederseŋ ħāk olsun ķalmaz beden  

 Ķıymetin śarrāf-ı dil aŋlar sözüm dürr-i ǾAden 

 Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

 Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer (Mus.5/IV) 

Şair, söz söylemenin kolay olmadığının farkındadır. Dîvân’ındaki bir manzumede 

sözü söylemeden önce nasıl titiz davrandığını "inceden inceye seçeriz biz" kullanımıyla 

vermiştir: 

 Bir söz ki denir inceden ince seçeriz biz 

 O şehr-i ledünne ķulac atar geçeriz biz 

 Pįrime śor gizlice ħilǾat biçeriz biz
6
 

 Ķan çeşmelerin aķdırırız ķan içeriz biz 

 Dil mülküne düşmen ķomayız cān alırız biz 

 O müjekiŋ Ǿarfın keseriz ķan alırız biz (Mus.11/IV) 

Fennî, vezinli şiir yazdığını ve bunu incelikle yaptığını bir manzumesinde şöyle 

ifade etmektedir: 

 Yücedir aślını aŋla bıraķma kendini dūna 

 Nezāketle getirdi şiǾr-i ŧabǾım saŧr-ı mevzūna (Mus.1/VII/4) 

Kendi şiirinde -sözünde- de eksiklik bulunabileceğini bilen şair, bir beytinde bunu 

şöyle dile getirmektedir: 

O ġavvāś-ı meǾānįdir eder her nüktesiŋ izǾān  

Bu sözdür sözleriŋ śanma sözümde yoķdurur noķśān (Mus.3/VI/2) 

Fennî sözlerinin değerini ifade ederken "kulağa küpe gibi takmak" deyimine sık sık 

başvurmuştur. Şaire göre onun inci gibi olan sözlerinden alınacak bir ders ve öğüt 

bulunmaktadır 

                                                           
6
 Dize bir hece eksiktir. 
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 Dürr gibi ŧut sözlerimi gūşe ŧaķ 

 Verme göŋül ħār u ħasa ŧurma ķaķ (Mus.2/II) 

 

 Fennį yeder saŋa bu derd ü ġamı tuş eyle 

 Düşde pūş et lebiŋ em göŋ[ü]lünü ħoş eyle 

 Cān ķulaġla sözüm işite direm gūş eyle 

 Dürr gibi ġūşuna ŧaķ bu sözü mengūş eyle 

 Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

 Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ (Mus.7/VI) 

Şair bir diğer manzumesinde sözünün ezberlenecek kadar önemli olduğunu 

belirtmekte, şiirinin herkese gösterilmesini istemektedir: 

 Ķayd eyle göŋül levĥine eyle sözüm ez-ber 

 Aġyāra hem dil-bere bu şiǾrimi göster
7
  

 De cürm ile noķśānımıza ķalmaya dil-ber 

 ǾĀlem de bilir kim biz anı o bizi ister 

 Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

 Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz (Mus.6/VI) 

Fennî’nin şiirlerinde sarf u nahv, belagat, imlâ, beyt vb. şiirle ilgili unsurlar çok 

azdır. Şair aşağıdaki beytinde “Sarf u nahv, mantık gibi dersleri okumayı artık bırak İlâhî 

ilme yönel ve onun peşinde ol.” öğüdünde bulunmaktadır: 

Śarf u naĥv manŧıķ meǾānį oķuduŋ artıķ yeter 

Gel oķu Ǿilm-i ledünden dersiŋ al şimdengirü (G.128/2) 

Bir başka beyitte ise şair, insan vücûdunun baştan ayağa kelâm olduğunu 

söyleyerek harften anlamayan kişinin imlâyı hiç anlamayacağını belirtmektedir. Fennî, 

insan vücudunun uzuvlarıyla Arap harfleri arasında bulunan rakamsal ve şekilsel ilişkiye 

bu beytinde telmihde bulunarak bundan anlamayan kişileri eleştirmiştir: 

Başdan ayaġa gerçi kelām oldu vücūduŋ 

Ĥarf aŋlamayan bezmde imlāyı ne bilsin (G.118/3) 

 

 

 

                                                           
7
 Dizede bir hece eksiktir. 
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B. Fennî Mahlaslı Şairler 

1. Edirneli Fennî [öl. H.1007/M.1598-99] 

Cami görevlisi olduğu bilinen Fennî’nin özellikle mahyacılık sanatında usta olduğu 

kaynaklarda yer almaktadır.
8
 H.1007/M.1598-99 tarihinde ölmüştür. 

2. Yûsuf Fennî [öl. H.1077/M.1666] 

Üsküp doğumlu olan Yûsuf Fennî’nin ne zaman doğduğu ile ilgili kaynaklarda bilgi 

bulunmamaktadır. Esrar Dede tezkiresinde yer alan “Nuhbetü’l-Âsârda Belîg îrâd idüp 

Sükûtî Dervîş Yûsuf-ı Mevlevî diyü işâret ve zâd u bûdını tafsîle cesaret itmemiş”
9
 

bilgisinden Mevlevî olduğuna dair bilgi edinmekteyiz. Mekke ve Medine kadılığı 

yapmıştır.
10

 Belîğ ve Esrar Dede tezkirelerinde ölüm tarihi H.1077/M.1666 olarak 

verilmiştir. Kaynaklarda mezarının Edirnekapı’da olduğu söylenmektedir. 

3. Mehmed Fennî [öl. H.1127-28/ M. 1715-16] 

Fennî ile ilgili bilgilere Safâyî, Sâlim, Esrar Dede ve İsmail Beliğ tezkirelerinde 

rastlanmaktadır. Tezkirelerde yer alan bilgiler arasında önemli farklılıklar 

görülmemektedir. 

Fennî Mehmed’in İstanbul’da doğduğu ve Sadrazam Avlonyalı Ayas Paşa 

torunlarından olduğu konusunda tezkirelerde görüş birliği bulunmaktadır. Safâyî 

tezkiresinde “Gevher-i girân-bâr-ı vücûdı kân-ı İstanbul’dan zuhûr itmiştir.”
11

 bilgisi yer 

almaktadır. 

Fennî Mehmed, Cihângîri Hasan Efendi’nin etkisiyle Halvetî tarikatına girmiş, 

daha sonra Bursa Mevlevîhânesi Şeyhi Salih Dede’ye intisap ederek Mevlevî olmuştur.  

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’ya yazdığı bir kasidenin beğenilmesi üzerine Fennî 

Mehmed Dede’ye caize olarak cizye kâtipliği verilmiştir. “Fâzıl Ahmed Paşa sanatı ve 

sanatçıyı korumak için para harcamaktan çekinmeyen bir hâmîdir. Kaynakların 

belirttiğine göre koruduğu şairler o kadar refah bir hayat sürerler ki mesela Fennî, Rumeli 

                                                           
8
 İPEKTEN, Haluk- Mustafa İSEN- Recep TOPARLI- Turgut KARABEY, Tezkirelere Göre Divan 

Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988, s.137. 
9
 GENÇ, İlhan, Esrâr Dede Tezkire-i Şuarâ-yı Mevlevîye, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2000, s. 428-429. 
10

 ÇAPAN, Pervin, Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyi İnceleme-Metin-İndeks, Atatürk Kültür 

Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2005, s.450. 
11

 ÜZER ALTUNER, a.g.e., 657. 
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sahilinde duvarları levhalarla süslü, hareminde birçok cariye olan muhteşem bir köşkte 

yaşamaktadır.”
12

 Fennî Mehmed’in bu hâmîlikten fazlasıyla faydalandığı İsmail Beliğ 

tezkiresinde “Tarîk-i Mevleviyyeye sâlik olup bir kasîde-i garrâ sebebi ile Köprülü-zâde 

Ahmed Paşa cizye kitâbetin ihsân itmiş idi.”
13

 deyişiyle yer alır.
14

  

Fennî Mehmed’in dönemin padişahı IV. Mehmed’in sohbetlerinde bulunduğu da 

kaynaklarda aktarılan ortak bilgilerdendir.  

 Fennî Mehmed Dede, İstanbul Rumelihisarı’nda çizimlerini kendisinin yaptığı ve 

yapımına da bizzat nezaret ettiği yalısında hayatını sürdürmüştür. Bu yalı, döneminde çok 

şöhret bulmuş ve yalının bulunduğu mekâna “Fennî Burnu” denmiştir.  Esrar Dede 

Tezkiresi “Rumilihisârında kendülere intimâ ile marûf Fennîburnı nâm mahalde vâkı’ 

yalısında bin yüz yirmi senesi vefât itmişlerdir.”
15

 demektedir. 

Tezkirelerin hepsinde Fennî’nin tarih manzumeleriyle ünlü olduğu belirtilmiştir. 

Fennî Mehmed Dede’nin Beşiktaş Mevlevîhânesi Şeyhi Dede Yûsuf’un ölümüne, Beşiktaş 

Mevlevîhânesi’nin tamiri için ve hac yolunda ölen Pervane-zâde için yazdığı tarihler 

Safâyî tezkiresinde yer almaktadır.
16

  

 Kaynaklarda şiiri yanında inşası ile tanındığı söylenen Fennî Mehmed Dede’nin 

mensur herhangi bir eserine rastlanmamıştır. Bilinen tek eseri “Dîvân” ıdır.  

Fennî Mehmed’in Dîvân
17

’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında 

bulunan Osman Ergin Türkçe yazmaları bölümünde 56/4 de kayıtlı gözükmesine rağmen 

aynı kayıtta çalışmamıza konu olan Mora Yenişehirli Fennî’nin Dîvân
18

’ı da 

bulunmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda Fennî Mehmed’in Dîvânı’na ait kayıt 

bulunamamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında bulunan nüshanın 

Mora Yenişehirli Fennî’ye ait olduğu tespit edilmiştir. 

                                                           
12

 ERCAN, Özlem, “Baba-Oğul Sadrazamların Şairlere Farklı Yaklaşımları ve Fâzıl Ahmed Paşa’ya Yazılan 

Manzumeler”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of 

Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, s.465. 
13

ABDÜLKADİROĞLU, Abdülkerim, İsmail Beliğ Nuhbetü’l-âsâr Li Zeyli Zübdetü’l-Eşâr, Atatürk 

Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s.325. 
14

Bkz. ERCAN, Özlem, a.g.m., s.461-480. 
15

 GENÇ, a.g.e., s.417. 
16

 ÜZER ALTUNER, a.g.e., s. 662-666. 
17

 (https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=105997) 
18

 (https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=98914) 
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Şairin hayatıyla ilgili bilgilerde tezkirelerde ayrılan tek nokta, ölüm tarihidir. 

Safâyî
19

 ve İsmail Beliğ tezkiresinde
20

 H.1120/ M. 1708, Sâlim’de H. 1127/ M. 1715 ve 

Esrar Dede’de H. 1128/ M. 1716 olarak kayıtlıdır. Rumelihisarı’ndaki Kayalar 

Mezarlığı
21

’na defnedilmiştir. 

4. Mustafa Fennî
22

 

Mustafa Fenni’nin nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir ancak divanda 

düşülen tarihlere göre 17.yüzyılın sonlarında doğmuş olabileceği söylenebilir. Fenni devlet 

dairelerinde yazı işleri ile uğraşan bir kişidir; bu sebeple iyi bir eğitim aldığı söylenilebilir. 

Şairin mezarının İstanbul’da olduğu kayıtlarda yer almasına rağmen hangi mezarlığa 

defnedildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.  

5. Kömürkaya-zâde Fennî 

Hayatıyla ilgili bilgi kaynaklarda yer almamakla birlikte Dîvân’ı İstanbul Topkapı 

Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları E.H.1633 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Dîvân’ın istinsah 

tarihi H.1193/M.1779’dir; bu tarih, Kömürkaya-zâde Fennî’nin yaşadığı dönemi kısmen de 

olsa yansıtması açısından önemlidir. Şair ilgili yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

6. Arif Fennî [öl.1232/1816-17] 

Hotin mufahızı Gazi Ahmet İzzet Paşa’nın oğludur. Ahmet İzzet Paşa, İstanbul’a 

döndükten sonra Arif Fenni’yi saray kilerine çerağ etmiştir. IV. Mustafa döneminde de 

sarayda görev almıştır. Kaynaklarda ölüm tarihi H.1232/M.1816-17 olarak verilmiştir.  

7. Timur Fennî 

Asıl adı Timur Mehmed’dir. Erzurumludur. Kaynaklarda bir divanının olduğu 

bilinmesine rağmen divanına ulaşılamamıştır.  

 

                                                           
19

 “Bin yüz yigirmi tarihinde fevt olmuştur.” 
20

 “Bin yüz yigirmi senesinde muhâsabe-i ‘ömri defteri tayy oldu.” 
21

Rumelihisarı'nda altısı Türklere, biri Ermenilere ait olmak üzere yedi mezarlık vardı. Sahilde Kayalar 

Mezarlığı, Şehitlik veya Nafi Baba Mezarlığı, Osmanlı Mezarlığı (Küçük dere Ayazmasının yakınında), Bağ 

Mezarlığı, Meydan Mahallesi Mezarlığı ve Aşiyan Mezarlığı. İlk beş mezarlık zamanla kaldırıldı. Tek Türk 

Mezarlığı olarak Aşiyan Mezarlığı kaldı. Ermenilere ait mezarlık ise Rumelihisarı'nın üst kısmındadır. 

Rumelihisarı'nda Yahudi ve Rum Mezarlığı yoktur. 

(http://www.rumelihisaridernegi.com/content/view/18/42/) (e.t.30.01.2014). 
22

Bkz. Demirkazık, Hacı İbrahim, 18.YY.Şairi Mustafa Fennî Dîvân (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), 

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk 

Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2009. 



 

12 

 

8. Mora Yenişehirli Fennî [öl.1305/1885] 

Çalışmaya konu olan Fennî mahlaslı şairdir. 

9. Yozgatlı Mehmed Said Fennî [öl. H.1336/M.1918] 

Yozgatlı Sadık Efendi’nin oğludur. 1851 yılında doğmuştur. Ömer Ragıp 

Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. Yozgat İdare Meclisi’ne başkatip olarak tayin edildi. 

Hattattır, Ankara’da hat ve edebiyat öğretmenliği yaptı. H.1336/M.1918’de Ankara’da 

vefat etmiştir.  

Mehmed Said Fennî’nin hece ölçüsü ile de şiirler yazmıştır. Ali Şakir Ergin’in 

hazırladığı divanı 1996 yılında Yozgat Belediyesi tarafından basılmıştır.  

10. İsmail Fennî Ertuğrul [öl.1946] 

1856’da Tırnava’da doğmuştur. Tırnava Rüştiye Mektebi’ndeki eğitiminin ardından 

Arapça ve Farsça’da öğrenmiştir. Rusların Tırnava’yı işgal etmesi üzerine 1877’de 

İstanbul’a gelmiştir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmekteydi. Şairliğinden ziyade 

felsefe alanında yaptığı çevirilerle tanınmaktadır.  
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1. Dîvân’da Yer Alan Nazım Biçimleri ve İçerikleri 

Bu bölümde Fennî Dîvânı’nda yer alan nazım biçimleri ayrıntılı şekilde 

incelenmiştir: 

1.1. Mesneviler 

Fennî Dîvânı’nda mesnevi nazım şekliyle yer alan 2 manzume bulunmaktadır: 

1. Mesnevi: 43 beyitten oluşmaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla şair 

tarafından öğüt vermek amacıyla yazılmıştır.  

2. Mesnevi: Divân’da yer alan sırasına göre 3. manzumedir; araya bir kaside 

girmiştir. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış 10 beyitten oluşmaktadır. 

1.2. Kasideler 

Fennî Dîvânı’nda 2 kaside yer almaktadır: 

1. Kaside: 25 beyitten müteşekkil olup aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ 

mefâ’îlün”  kalıbıyla yazılmıştır.  

2. Kaside: “Münâcât” başlığı altında yer alan manzume “yâ Ganî Perverd-gâr” 

redifiyle yazılmıştır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış olup 

32 beyitten müteşekkildir.  

1.3. Musammatlar 

1.3.1. Terci’-i Bend 

Fennî Dîvânı’nda 15 Terci’-i Bend bulunmaktadır: 

1. Terci’-i Bend (Mus.1): Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” 

kalıbıyla yazılmıştır. 5 beyitlik 10 bendden oluşan Terci’-i Bend, mütekerrirdir. 

2. Terci’-i Bend (Mus.2): 10 mısralık 5 bendden müteşekkil olan Terci-i Bend’de 

“Mu’aşşer-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun  “müfte’ilün/müfte’ilün/fâ’ilün” 

kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

3. Terci’-i Bend (Mus.3): 10 mısralık 6 bendden müteşekkil Terci’-i Bend’de 

“Mu’aşşer-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ 

mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir.  
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4. Terci’-i Bend (Mus.4): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun “fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün” 

kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir.  

5. Terci’-i Bend (Mus.5): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı bulunmaktadır. Aruzun 

“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

6. Terci’-i Bend (Mus.6.): 6 mısralık 7 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı bulunmaktadır. Aruzun 

“mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

7. Terci’-i Bend (Mus.7): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı bulunmaktadır. Aruzun 

“fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

8. Terci’-i Bend (Mus.8): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı bulunmaktadır. Aruzun 

“mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

9. Terci’-i Bend (Mus.10): 6 mısralık 5 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun 

“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

Dîvân’da bu musammattan önce bir muhammes yer aldığı için 9. Terci’-i Bend, 10 olarak 

numaralandırılmış ve bundan sonraki musammatlar da bu sıralamadan devam etmiştir.  

10. Terci’-i Bend (Mus.11): 6 mısralık 5 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun 

“mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

11. Terci’-i Bend (Mus.12): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun 

“fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

12. Terci’-i Bend (Mus.13): 6 mısralık 4 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun 

“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 
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13. Terci’-i Bend (Mus.14): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun 

“mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

14. Terci’-i Bend (Mus.15): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Vatan Hakkında Söylenmiştir” başlığı yer almaktadır. Aruzun 

“fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend müseddes-i 

mütekerrirdir. 

15. Terci’-i Bend (Mus.16): 6 mısralık 6 bendden müteşekkil olan musammat da 

“Müseddes-i Terci’-i Bend” başlığı yer almaktadır. Aruzun 

“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış Terci’-i Bend mütekerrirdir. 

16. Terci’-i Bend: “Temmet Dîvân-ı Fennî” notundan sonra yer alan bir 

manzumedir. 16 mısralık 21 bendden oluşan manzume, aruzun 

“mef’ûlü/mefâ’îlün/fe’ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olan bu manzumenin 

Fennî’ye ait olduğu konusunda kuşkularımız vardır. Manzumedeki üslûbun Fennî’nin 

üslûbuna benzememesinin yanı sıra mahlasın da yer almaması Fennî’ye ait bir terci’-i bend 

olduğu konusunda şüphelerimizi arttırmıştır.  

1.3.2. Muhammes 

Fennî Dîvânı’nda 10 muhammes bulunmaktadır.  

1. Muhammes (Mus.9): Aruzun “mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla 

yazılmış muhammes mütekerrirdir. Kafiyeleniş şeması “aaaAA-bbbAA-cccAA-dddAA-

eeeAA” şeklindedir. 

2. Muhammes (Mus.17): Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla 

yazılmış, muhammes müzdeviçtir. Kafiyeleniş şeması “aaaAA-bbbAA-cccAA-dddAA-

eeeAA” şeklindedir.  

3. Muhammes (Mus.18): Aruzun “mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla 

yazılmış muhammes, mütekerrirdir. Şairin Alevî olduğunu belirten bir muhammestir. 

Kafiyeleniş şeması “aaaAA-bbbAA-cccAA-dddAA-eeeAA” şeklindedir.  

4. Muhammes (Mus.19): Aruzun “mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla 

yazılmış, muhammes-i müzdevictir. “Muhammes-i Letâ’if” başlığı yer almaktadır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaA-bbbbA-ccccA-ddddA-eeeeA” şeklindedir.  
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5. Muhammes (Mus.20): Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla 

yazılmış, mütekerrir bir muhammestir. Kafiyeleniş şeması “aaaAA-bbbAA-cccAA-

dddAA-eeeAA” şeklindedir.  

6. Muhammes (Mus.21): 6 bentten oluşan muhammes, aruzun 

“mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün” kalıbıyla yazılmış, mütekerrirdir. Kafiyeleniş şeması “aaaAA-

bbbAA-cccAA-dddAA-eeeAA-fffAA” şeklindedir.  

7. Muhammes (Mus.22): 4 bentten oluşan muhammes, aruzun 

“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış, mütekerrirdir. Kafiyeleniş şeması 

“aaaAA-bbbAA-cccAA-dddAA” şeklindedir.  

8. Muhammes (Mus.23): 6 bentten oluşan muhammes, aruzun “mefâ’îlün/ 

mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmış, mütekerrirdir. Kafiyeleniş şeması 

“aaaAA-bbbAA-cccAA-dddAA-eeeAA-fffAA” şeklindedir.  

9. Muhammes (Mus.24): 5 bentten oluşan muhammes, aruzun 

“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış, mütekerrirdir. Kafiyeleniş şeması “aaaaA-

bbbbA-ccccA-ddddA-eeeeA” şeklindedir. 

10. Muhammes (Mus.25): 5 bentten oluşan muhammes, aruzun “mefâ’îlün/ 

mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmış, mütekerrirdir. Kafiyeleniş şeması 

“aaaAA-bbbAA-cccAA-dddAA-eeeAA” şeklindedir.  

1.3.3. Tahmisler 

Fennî Dîvânı’nda 19 tahmis bulunmaktadır.  

1. Tahmis (Mus.26): 7 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Misâlî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea-ffffa-gggga” şeklindedir. Misâlî’nin 

 Cemāliŋ sūre-i Ŧāhā gözüŋ esrār-ı mā vü ĥā 

Ħuŧūŧuŋ istivāsında o zülfüŋ“Ǿurvetü’l vüŝķā”23
 (G.10/1) 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

2. Tahmis (Mus.27): 5 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Fuzûlî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir. Fuzûlî’nin 

                                                           
23

 “Kopmayan sağlam bir kulp” (Bakara, 2/256) 
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Ey esįr-i dāġ-ı ġam bir gūşe-i mey-ħāne ŧut 

Ŧutma zühhādıŋ muħālif pendimi peymāne ŧut (G.43) 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

3. Tahmis (Mus.28): 7 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Fuzûlî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea...” şeklindedir. Fuzûlî’nin bu gazeli 

Dîvân’ında yer almamaktadır. 

Bu Ǿālem gibi göŋül ķaydın çekerseŋ miħnetin ġamdır
24

 

Fenāsız menziliŋ seyr eyle kim bir ħoşca Ǿālemdir 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

4. Tahmis (Mus.29): 8 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Nâcî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda...” şeklindedir. Nâcî’nin 

Fırķa-i Nācįdeŋiz biz bulmuşuz ġamdan necāt 

Mest-i Ǿaşķız Ħıżr elinden içmişiz āb-ı ĥayāt 

matla beyitli gazeline tahmistir.  

5. Tahmis (Mus.30): 5 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Türâbî Dede Efendi” 

başlığı yer almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir. Türâbî Dede Efendi’nin 

Sırr-ı Ĥaķķa vāķıf olmuş āşnā yüz biŋdedir 

Si vü dü esrārına lāyıķ revā yüz biŋdedir (G.132/1) 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

6. Tahmis (Mus.31): 6 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Sa’di” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea-ffffa” şeklindedir. Sa’di’nin 

Ĥisāb eyle Ĥaķıŋ naǾmāsınıŋ Ǿadādını hem yāz 

Daħi erķām-ı esmāyı urup sįneŋde ŧuy rāz
25

 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

                                                           
24

 Dizede bir hece fazladır. 
25

 Dizede bir hece eksiktir. 
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 7. Tahmis (Mus.32): 7 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Fuzûlî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda...” şeklindedir. Fuzûlî’nin 

Ħayāl ile tesellįdir göŋül meyl-i viśāl etmez 

Göŋülden ŧaşra bir yār olduġun Ǿāşıķ ħayāl etmez 

matla beyitli gazeline tahmistir. Fuzûlî’nin bu gazeli Dîvân’ında yer almamaktadır. 

8. Tahmis (Mus.33): 5 bentten oluşan tahmis de başlık yer almamaktadır. Aruzun 

“mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş şeması 

“aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir.  

Eyā sen śanma kim senden bu güftār-ı dehān söyler 

Riyā terkįb olan Ǿunśur yaħūd mühimm-zebān söyler 

matla beyitli Nakşî’nin gazeline tahmistir. 

9. Tahmis (Mus.34): 5 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Niyâzî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir. Niyâzî’nin 

Zāhidā śūret gözetme içerü gel cāna baķ 

Vechiŋ üzre gör ne yazmış defter-i Raĥmāna baķ  

matla beyitli gazeline tahmistir. 

10. Tahmis (Mus.35): 5 bentten oluşan tahmis de “Muhammes-i Vahdetî” başlığı 

yer almaktadır. Aruzun “fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir. Vahdetî’nin 

Źātımı fehm edeli fażl-ı Ħudā şeklinde 

ǾĀrįfāne gezeriz ehl-i fenā şeklinde 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

11. Tahmis (Mus.36): 4 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Kâmil” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda” şeklindedir. Kâmil’in 

Ķanı bir ŧālib-i Ĥaķ şimdi fenā şeklinde 

Śūret uġrısı çoġaldı fuķarā şeklinde 

matla beyitli gazeline tahmistir. 
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12. Tahmis (Mus.37): 4 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Gaybî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda" şeklindedir. Gaybî’nin 

Ne ayaķ ol bu Ǿaķl ile ne mest ol Ǿaşķıle dāǿim 

Ne maĥcūb-ı ilāhį ol ĥaķįķatde küsūr eyle 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

13. Tahmis (Mus.38): 7 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Salâhî" başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda... " şeklindedir. Salâhî’nin  

Rāh-ı Ĥaķda zilletem Ǿayn-ı saǾādetdir baŋa 

Śūretā alçaklıġım maǾnįde rifǾatdır baŋa 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

14. Tahmis (Mus.39): 5 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Gaybî" başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir. Gaybî’nin 

Ĥaķ cemālidir cemāliŋ Ĥaķ kelāmıdır sözün 

ǾĀşıķı śādıķ iseŋ bilmeye saǾy et gündüzün 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

15. Tahmis (Mus.40): 7 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Misâlî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda...” şeklindedir. Misâlî’nin 

Nār-ı dūzaħdır śaķın meyl etme nādān śoĥbeti 

Cennet isterseŋ dilā kesb eyle Ǿirfān śoĥbeti (G.593/1) 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

16. Tahmis (Mus.41): 11 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Misâlî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş şeması 

“aaaaa-bbbba-cccca-dddda...” şeklindedir. Misâlî’nin 

Pāk edem derseŋ tikenden gülşeni 

Nār-ı Ǿaşķullāha yaķ cān u teni (G.559/1) 

matla beyitli gazeline tahmistir. 
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17. Tahmis (Mus.42): 5 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Sıdkî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir. Sıdkî’nin 

Mey nedir anmaz bile laǾl-i lebinden kām alan 

Kevŝer-i nuŧķuŋla bulmuşdur ĥayāt-ı cāvidān  

matla beyitli gazeline tahmistir. 

18. Tahmis (Mus.43): 5 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Şûhî” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea” şeklindedir. Şûhî’nin 

Nice bir ŧaġda ġıśa-i dehr ile ber-bād olalım  

Varalım meygedelerde biraz ābād olalım 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

19. Tahmis (Mus.44): 7 bentten oluşan tahmis de “Tahmis-i Âkif” başlığı yer 

almaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiyeleniş 

şeması “aaaaa-bbbba-cccca-dddda..” şeklindedir. Âkif’in 

Özge bir sevdā bıraķdı cānıma efkār-ı Ǿaşķ 

Kāǿin-i ķudret ezelde yazdı çün bį-mār-ı Ǿaşķ 

matla beyitli gazeline tahmistir. 

1.4. Nefes 

Bektaşî şairlerinin yazdığı genellikle vahdet-i vücûd kavramını işleyen tasavvufî 

şiirlerden olan nefes
26

, Fennî Dîvânı’nda yer almaktadır. Nefeslerin genellikle kalenderâne 

ve alaycı bir üslupla yazıldığı dikkat çekmektedir.  

1. Nefes (Mus.45): 5 dörtlükten oluşan nefes, on birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “abbb-cccb-dddb-eeeb-fffb” şeklindedir. 

2. Nefes (Mus.46): 5 dörtlükten oluşan nefes, on birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “abbb-cccb-dddb-eeeb-fffb” şeklindedir. 

3. Nefes (Mus.47) : 3 dörtlükten oluşan nefes, on birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “abcb-dddb-eeeb” şeklindedir. 

                                                           
26

 bkz. DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 2005, s.346-347. 
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4. Nefes (Mus.48) : 4 dörtlükten oluşan nefes, on birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “abcb-dddb-eeeb-fffb” şeklindedir. 

5. Nefes (Mus.49): 5 dörtlükten oluşan nefes, on birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “abab-cccb-dddb-eeeb-fffb” şeklindedir. 

6. Nefes (Mus.50): 3 dörtlükten oluşan nefes, on birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Kafiyeleniş şeması “abab-cccb-dddb” şeklindedir. 

 1.5. Gazeller 

Dîvân’da toplamı 901 beyit tutan 149 gazel bulunmaktadır. Fennî Dîvânı’ndaki 

gazellerden üçü nâ-tamâm gazeldir.
27

 Fennî’nin en çok tercih ettiği beyit sayısı beştir. 

İkinci sırayı ise altı beyitli gazeller alır. Gazellerin beyit sayıları, çoktan aza doğru 

sıralandığında aşağıdaki gibidir: 

Gazelin Kaç Beyit İçerdiği       Divan’da Bulunan Toplam Gazel Sayısı 

5 59 Gazel
28

 

6  55 Gazel
29

 

7  16 Gazel
30

 

8   11 Gazel
31

 

9  2 Gazel
32

 

11  1 Gazel
33

 

12  1 Gazel
34

 

30  1 Gazel
35
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 G.56, G.112, G.148. 
28

 G.1, G.4, G.5, G.6, G.14, G.19, G.20, G.22, G.26, G.27, G.28, G.29, G.30, G.34, G.45, G.49, G.52, 

G.53,G.55, G.57, G.59, G.61, G.66, G.67, G.69, G.70, G.73, G.78, G.79, G.80, G.84,G.86, G.87, G.88, G.92, 

G.93, G.96, G.100, G.105, G.106, G.109, G.116, G.119, G.123, G.127, G.128, G.131, G.132, G.134, G.135, 

G.136, G.138, G.139, G.140, G.141, G.142, G.145, G.146, G.147. 
29

 G.2, G.7, G.10, G.12, G.13, G.18, G.21, G.23, G.24, G.25, G.31, G.32, G.33, G.37, G.38, G.39, G.40, 

G.41, G.42, G.43, G.44, G.46, G.47, G.50, G.54, G.58, G.60, G.62, G.63, G.64, G.65, G.74, G.75, G.77, 

G.81, G.82, G.83, G.89, G.91, G.94, G.95, G.97, G.98, G.99, G.101, G.102, G.103, G.108, G.114, G.121, 

G.129, G.130, G.133, G.143, G.144. 
30

 G.3, G.9, G.11, G.15, G.16, G.48, G.51, G.68, G.76,G.85, G.90, G.110, G.115, G.117, G.122, G.124. 
31

 G.8, G.35, G.36, G.104, G.107, G.111, G.113, G.120, G.125, G.126, G.149. 
32

 G.17, G.118. 
33

 G.137. 
34

 G.72. 
35

 G.71. 
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Dîvân’da on üç gazelde mahlas yer almamıştır. Bunlar 5, 14, 18, 19, 30, 34, 52, 65, 

106, 112, 122, 142, 148. gazellerdir. 71. gazel mutavveldir. Fennî Dîvânı’nda 21. gazel, 

“zü’l-metâlî” (iki matla’lı gazel) örneğidir. 84. ve 124. gazellerin matla beyitleri yoktur. 

 Fennî gazellerinde alfabenin yirmi beş harfiyle kafiye yapmıştır:  

Harf Toplam Gazel Sayısı  

Elif  13 

Be  3 

Te  6 

Se  1 

Cim  4 

Ha  3 

Dal  3 

Zāl  1 

Rā  41 

Ze  5 

Sin  3 

Şın  4 

Sād  1 

Dād 2 

Tı 1 

Zı  2 

Ġayın  1 

Fe  4 

Kaf  4 

Kef  4 

Lām  6 

Mīm  4 

Nun  10 

Vav  5 

He  6 

Ye  12 
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Bu durumda şairin en çok Ra, Elif, Ye ve Nun harflerini kullandığı görülür. Se, Dâl 

Sâd, Gayın, Dâd ve Zı harflerini ise kafiye yapmak için pek tercih etmemiştir. Pe, Hı ve 

Ayın harfleriyle biten gazellere Fennî Dîvânı’nda rastlanmamıştır. 

 1.6. Kıta 

Fennî Dîvânı’nda hecenin on birli ölçüsüyle yazılmış bir kıta bulunmaktadır. 

Kafiye şeması “aBaB-cccB-dddB-eeeB” şeklindedir. Şairin Hz. Muhammed ve Hz. Ali 

sevgisini dile getirdiği bir manzumedir.  

1.7. Elifnâme 

Fennî Dîvânı’nda bir elifnâme bulunmaktadır. Aruzun 

“fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün” kalıbıyla yazılmış, 15 beyitten oluşmaktadır.  

1.8. Tarihler 

Fennî Dîvânı’nda 6 tarih manzumesi bulunmaktadır. 

1. Tarih: Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış, 4 beyitten 

oluşmaktadır. 

Fenni ger etdi çifledi tāriħiŋ öldüm dedi 

Cennet olsun menzili rūĥ-ı revānı ola şād 

2. Tarih: “Fennî Efendi’nin mahdûmu Ali Cezbî Efendi’nin vefatına söylenen 

tarih” başlığı bulunmaktadır. Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla 

yazılmış, 4 beyitten oluşmaktadır. Şair düşürdüğü tarihi, manzumenin sonunda vermiştir.  

Tāriĥiŋ gün gibi rūşendir cemįǾi kāǿināt 

Çākeri āl-i Ǿabā etsin seni Allāh ǾAli   (H.1285/M.1868-69) 

3. Tarih: “Osman Bey’in kerîmesinin tarihi” başlığı bulunmaktadır. Aruzun 

“mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır, 8 beyitten oluşmaktadır.  

O ŧıflıŋ Fenni gevherle dedim mevlūduna tārįħ 

Zihį devlet ķoma dilden neşker ile Mevlāya
36

  (H.1297/M.1879-80) 

4. Tarih: “Dûrbîn Bey’in mahdûmunun târîh-i mevlûdu” başlığı bulunmaktadır. 

Aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmış, 8 beyitten 

oluşmaktadır.  

                                                           
36

 Dizede bir hece eksiktir. 
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İlāhį anı maĥfūž et ķo müfredine terkįb et 

Açılsın dal budaķ versin o fetĥ etsin her arayı  (H.1295/M.1878) 

5. Tarih: “Vechî’nin mahdûmu Necmî’nin tarih-i mevlûdu” başlığı bulunmaktadır. 

Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış, 5 beyitten oluşmaktadır.  

ŞemǾ-i ĥüsnü dil-güşādır cān baġlar ŧoġrusu 

Fenni  ger çeşm-i baśįretle aŋa ķılsın nagāh  (H.1205/M.1790-91) 

6. Tarih: Tek beyitten oluşan tarih, aruzun “mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ 

mefâ’îlün” kalıbıyla yazılmıştır: 

Ĥācetdir demek Fenni bizi ġurbet gurbet etdi
37

 

Benim ahvālime nāŧıķ tamām tārįħ ġarįbem ben (H.1204/M.1789-90) 

1.9. Muamma 

Fennî Dîvânı’nda bir muamma bulunmaktadır. Aruzun 

“fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış muamma, 7 beyitten oluşmaktadır.  

  

                                                           
37

 Dizede bir hece eksiktir. 
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2. Nazım Türleri 

Fennî Dîvânı’nda Allah’a yakarışın işlendiği bir münacaatın yanı sıra na’t, medhiye 

ve mersiye örnekleri karşımıza çıkmaktadır. Döneme ve bazı kişilere dair eleştirilerde 

bulunmakla birlikte şairin hicviye türünde bir şiir yazmaması dikkat çekicidir. 

Fennî Dîvânı’nda yer alan nazım türleri incelendiğinde; 

Manzume Numarası   Nazım Türü 

IV Münacaat  

II Medhiye (kalem) 

G.31-G.134.  Na’t 

G.93 Medhiye (Hâfız övgüsü) 

G.107 Medhiye (Hz. İbrahim övgüsü) 

G.114 Medhiye (On iki imamın övgüsü) 

G.108 Medhiye (Hüseynîler’in övgüsü) 

G.142 

Mus.8 

Mus.9 

Medh-i Çihâr-yâr-ı güzîn  

(Hz. Ali övgüsü) 

G.121. Mersiye (Hz. Hüseyin için) 
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3. Ahenk Unsurları 

3.1. Vezin 

Fennî Dîvânı’nda yer alan 206 manzumede aruz ölçüsü kullanılmış, 6 nefes ve 1 

kıta hece ölçüsüyle yazılmıştır. Eserde kullanılan aruz kalıpları, bahirler ve bunların 

kullanıldığı şiirlerin tablosu şu şekildedir: 
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Fennî Dîvânı’nda yer alan manzumelerde imale, zihaf, medd ve vasl-ı ayn gibi aruz 

hatalarına rastlanmaktadır. Aruzun “mefâǾîlün/mefâǾîlün/mefâǾîlün/mefâǾîlün” kalıbıyla 

yazılan aşağıdaki beytin ilk mısraında “bār-ı uyķudan” tamlamasında şairin imale yaptığı 

görülmektedir: 

O bār-ı uyķudan göŋlüŋ gözünü olmasın nāǿim 

Dime o gūft gūlardan diliŋ dāǿim ola śāǿim (Mus.37/1) 

Fennî Dîvânı’nda bir diğer aruz hatası olan zihafa da rastlanmaktadır. Şairin 

sıklıkla “Fennį” mahlasını yazarken zihaf yaptığı görülmektedir: 

 Ķoymaz elden Fenni śarrāf-i ħıred 

 Gūş-vār et sözlerim devrānedir (G.71/29) 

Şairin vezin gereği bazı Türkçe kelimelerde medd yaptığı görülmektedir. Aşağıdaki 

beytin ilk mısraındaki “artıķ” kelimesinde şair medd yapmıştır: 

 Her ne denlü artıķ ise ķoyulsun ġam degil  

 Zįnciri zülfünde bir dįvāne Allāh Ǿaşķına (G.133/2) 

Aruzun “mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün” kalıbıyla yazılan beytin ilk 

mısraındaki “tut” kelimesinde şair medd yapmıştır. 

 Yüzüŋ dāǿim o miĥrāba muķābil ŧut her yerde  

 Viśāle mümteniǾ olsa naśįb olmazdı bir ferde (Mus.1/VI/3) 

Fennî Dîvânı’nda vasl-ı ayn örnekleri de yer almaktadır: 

 Özüŋ taŧhįr edip ol göŋül tevhįde ermezse  

 Seni ol sāde dile ķılmaz Ǿabā ile ķabāyil (G.8/7) 

Fennî Dîvânı’nda izafet-i maktu örneğine de rastlanmaktadır. Aşağıdaki ilk mısrada 

şair “aķśa-yı merām” kelimesini vezin gereği “aķśa-merām” şeklinde yazmıştır: 

  Sālik iseŋ Fenni bildiŋ budurur aķśa-merām  

  Gel zen-i mekkāre-i tedrįc ile elden bıraķ (G.102/6) 

Şair kullandığı aruz kalıplarında bazı tasarruflara gitmiştir. Dîvân’da tespit edilen 

tasarruflar şunlardır: 

zaħm > zaħ[ı]m 

  Defter-i Ǿaşķa zaħ[ı]m urduŋ elinle Fennį  

  Hele bir an ŧuramam sensiz amān küsme baŋa (G.13/6) 
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siĥr > siĥ[i]r 

  Düzdidir dāre çekilmiş śanma sen Manśūr olur 

  Ĥaķķı bāŧıldan siĥ[i]r  Ĥaķ söyleyen meşhūr olur (G.59/1) 

vezn > vez[i]n 

  Cevher-i nuŧķını vez[i]n ile elinile kendiŋ  

  Görücek Ǿilm-i ĥurūfı bulan ādem saŋa pesdir (G.73/4) 

ŧılsım > ŧıl[ı]sım 

  Gencįne-i Ǿaşķı nice gizlerdi göŋülde 

  Ger olmuş o ŧıl[ı]sımı mār olmasın olmaz (G.81/3) 

tezgeh > tez[e]geh 

  İşte Fennį ķıl ķalemle çekdiler 

  Tez[e]gehi dilde ŧutmuş bir ķumaş (G.85/7) 

zindān >zin[i]dān 

  Leb-i gül-fāmına zülfüŋ śırāŧ-ı müstaķįm etmiş 

  Düşen menzil ķılar Yūsuf gibi cāhı zin[i]dānıŋ (G.104/4) 

ejderhā > ejdehā 

  Ħıżr ile Mūsā içün ŧavrı tecellį ĥaķķıçün 

  Ejdehā ķıldıŋ Ǿaśāsın yā Ġanį Perverdgār (IV/11) 

ne edersin > n’edersin 

  N’edersiŋ bāġ-ı gülzārı görünce anda dildārıı 

  Ŧolar göŋlüne envārı olursuŋ sen śaŋa mişkāt (II/23) 

ne etdim > n’etdim 

  Fennį baħtım ķaradır baġrım olunmaz māddedir 

  N’etsin göŋül bį-çāredir olmazsa ger senden Ǿaŧā (G.12/6) 

nefs > nef[i]s 

ŻāyiǾ etme vaķtini evķātini verme yele 

Sen eriş ol ķāfile-sālāra gel Fennį hele 

Ārzu-yı nefsin helāk et śoŋra al gencin ele 

Geç hevā-yı nefs-i şehvetden berį ol diŋle pend 

Pest ile pest ol yürü gel derd-mend ol derd-mend (Mus.17/5) 

ne olur > n’olur 

Biz ħāle ŧalıp ŧaşra ķoduķ ķįl ile ķāli 

Yansaķ n’olur ol şemǾe-i pervāne miŝāli 
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Artıķ söze yoķdur dilimiŋ ġayr mecāli 

Biz serveriz iķrāra ŧurur Ǿahd-i ķavįyiz 

Biz şāh-ı velāyet ķulu biz hem ǾAlevįyiz (Mus.18/3) 

ümmįd > ümįd 

  Gün yüzüŋ gösterdi devrān gitdi buluŧ aradan 

  Āyinemdir yüz çevirmem dönmem ol meh-pāreden 

  El çekem derseŋ ümįd etme bu ben āvāreden  

  Göz göz olsa tįġ-ı müjgān ile sįnem yareden 

  Ben kesilmem keseler başımı o çeşm ķaradan (Mus.22/1) 

neyim > ne’m 

  Elde n’em var ol perį-ruħsāra göŋlüm mübtelā 

  Murġ-ı ravżam bulmadı ol zülf-i çįniŋden rehā 

  Fenni  ķaśdım ħāk-pāy olmaķ gelir devlet baŋa 

  Göz göz olsa tįġ-ı müjgān ile sįnem yareden 

  Ben kesilmem keseler başımı o çeşm ķaradan (Mus.22/4) 

ne etdi > n’etdi 

  N’etdi baŋa ey gül beden Ǿaşķıŋla bu sevdā gözet 

  Ķoyma beni bį-kes meded ey ķāmet-i ŧūbā gözet (G.19/1) 

elif > elf  

  Görünce ķāmetiŋ elfiŋ yitirdim büsbütün Ǿaķlım   

  Özümden bį-ħaber etmek beni cümle zamān āfet (G.21/5) 

 

  Elf ü bįden bir muǾammādır vücūdu ser-te-ser 

  Şābb-i emreddir velįkin ħurde-sāl olmuş gezer (G.67/3) 

 

  Ķāmeti elfiŋ beyānıŋ şerĥ ederseŋ mū-be-mū 

  Ŧoġrusu elde mufaśśal bir kitāb ister göŋül (G.111/5) 

önlek > ön[i]lek  

  Esb-i ŧabǾa gel süvār ol kim ön[i]lekden öte  

  Saŋa sen taǾbįrini de ķoysun artuķ dil dudaķ (G.102/2) 

Ħıżr > Ħıż[ı]r  

  Ķuŧbu’l-aķŧāb ricālullah [u] Ħıż[ı]r-libās 

  Ekŝerį (yā) dil görünürler budalā şeklinde (Mus.35/3) 
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Kār-bān>kār[u]bān 

  Noķŧa-i vaĥdetde göz açmış gürūhı gözleyip 

Kār[u]bān-ı Ǿaşķa uyduķ fażl-ı Ĥaķķı izleyip 

Kāf ŧā [u] hā niķābıŋ açdı kendi söyleyip 

Menzil-i maǾşūķa ereŋ varlıġı maĥv eyleyip 

Bir vücūd olduķ hemįşe çün vücūd-ı kāǿināt (Mus.29/6) 

ĥüsn>ĥüs[ü]n 

  Fennį çün baśdı bu gün aĥsen-i taķvįm ķadem 

  Gör o ħalķı ĥüs[ü]nüŋ seyrānı śūret gibidir (G.39/6) 

Ķur’ān>Ķurħān 

  Śanma zāhid güft gūdur sözlerime ŧut ķulaķ 

  Şāhidim Tevrāt Ķurħān [u] Zebūr İncįl olur (G.60/5) 

Ǿilm>Ǿil[i]m 

Kimdir ola dost yolunda kendini ħāk eylemiş 

Gül gibi dost gülşeninde sįnesin çāk eylemiş 

Ġıll ġışdan māsivādan göŋlünü pāk eylemiş 

“ǾAlleme’l-esmā”
38  rumūzun fehm-i idrāk eylemiş 

Ķalb-i mirǿāt mücellā rūşenā yüz biŋdedir
39

 (Mus.30/2) 

seng-sār>Seng[i]sār 

  Hū hevāya aldanıp etme güşāde yelkeniŋ 

  Seng[i]sāra uġradırsaŋ menzilinde yelken ac (G.24/5) 

  

                                                           
38

 “İsimleri öğretti.” (Bakara, 2/31-32) 
39

 Dizede bir hece eksiktir. 
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3.2. Kafiye 

Fennî Dîvânı’nda yer alan manzumelerde harflerine göre mücerred, mürdef ve 

mukayyed kafiyeye rastlanmaktadır: 

1. Mücerred Kafiye: 

Aldı śabrım nā-gehān bilmem ne Ǿanber būy idi 

Ol melāĥat gülşeninde degdi bir gülden baŋa (G.4/2) 

 

Dedi gel ögren tecerrüd ĥālini pervāneden 

Bir śadā kim gūşuma dūş oldu bülbülden baŋa (G.4/3) 

2. Mürekkeb Kafiye: 

a. Mürdef Kafiye: 

 Sen elif ķaddiŋ görüp ey zülf-i reyĥān ibtidā 

  Etdiŋ ol zülfüŋ gibi Ǿaķlım perįşān ibtidā (G.1/1) 

b. Mukayyed Kafiye: 

Sevsem olmaz mı Ǿaceb bir şābb-ı emred tāze genc 

ǾAceb olur mu istesem şeftālisiŋ olsam dilenc
40

 (G.26/1) 

 “Bütün klasik edebiyatlarda olduğu gibi divan şiirinde de şairler, dâhil oldukları 

geleneğin estetik nizamına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bakımdan, divan şiirinde kafiye ve redif 

gibi unsurların kullanımını büyük ölçüde gelenek belirler. Bu anlayışta kafiye daha çok 

göze hitap eder.”
41

 

 Ey göŋül insāfa gel 

 Ermeden Ǿömre kesel (I/1) 

 

 Biŋ nažar et kendine 

 Düşme ŧuzaķ bendine (I/2) 

 

 İşte bu dehr-i denį 

 Ne beni kor ne seni (I/3) 

                                                           
40

 Dizede bir hece fazladır. 
41

 MACİT, M., Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Kapı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 78. 



 

34 

 

48. gazelin ikinci mısraındaki gül kelimesini yazarken “vav” harfini de yazmıştır. 

Bu sebeple kelimenin “gül” okunacağı açıktır. Müstensihin bu yazımla “kulağa göre 

kafiye” yaptığı da görülmektedir: 

  Bezm-i Cemde ey gözüm ķaşı hilāli gel de gör  

  Lām u bādan nūş et ol āb-ı zülāli gül de gör (G.48/1) 

Aşağıdaki musammatın ilk mısraında kök hâlindeki “āzāde” kelimesiyle ismin –e 

hâlini şair kafiyeli kullanarak kafiye hatası yapmıştır: 

 Üçler yediler cümlesi āzāde gelirler  

 Ķırķlar bile bu gülşene feryāde gelirler 

  Dil mülkünü taŧhįr edip ābāde gelirler 

  Ġayret-keşimizdir bize imdāda gelirler (Mus.11/III) 

Benzer bir kafiye hatası aşağıdaki manzumede yer alan kök hâlindeki “denį” 

kelimesiyle ismin –i hâlini şairin kafiyeli kullanmasıyla oluşmaktadır: 

 Ŧodanıp açdıŋ cefā semtine ŧoġru yelkeni 

 Etdigiŋ biŋde birin etmez baŋa dehr-i denį  (Mus.13/I) 

“Uyaklı sözcüklerde revî harfinin Arap harfleriyle yazılışları aynı, fakat okunuşta 

ses bakımından benzer olmasına ikfâ denir.”
42

 Fennî Dîvânı’nda yer alan aşağıdaki 

manzumede “külħānda” kelimesinde şair ikfâ yapmaktadır:  

 Gören tennūr-ı dilde āteşim külħānda görsünler  

 Serįrinde seni sulŧān beni efgende görsünler (Mus.3/I) 

Şair 95. gazelin dördüncü ve altıncı beyitlerinin sonunda yer alan “ferāġ” 

kelimesini bir beyit arayla tekrar ederek “îtâ” yapmıştır. “Îtâ, şiir içinde bir uyağın aynı 

anlamda yinelenmesidir ve kafiye hatası sayılmaktadır.”
43

 

  ... 

  Dāmeniŋ ŧutdum kesilmez keseler bu ellerim 

  Öyle ŧutdum dāmeniŋ kim eylemem senden ferāġ 

 

  Mācerā-yı firķati andıŋ baŋa ey gül beden 

  Dāġ-ı sįnem üzre urduŋ yine sen zebān-ı dāġ 

 

 

                                                           
42

 DİLÇİN, Cem, a.g.e., s.64. 
43

 DİLÇİN, Cem, a.g.e., s.64. 
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  Fennį dehriŋ tiz geçer yoķdur ķarārı kevniniŋ 

  Yāriŋ içün ŧurmasın gel eyle bugünden ferāġ (G.95/6) 

Fennî, Dîvân’ındaki 71. gazelde de cinasa yer vermiştir. 

  Etdiler maǾşūķı Ǿāşıķdan ŧaleb 

  Gösteren mey rengini peymānedir 

 

  Gelmese Ǿālemde Vāmıķ olmasa 

  Kimse bilmezdi bu gün ǾAzrā nedir  

 

  Aŋlamaz bu remzi erbāb-ı ġusūl 

  Ortadan bu fāǾide ĥālā nedir 

 

  Ĥaķķı her kim eyler ħāricden ŧaleb  

  Özü śanmış ŧoġrusu bį-gānedir 

  ... 

  Sįm ü zer ķaydında ķaldı baǾżılar 

  Bilmedi maķśūd olan aślā nedir  

  … 

  Kim ki bu Ǿilm-i ledünni bilmedi 

  Bilmedi ol sāĥil-i deryā nedir  
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 3.3. Redif 

“Dîvân şiirinde kafiyenin bütünleyicisi ve zenginleştiricisi”
44

 olan redif, Fennî 

Dîvânı’ndaki manzumelerde de ön plana çıkmaktadır. Dîvân’da en çok Türkçe ve fiil olan 

kelimelerle redif yapıldığı görülmektedir. 

  Sevdigim nev-res[te]dir ķaşı kemān olsun da gör 

  Vaśfa gelmez öyle bir ġonca-dehān olsun da gör (G.42/1) 

 

  Gel ey servi semenāsā niçün sen derse gitmezsiŋ 

  Oķutmaz mı ħ
v
āceŋ yoķsa niçün sen derse gitmezsiŋ (G.122/1) 

Fennî Dîvânı’nda yer alan redifler bazen ek, bazen kelime, bazen de kelime+ek 

şeklinde gruplanmıştır: 

Ek Hâlinde Olan Redifler: 

  Deme sükker sözünü gizle anıŋ ŧabǾ-ı megesdir 

  Yürü śarf eyleme nā-ķābile bį-hūde nefesdir (G.73/1) 

Kelime Hâlinde Olan Redifler: 

  Ŧoġrudur şol ķāmetiŋ kim görse der cānā elif  

  Gizlidir taħtında gizler śad-hezār maǾnā elif (G.98/1) 

Kelime+Ek Hâlinde Olan Redifler: 

  Sevdigim ol çār-yār-ı Muśŧafādır sevdigim 

  Ĥayder-i kerrār ǾAliyyü’l- Murtażādır sevdigim (G.114/1) 

Fennî Dîvânı’nda rediflerin kullanımı yaygın olmakla birlikte redifsiz manzumeler 

de yer almaktadır: 

  Fennį bir Ǿāşıķ-ı şeydā gele mecnūn-āsā 

  Düşe śaĥrālara ĥayfā diye Leylā Leylā (G.7/1) 

Fennî Dîvânı’ndaki kafiye ve rediflere bakıldığında sade bir söyleyişin ve Türkçe 

kelimelerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

  

                                                           
44

 MACİT, M., a.g.e., s.82. 
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GAZELLERİN REDİF TABLOSU 

G.1  ibtidā G.43 gizlidir 

G.2  Ǿāşıķ saŋa G.45 -e beŋzer 

G.3, G.11 -dir baŋa  G.46 söyler 

G.4 -den baŋa  G.47 -indir 

G.5 olur sensiz baŋa G.48 -i gül de gör 

G.6 olmaz saŋa  G.49 olur Bektāşiler 

G.8 hā  G.50 -ı görsünler 

G.10 lāzım saŋa  G.51 -dir śabūr 

G.13 küsme baŋa G.52 olmadan yegdir 

G.14 oldu heb G.53 -ıdır 

G.16 etdim bu şeb G.54 -örter 

G.18 Ǿāķıbet  G.55 -lasın ister 

G.19  gözet  G.56 -dir 

G.20  -yı dost  G.57 -mışdır 

G.21 āfet   G.58 -endir 

G.22  -ı mest  G.62 baş eger  

G.23  el-ġıyāŝ  G.63, 

G.64 

etdiŋ yeter 

G.27 -ya gücdür güc  G.65  -dadır 

G.28 -a gelsin her śabaĥ  G.66 degil de pes nedir 

G.29 ķadeĥ  G.67 olmuş gezer 

G.30 -dır rūĥ  G.68  elden gider 

G.31 -dır yā Muħammed  G.69 görünür  

G.34 -ıŋ leźįź  G.70 bilir  

G.35 etdiler  G.72  -dir śabūr 

G.36 ne bilir  G.74  vermezler 

G.37, G.38, 

G.59, G60, 

G.61 

olur  G.75, 

G.76  

görünür 

G.39 gibidir  G.77  olmaz 

G.40, G.71, 

G.73 

-dir  G.78  -yız biz Türābįlerdeniz 

G.41 ķapar  G.79  -ya baş egmez 

G.42 olsun da gör  G.80  istemez 

G.81  olmasın olmaz G.83 bir nefes 

G.86  ķalmamış G.87  etmemiş 

G.88 ayaķ baś G.89  śuśar 
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G.90  -dan ġaraż G.91  -ı feyż 

G.92 

  

-dır ħuŧūŧ G.93 imiş Ĥāfıž 

G.94 vāǾiž G.98 elif 

G.100 -yı Ǿaşķ G.103 -dır taĥķįķ 

G.104 -ıŋ G.105 etmek 

G.106 -ıŋ seniŋ G.107 -ı Ĥalįliŋ 

G.108 gel gel Ĥüseynįlerden ol G.109 meded eyle mürüvvet ķıl 

G.110 sensin ol G.111 ister göŋül 

G.113 ol G.114 -dır sevdigim 

G.115 gördüm G.116 olmasın 

G.117 etme śaķın G.118 -yı ne bilsin 

G.119 

 

görmez misin G.120 eden 

G.121 aġlar bugün  G.122 niçün sen derse gitmezsiŋ 

G.123 olsun G.124 olmadan 

G.125 olmayan  G.126 edesiŋ 

G.127 hū ile yā hū G.128 şimdengirü 

G.129, 

G.130 

-dir o  

 

G.133 

 

Allāh Ǿaşķına 

G.132 

 

-ı sen sende ara G.135 -ya Allāh Ǿaşķına  

 

G.134 e geldim yā Resūlullāh  

 

G.136 

 

-dır dįdeye 

G.137  

 

-de G.138 

 

ol yüri 

G.139 

 

-e geldi G.140 

 

olmayan bilmez bizi 

G.141 

 

etsin seni G.142 

 

etdiŋ ǾAlį 

G.143 

 

-lar gibi G.144 

 

-si 

G.145 

 

geldi G.146, 

G.147, 

G.149 

-i 
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 4. Dil Özellikleri 

Fennî Dîvânı’nı dil özellikleri açısından incelediğimizde şu durumlar karşımıza 

çıkmaktadır:  

Fennî’nin dilinin oldukça sade olduğu görülmektedir. Özellikle hece ölçüsüyle 

yazdığı manzumeleri yalındır. Aruz ölçüsünü uyguladığı manzumelerinde ise Arapça, 

Farsça kelimeler ve tamlamalar bulunmakla birlikte anlaşılmayacak zorlukta değildir. Dinî 

ve tasavvûfî konuların işlendiği manzumelerde ise dilin ağırlaştığı görülmemektedir. XIX. 

yüzyılın son yarısında yaşamış bir şair olmasının bu durumdaki etkisi muhakkaktır.  

  Sen kime Ǿāşıķsıŋ ol ġonca-dehān Ǿāşıķ saŋa 

  Mest-i medhūşuŋ şarāb-ı erġuvan Ǿāşıķ saŋa (G.2/1) 

 

  Bir sözüm var ķardaş cān ile degil 

  Dilde zārıŋ gizle açma bir ferde 

 

  Kāmil olam derseŋ iki Ǿālemde 

  Eyüp olup yolda śabr eyle derde (Mus.45/1) 

Fennî Dîvânı’nda Eski Anadolu Türkçesi’nden gelen kelimelere de sıklıkla yer 

verildiği görülmektedir. Şairin Eski Anadolu Türkçesinden kullandığı kelimelerden 

bazıları şunlardır: 

 Berk : sağlam, sıkı, muhkem. 

Kim ki baġlar kendisiŋ “ħablü’l-metįn”
45

e berk eder 

Ŧurmaz ol baĥre ŧolar nām u nişānıŋ terk eder 

Söz bilir hem dilden aŋlar her lisānı derk eder 

Ger özüne vāśıl olmaķ ister iseŋ diŋle pend  

Nāzı ķoy ehl-i niyāz ol derd-mend ol derd-mend (Mus.17/3) 

 Deviş- : hareket etmek, harekete geçirmek. 

  Göreyim kākülünü ŧaşra ķo festen ŧışarı 

  Devişen zülfüne Mecnūn ķıyāfet edesin (G.126/2) 

 Devşin- : çabalamak. 

  Görünen mažhar-ı nuŧķ ammā nuŧķa devşinen kürsį  

  Dil-i Ǿanķā görünmez görünür her źerrede Ǿaksi (Mus.28/4) 

                                                           
45

 “Sağlam ip, Kur'an, İslâm Dîni” (Al-i İmrân 3/103) 
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 Digil : söyle. 

  Digil fażlıŋıla yā Rabb nažar ķıl  

  Muĥammed Ǿaşķına ben derd-mende (G.137/2) 

 Dökşürmek (dirşürmek): derlemek, toplamak, bir araya getirmek. 

  Bir degirmen şeklidir çarħ-ı kebūd 

  Dökşürür ādem içinde dānedir (G.71/25) 

 Dükeli : hep, cümle, bütün. 

  Etmedi ādeme çünkim o melekveş secde 

  O Ǿanįdiŋ dükeli sūd-ı zebāndır taĥķįķ (G.103/3) 

 Düriş : çaba, gayret. 

  Sįretiŋ śūrete taŧbįke düriş saǾy eyle 

  Ķoyma cān ayrıla teni ķıl[a] cāna mużāf (G.99/3) 

 Gözgü : ayna. 

  Gökdedir meh görünür o śuda Ǿaksi ancaķ 

  Gözgüde iki gören ol mehi muŧlaķ şaşıdır (G.53/4) 

 İssi: sahip. 

  Gör imdi nice fażl issi ķalem ķāfıŋ serįr etmiş 

  Ķalemdir “ķāf ve’l-Ķurǿān ķalem”46
dir cāmiǾü’l-āyāt (II/3) 

 Ķanġı : hangi. 

  ǾAķla uyduķ cennet-i dilden sürüldük göz göze 

  Bunda uçmaķ meyvesini ķanġı ellerdir dere  

  Çār Ǿunśurdan libās oldu bize indik yere 

  Āsiyāb-ı dehre geldik şimdi boyın bekleriz   

  Dāne-i ten un olunca murġ-ı cānı aŋlarız (Mus.20/2) 

 Segirt- : koşmak, koşturmak. 

  Çün segirtdim bulmadım ben göŋlü śāf 

  Śoŋ beni taśdįķ ederseŋ bį-ħilāf 

  Gerçek o yüz biŋde birdir śanma lāf 

  Ehl-i ĥaķķız deyü söyler güźāf 

  Śūrete ķalmış olur bul reh-zeni (Mus.41/3) 

 

 

                                                           
46

 "Kâf. Mecîd (şerefli) Kur'an'a and olsun." (Kâf, 50/1) 
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 Ŧaġar : tava. 

  Nihān aġlar gözü Ǿāşıķlarıŋ çeşminde yaş olmaz 

  Yanar ŧaġar cigerdir bu śusuz elbet de aş olmaz (G.77/1) 

 Üt- : yenmek, oyunda kazanmak. 

Demedim mi saŋa ey şūħ-ı sitemkār etme 

Yoķdur cevr ü cefā semtine gel gitme
47

 

Kāh ütül baŋa efendim beni hebden ütme 

Niçün o ekmedigim yerde bitersiŋ bitme 

Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ (Mus.7/IV) 

 Yeg : daha iyi 

  Benim maĥzūnluġum ġafletle şādān olmadan yegdir 

  Ġamıŋla aġlamaķ bülbül(ler)le ħandān olmadan yegdir (G.52/1) 

 Yet- : yetişmek, erişmek, ulaşmak. 

  Menzile yetmek ise maķśadıŋ elden ķo seni 

  Derc edip eyle fedā yār yoluna cān u seri (G.147/4) 

 Yigüş : yiyecek. 

  Kimini ġarķ-ı maǾārįf kimini boş etmiş 

  Kimini pençe-i ķudret ħalefe yigüş etmiş (Mus.15/III) 

Fennî Dîvânı’nda yer alan manzumelerde halk ağız özelliklerine de rastlandığı 

görülmektedir. Fennî, halk arasında kullanılan “yeder”, “ŧaġıdıcek” ve “çi” kullanımlarına 

manzumelerinde yer vermiştir: 

  Özüne vāśıl olsan Fenni yeder  

  Ķonuldu başına devlet külāhı (G.147/8) 

 

  Ŧaġıdıcek kendizin 

  Dökşüremezsiŋ özin (I/24) 

 

  “Len terānį” 
48

 ġuśśasından ķurtulup āzād olan 

  Būy alır her bir çiçekden Fennį çiden nem ķapar (G.41/6) 

                                                           
47

 Dize eksiktir. 
48

 “Beni (asla) göremezsin.” (A'râf,7/143) 
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Halk ağız özelliklerinin yanı sıra Fennî’nin galat yazımlara da şiirinde yer verdiği 

görülür. Aşağıdaki musammatın üçüncü mısraında yer alan “ār” kelimesi galat 

kullanımıyla şiirde yer almaktadır: 

  ǾAceb zülf-i perįşānıŋ beni sevdāya śalmışdır 

  Göŋül vaślıŋ içün dil-ber belā baĥrine ŧalmışdır 

  Ķayırmaz şįşe-i nāmūs [u] ārın ŧaşa çalmışdır  

  Bilirsin Ǿandelįbāsā göŋül feryāda ķalmışdır 

  Cefādan yüz çevirmez derd-i  amdan leźźet almışdır (Mus.23/1) 
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 4.1. Deyimler 

 aç gözlü olmak  Mus.27/2 

 ağzını açmak   G.411/4 

 ağzına almak   Mus.19/2 

 ağzını bıçak açmamak     G.41/4 

 ağzını tutmak   G.53/5, G.117/7 

 aklı ermemek   G.60/3 

 aklımı perişan eylemek  G.64/3 

 aklını almak       G.63/1 

 aklını şaşırmak     G.57/1 

 ateşe yakmak   Mus.44/2 

 ayağı yere basmamak    G.29/3 

 ayak basmamak    G.32/3 

 bağrına kan oturmak  G.61/2 

 baş eğmek   G.61/1,  G.61/2,G.61/3, G.61/4,  G.61/5,  G.61/6,  

     G.79/1, G.79/2, G.79/3, G.79/4,  G.79/5 

 başa çıkmak   G.29/5 

 başını aşmak   G.57/2 

 başında yel esmek  G.129/5 

 baştan ayağa kadar  Mus. 39/4, G.37/4 

 baştan başa   IV/14,  G.34/2 

 can almak       Mus.11/I, Mus.11/II, Mus.11/III, Mus.11/IV,  

     Mus.11/V 

 can bağışlamak  Mus.1/III/4 

 cana geçmek   G.31/4, G.84/3 

 can gözünü açmak  Mus. 5/IV 
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 can kulağıyla işitmek     Mus.7/VI, Mus.16/II, Mus.33/5 

 can vermek   Mus. 18/1, G.126/5,  G.141/4 

 canına can katmak  Mus.9/3 

 canına kıymak   Mus. 16/IV 

 canını feda etmek  Mus.12/V, Mus.24/1 

 canını kurban etmek   G.87/4 

 ciğerini delmek  G.55/2 

 cûşa gelmek   G.55/5 

 defterini dürmek  T. II/2, IV/26 

 dem vurmak   G.105/3, G.120/5, Mus. 6/V, G.122/3, G.128/2,  

     Mus.28/IV, Mus.31/IV 

 el çekmek   G.138/2 

 el vermek   Mus.33/4 

 el vermemek   G.17/8 

 eli ayağı bağlı olmak  G.84/5 

 ferdaya salmak     G.135/1, Mus.21/3 

 feryad etmek   G.86/1, G.120/6, Mus.12/III 

 feryada gelmek      Mus.11/III 

 gama dalmak   G.138/3 

 gönlüne dalmak      II/23, II/24 

 gönlü kaplamak       Mus.13/1 

 gönül almak   Mus.7/II 

 göz açmak   I/12, Mus.5/II,  Mus.12/IV, Mus.16/IV, Mus.17/IV,  

     Mus.28/7,  Mus.29/6 

 göz göz olmak   Mus.22/1, Mus.22/2,  Mus.22/3,  Mus.22/4 

 göz önünde olmak  G.43/5 
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 göz süzmek   Mus.21/5 

 hoş bakmak   G.78/4 

 imdad etmek   G.120/1 

 imdada gelmek       Mus.13/III 

 kan ağlamak   G.54/3, G.121/3, T.II/1 

 kan almak   Mus.11/I, Mus.11/II,  Mus.11/III, Mus.11/IV,  

     Mus.11/V 

 kan damlamak   G.14/4 

 kan oturmak   G.61/2 

 karar etmek   G.16/1 

 karar tutmak   Mus.2/V, G.68/5 

 kararı kalmamak      Mus.7/III, G.63/3, G.64/3 

 kurban olmak    G.104/5, G.123/1, G.138/4, Mus.3/VI, Mus.14/I 

 sabr u kararı gitmek  G.63/3, G.64/2, Mus.7/III 

 sabra tahammülü kalmamak G.13/5 

 sırrına ermek   Mus.1/VIII/2 

 şeref bulmak   G.104/8 

 şöhret bulmak   G.113/3, G.122/2 

 taşra kalmak   Mus 1/V/4, G.102/3 

 yol bulmak   IV/28, G.68/7, G.111/6, G.130/2 

 yol göstermek     Mus.38/3 

 yolunda kurban olmak Mus.6/IV 

 yüz çevirmek   Mus.22/1, Mus.23/1 

 yüz sürmek   Mus.48/1, G.2/4, G.104/4, G.149/6 

 yüzünü göstermek                  Mus.1/IV/1, Mus.22/1, G.97/4, G.100/1



 

46 

 

4.2. Atasözleri 

ârife bir gül yeter 

  Ŧıfl meşrebdir göŋül her gördügüne meyl eder 

  ǾĀrįfe bir gül yetipdir başa çıķmaz şeş [ü] penc (G.26/2) 

gül dikensiz olmaz 

  Gülden ayrılmaz diken dāǿim dikenden gül biter 

  Ķoķla güldür gül gibi elden ķoma o ħār śuśar (G.89/5) 

başına devlet külahı konmak 

  Özüne vāśıl olsan Fennį yeder  

  Ķonuldu başına devlet külāhı (G.149/8) 

bülbüle altın kafes zindan görünür 

  Ĥāśılı sükker yedirseŋ Ǿandelįbe her zamān 

  Gene zindān görünür ol bülbüle altun ķafes (G.82/5) 

bulunmaz dârû olmak 

Śāmit ol açılma ķardaş gördügünü cān śanıp 

Ŧalma cevher ķaśdına her bir gülü Ǿummān śanıp 

Dilkidir o posta geçmiş kendisin arslan śanıp  

Māǿil olma ey göŋül her meclis-i Ǿirfān śanıp 

Kim bulunmaz dārū oldu şimdi insān śoĥbeti (Mus.40/6) 

kimi güller gibi handan kimi gülmez bir nefes 

Kimisi derd ile ġamda kimi luŧfuŋ mažharı 

  Kimi güller gibi ħandān kimi gülmez bir nefes (G.82/4) 

Yılan ile karıncadan sakınma; erden, pirden, aksak ile körden sakın 

  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan (Mus.1/I/1) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

FENNÎ DÎVÂNI’NIN TAHLİLİ 
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I. DİN VE TASAVVUF 

A. DİN 

1. Allah 

Fennî Dîvânı’nda Allah’ın varlığı, birliği ve yüceliğinden bahseden pek çok 

manzume yer almaktadır. Dîvân’da “Münacaat” başlığıyla mesnevi nazım şeklinde 

yazılmış bir manzume de bulunmaktadır:  

  Bism-i fażl-ı kibriyāsın yā Ġanį Perverdgār 

Dest-gįri her gedāsın yā Ġanį Perverdgār (IV/2) 

 

Cümle źerrāt-ı cihāna  ķıldıŋ emriŋle diri 

Ħāliķ-ı arż [u] semāsın yā Ġanį Perverdgār (IV/2) 

 Fennî’nin sadece Allah kelimesine yer vermediği de görülmektedir. Hakk, perverd-

gâr, Hûdâ, Hû, ya Rabb, Hallâk, Yezdân, Sübhân, Mevlâ gibi isimlerin manzumelerde yer 

alması Allah’ın isim ve sıfatlarının yaygınlıkla kullanıldığının bir göstergesidir:  

  Nažar yaz ol şerįki vü nažįri olmayan Allāh 

Neler ižhār eder ġayb-ı hevesinden hemān her-gāh (Mus. 1/II/1) 

 

 Nihān olmuş o çeşmiŋ merdümünde gizlidir eyā hū 

 Görür görmezlenir üftādesiŋ ġāyet nihān söyler (G. 46/2) 

 

Nūĥ nebįniŋ ĥaķķıçün yā Rabb mücrim ķullarıŋ 

Sen ķabūl et ilticāsın yā ġanį Perverdgār (Mus. IV/8) 

 

  Ħudā eżdād ile verdi nižāmıŋ iş bu ekvāna 

Yeriŋ cennet iken cānā seni sen atma nirāna (Mus. 1/III/1) 

 

“Kün”
49

 dedi Ĥaķ sende eşyā cemǾ olup buldu yekūn 

Fenni gel ten Mıśrına Yūsuf Zelįħā sensin ol (G. 110/7) 

 

 

                                                           
49

 “Ol.” (Bakara, 2/117) 



 

49 

 

Güzel Ǿarż et cemāliŋ sen meh-i tābānı görsünler  

Ne ķudretdir o ķudret ķudret-i Yezdānı görsünler (G.50/1) 

 Bazı manzumelerde Fennî’nin Tanrı ismini kullandığı da görülmektedir: 

  Taŋrı diye firaǾvna ŧapandan ne śorarsıŋ 

  Mūsāya inanmaz yed-i beyżāyı ne bilsin (G. 118/4) 

2. Melekler 

Fennî Dîvânı’nda Cebrail, hûr, iblîs, şeytan, gılmân kelimelerinin sıklıkla geçtiği 

görülmektedir. Bunların hepsi dinî anlam ve kullanım içerisinde yer almamaktadır. Şairin  

“melek-meşreb”, “Cebrâil-sıfat” gibi kalıp kullanımları da tercih ettiği görülmektedir: 

ŦalǾat-ı nefsiŋ olup rūĥ ile rūĥānį müdām 

ŦaǾn mı Cebrāil-śıfat eyler iseŋ Ǿarşa śuǾūd (G. 32/4) 

 

  ǾĀrįf-i āgāha śor ger var ise bir müşkiliŋ 

  Cümle źerrāt-ı cihān söyler aŋa Cibrįl olur (G.60/4) 

 

Ne bilir śūrete nāžir seni kim nice gevher 

Sen melek-meşrebi bu ŧarz ile şeyŧān ne bilir (G.36/3) 

 

Ķande bilsin źātıŋ idrāk etmeden Ǿācizdir o 

  Aślı nār iblįs degil mi aŋa nįrāndır ħuŧūŧ (G.92/4) 

3. Peygamberler 

3.1. Hz. Muhammed 

Son Peygamber Hz. Muhammed’in ismini Fennî’nin sıklıkla andığı görülmektedir.  

Hz. Muhammed isminin yanı sıra Ahmed, Mustafa isimlerini de şiirlerinde kullanmıştır. 

Hz. Muhammed’in âlemin övüncü olması, ümmetinden olunması sebebiyle duyulan 

mutluluk ve övünç şair tarafından manzumelerinde işlenmiştir: 

İsmine Aĥmed denir 

Kimdir anı kim bilir  (I/31) 

 

Ol ĥabįbiŋ faħr-ı Ǿālem Muśŧafānıŋ Ǿaşķına 

Oķuduŋ ismini bābın yā Ġanį Perverdgār (IV/16) 
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  Yüzü ķara günāhıyla ķapında 

Ķuluŋ Fennį gedādır yā Muħammed  (G.31/6) 

 

Ola cānıŋ gibi ol cāme-i ŧabǾında laŧįf 

Ümmetim diye Muĥammed ola senden ħoşnūd (G.33/5) 

3.2. Hz. İsâ 

Meryem’in Hz. İsâ’ya hamile kalışı, Hz. İsâ’nın nefesiyle hastaları iyileştirip ölüleri 

diriltmesi ve göğe yükselmesi Fennî’nin şiirlerinde yer almaktadır: 

Demidir gök ķapısı olmadan ey cān mesdūd 

Yürü ǾĮsį-nefes ol göklere sen eyle śuǾūd (G.33/1) 

 

Śabr ile baġla beliŋ olsun elinde śabr Ǿİśį 

 ǾĀlem-i inse gidem derseŋ kifāyetdir śabūr (G.51/5) 

 

 Cān [u]  dil ǾĮsį-śıfat bulsun ĥayāt-ı cāvidān 

 N’olur etseŋ Ǿāşıķāne bir ŝevāb ister göŋül (G.111/7) 

 

 Bir nefesde yeŋiden mürde-i çeşmim iĥyā 

 Eyledi gūya o dem ǾĮsį-i Meryem geldi (G.145/3) 

3.3. Hz. Nûh 

Nûh Peygamber, Fennî Dîvânı’nda Hz. Nûh’un yaptığı gemiye ve büyük tufana 

telmih yapılarak kullanılmıştır: 

Sefįne nice kim Nūĥa necāt oldu ise öyle 

Ķalem aŋa maĥāfildir ķalem ħıfżında maĥźūfāt (II/4) 

 

Nūĥ ile ber-ā-ber  idi ŧūfānı śu nice 

Fennį çekilip tekne śonuŋda mile geldi (G.139/5) 

  

Nūĥ nebįniŋ ĥaķķıçün yā Rabb mücrim ķullarıŋ 

Sen ķabūl et ilticāsın yā Ġanį Perverdgār (IV/8) 
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 3.4. Hz. Yûsuf 

 Hz. Yûsuf’un Mısır iline sultan oluşu, Yakûp Peygamberin oğlu için çektiği acılar 

ve Hz. Yûsuf’un zindana atılması Fennî Dîvânı’nda işlenmiştir: 

Yūsuf-ı śıddıķa verdiŋ Mıśr iliŋ başdan başa 

Giydirip sen şāh libāsın yā Ġanį Perverdgār (IV/14) 

 

Aldı beni ĥüzn-i firāķ görmez gözüm yaķįn ıraķ 

Ben bu ġamıŋ YaǾķūbuyam ey Yūsuf-simā gözet (G. 19/2) 

 

  Leb-i gül-fāmına zülfüŋ śırāŧ-ı müstaķįm etmiş 

  Düşen menzil ķılar Yūsuf gibi cāh-ı zin[i]dānıŋ (G.104/4) 

3.5. Hz. İbrahim 

 İbrahim Peygamber, Nemrûd ile ilişkisi, ateşe atılması ve ateşi gülbahçesine 

çevirmesi kerâmetiyle Dîvân’da yer almıştır: 

  Çünki sensiŋ ol Ħalįle nār-ı gülzār eyleyen 

Sen śafā ķıldıŋ ħafāsın yā Ġanį Perverdgār (IV/10) 

 

 Ŧuymadın mı ol Ħalįliŋ nār-ı Nemrūd ķıśśasıŋ 

 Āteşi gülşen eder gördüŋ ne ĥāletdir śabūr (G.51/3) 

 

  Kim Ħalįliŋ nārını nūr eyledi  

  Yā Kelįmin nūr nār u cānānedir (G.71/5) 

 

  Nār-ı Nemrūd olalı Fennį Ħalįle gülşen 

  Naġam Ǿāşıķlara ŧamuda cināndır taĥķįķ (G.103/6) 

3.6. Hz. Musa 

Hz. Musa, Fennî Dîvânı’nda asasının ejderha olması, yed-i beyzâ kerameti, Allah 

ile konuşması telmihleriyle anılmaktadır: 

  Aġaçdan bir ķalem ammā Ǿaśāsı oldu Mūsānıŋ 

Müsaħħir oldu sāħirler getirmedi aŋa ŧāķāt (II/5) 
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Ħıżr ile Mūsā içün ŧavrı tecellį ĥaķķıçün 

Ejdehā ķıldıŋ Ǿaśāsın yā Ġanį Perverdgār (IV/11) 

 

 Mes eder mi her denį anı mažhar olmadan 

 Sen de ol Mūsā-śıfat gelsin şecerden saŋa ses (G.84/3) 

3.7. Hz. Süleyman 

Belkıs, hüdhüd ve mührü dolayısıyla Süleyman Peygambere telmih yapılmıştır: 

ǾArş-ı Belķįs [u] Süleymān eyledi ĥāżır yaķįn  

Ķaśr edip aŋa mesākįn yā Ġanį Perverdgār (K. 3/12) 

 

Hüdhüde dilden ħaber śor ŧut Süleymān ķulunu 

Et sefer Belķįs içün Ǿazm-i Sebā lāzım saŋa (G.10/3) 

 

 O Süleymān mührü Mūsānıŋ Ǿaśāsı sendedir 

 Ey hidāyet kevkebi sensiŋ Mesįĥādan ġaraż (G.90/4) 

3.8. Hz. Âdem 

Âdem Peygamberin ismi Havva ile anılmakla birlikte âdemoğlu da kastedilerek 

tevriyeli kullanılmıştır:  

Ādem ü Ĥavvāya et andan güźer 

Yer gök yıldızlar anı şerĥ eder (III/9) 

 

Ādem ü Ĥaķ bir vücūd 

Etdi melekler sücūd (I/34) 

3.9. Hz. Yakûb 

 Yakûp Peygamberin oğlu Yûsuf sebebiyle çektiği acıları şair, kendi acılarını ifade 

ederken kullanmıştır: 

YaǾķūbı beytü’l-ĥazānda ķoyduŋ ol ĥüznile 

Arınıp anıŋ bekāsın yā ġanį Perverdgār (IV/13) 

 

  Gözümüŋ yaşı yönelmez oldu ey cān pāresi 

  YaǾķūbam beytü’l-ĥüzn de gör ne ĥāl etdiŋ yeter (G.64/4) 
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  Eger hicrān elinde zār olursan 

  Anıŋ YaǾķūbı ol beytü’l-ĥazanda (G.137/4) 

3.10. Hz. Yahya 

Hz. Yahya’nın şehit edilmesi olayı Fennî Dîvânı’nda “Duymadın mı Yahya’ya 

neler etmiş idi, Yehûd” telmihiyle verilmiştir.  

Diş bilerdi seni ŧāvus-śıfat görse ĥasūd 

Ŧuymadın mı neler etmiş idi Yaĥyāya Yehūd (G.32/1) 

4. Dinle İlgili Mefhumlar 

4.1. Kur’an 

Allah tarafından gönderilen son kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim, Fennî Dîvânı’nda 

sıklıkla anılmaktadır. Şair, sevgilin yüz güzelliği ile Kur’an arasında ilişki kurmuştur: 

Mihr-i Ķurǿāndır cemāliŋ yedi āyetdir baŋa 

Ezber etsem muśĥaf-ı ĥüsnüŋ kifāyetdir baŋa (G. 3/1) 

Fennî, aşk sırrını Kur’an’ın hâmili olmayanların bilemeyeceğini de 

manzumelerinde belirtmektedir: 

  Sırr-ı Ǿaşķı ĥāmili Ķurǿān olanlar bildiler 

  Ŧılsım olmuş lafž ile maǾnāsı alan gizlidir (G.43/3) 

 

  Künc-i Ǿaşķa mālik olmaz kenz-i Ķurǿān olmayan 

  Yol iletmez baĥre şol derd ile giryān olmayan (G.125/1) 

 

 Ĥāfıž-ı Ķurǿān olup ol dört kitābıŋ mecmaǾı 

 Gitmesin göŋlünden ister iseŋ et źevķ-ı sürūr (G.44/3) 
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4.1.1. Ayet ve Hadisler 

Fennî Dîvânı’nda bulunan ayet ve hadislerin geçtiği manzumeler şunlardır: 

Gör imdi nice fażl issi ķalem ķāfıŋ serįr etmiş 

Ķalemdir “ķāf vel-Ķurǿān ķalem”50
dir cāmiǾü’l-āyāt (II/3) 

 

Bilirsiŋ kim “ene’l-Ĥaķ”51
  naǾrası urmuşdu Manśūrdan 

Ķarįn olduķda Mūsāya tecellį eyledi Ŧūrdan (Mus.1/I/2) 

 

Anuŋçün şānına dendi anıŋ “levlāke levlāke”
52

 

Ĥaķįķat vāĥidü’l-ķahhār odur mālik bu emlāke (M. 1/VIII/3) 

 

Getirdiŋ Ǿālem-i kevne beni sen eylediŋ mecbūr 

Elimde hüccet olmuşdur yüzünde āyet-i “Ve’t-tūr”53
 (Mus.3/V) 

 

Sözüŋ baĥr-i hüviyyetdir dudaġıŋ dürr-feşān oldu 

Seni cild-i ŧomar tevĥįd eder her mū-zebān oldu 

Muħaśśal ķāmetiŋ kevneyni cāmiǾ bir nişān oldu 

Rumūz-ı “küntü kenzen”54-i ĥaseniŋden Ǿayān oldu 

Lebindir maǾdeni rūĥu’l-ĥayāt-ı cāvidān baħşā (Mus.26/3) 

 

Śorma zāhid bir śoyunduķ rehne verdik ĥırķayı 

Ħançer[i] vur ehl-i aǾrāķ izleriz ol ĥırķayı 

  Ĥiśśemiz ezel bezminde çekdik ķurǾayı
55

 

O “seķāhum”56
 şerbetinden içeli bir cürǾayı 

ǾÖmrü bāħ bulmuşuz izimiz bize hergiz memāt (G.29/2) 

 

 

                                                           
50

 Kâf. Mecîd (şerefli) Kur'an'a and olsun. (Kâf, 50/1) 
51

 “Ben Hakk'ım ve hakikatim.” (Tâhâ, 20/14) 
52

 “Sen olmasaydın felekleri(kāinatı) yaratmazdım.” (Hadis-i Şerif) 
53

 “Dağa andolsun.”  (Tîn, 95/1-3) 
54

 “Ben (gizli) bir hazineydim.” (Hadis-i Şerif) 
55

 Dizede bir hece eksiktir. 
56

 “Rableri (onlara tertemiz bir şarap) içirmiştir.” (İnsân, 76/21) 
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Cān eliyle “Ǿurvetü'l-vüŝķa”57 yı cānā berk edip 

Dil-i mücerred-i tenden kendisin bį-berk edip 

“Mūtū ķable en-temūtū”58
 sırrını cān derk edip 

Maĥv-i ġarķa vardı bu cān ism ü semmin terk edip 

Erdi lā-ħavf menziline Ǿafv olup heb seyyiǿāt (Mus.29/5) 

 

Dilā bekle ricā bābıŋ olam derseŋ eger ser-pāz 

Saŋa giydirdi “kerremnā”59 libāsın eyledi mümtāz 

Śalāt et mescid-i tende teşekkürle olup dem-sāz 

Ĥisāb eyle Ĥaķıŋ naǾmāsınıŋ Ǿadādını hem yāz 

Daħi erķām-ı esmāyı urup sįneŋde ŧuy rāz
60

 (Mus.31/1) 

 

Deseŋ Fennį o kendinden geçen Ǿārifler ey Naķşį 

Olurdur lübb-i ķışrından seçen Ǿārifler ey Naķşį 

Ulu leźźet o gül derdin çeken Ǿārifler ey Naķşį 

  “Seķāhum rabbuhum”61
  ħamrıŋ içen Ǿārifler ey Naķşį 

Erer maǾşūķunam anlar mekāndan lā-mekān söyler (Mus.33/7) 

 

Sende görmek ister iseŋ dedigim ol āfeti 

Bist ü heşt ü si vü düdür vezn olunsa ķāmeti 

Her ne denlü vaśf edersem vaśfınıŋ yoķ ġāyeti 

Levh-i ĥüsnüŋde yazılmış “ķul hüvellāh”62
  āyeti 

Ger inanmazsaŋ gir oķu mekteb-i Ǿirfāna baķ (Mus.34/2) 

 

Kimisi vāśıl vuślat gezer āzāde
63

 

Kimisi hā ile hūda dürüşür esmāda 

Kimi bį-hūde yere Ǿömrünü vermiş bāda 

 

                                                           
57

 “Kopmayan sağlam bir kulp” (Bakara, 2/256) 
58

 “Ölmeden önce ölünüz.” (Hadis-i Şerif olduğu konusunda kesinlik yoktur.) 
59

 “Biz Âdemoğullarını (öbür yaratıklardan) üstün kıldık.” (İsrâ, 17/70) 
60

 Dizede bir hece eksiktir. 
61

 “Rableri (onlara tertemiz bir şarap) içirmiştir.” (İnsân, 76/21) 
62

 “O, öyle Allahtır ki” (İhlâs, 112/1-4) 
63

 Dize eksiktir. 
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“Men Ǿaref”64 sırrını fehm eylemeden dünyāda 

Nice Ǿārįf geçinir var śuleĥā şeklinde (Mus.36/3) 

 

Ķaşlarıŋ miĥrābına geldi ħiŧābı “üscüdū”65 

Ol melāǿik zümresine oldu fermān ibtidā (G.1/3) 

 

Niçün dedi aŋa Allāh “nefahtü fįhi min-rūĥį”66
 

  O mıśbāĥ-ı ulūhiyyet aŋa ādemdurur mişkāt (G.17/7) 

 

Gerçi śudur śu denir śūretde ammā her biri 

Kimi Şāŧŧ kimi Fırāŧdır kimi “milĥun ücāc”67 (G.24/4) 

 

“Hüve'l-evvel”68
 seniŋ źātı şerįfiŋ 

Nažargāhı Ħudādır yā Muĥammed (G.31/2) 

 

Sözünden žāhir oldu “men raǿani”69
 

Yüzüŋ derde devādır yā Muĥammed (G.31/5) 

 

Ne bilir“kün-fe-yekūn”70
oldu demekden maķśad[ı] 

Noķŧa-i künden ħabįr olmayan insān ne bilir (G.36/6) 

 

“Len terānį”71  ġuśśasından ķurtulup āzād olan 

 Būy alır her bir çiçekden Fennį çiden nem ķapar (G.41/6) 

 

  Kim ki elden bį-ħaberdir “fa’dribü” 
72

 dedi Ħudā 

  Öz vücūduŋ bilmeyen ĥayvān degil de yā nedir (G.66/3) 

                                                           
64

 “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Hadis-i Şerif) 
65

 “Secde ediniz.” (A'râf, 7/11-12) 
66

 "Ben ona ruhumdan üfledim." (Hicr, 15/29) 
67

 "Tuzlu ve acı" (Fâtır Sûresi. 35/12) 
68

 “O (Allah) ilktir.” (Hâdîd, 57/3) 
69

 "Beni gören" (Hadis-i Şerif) 
70

 “Ol (der) hemen olur.” (Bakara, 2/117; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En'am, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; 

Yâsîn, 36/82; Mü'min, 40/68) 
71

 “Beni (asla) göremezsin.” (A'râf, 7/143) 
72

 “Vurunuz.” (Enfâl, 8/12) 
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  Dedi Aĥmed ümmetā “[es]-śabru miftāĥü'l-ferec”73
 

 İşte gör Ǿārįflere remz-i işāretdir śabūr (G.72/2) 

 

  “Kün”74
  dedi Ĥaķ sende eşyā cemǾ olup buldu yekūn 

  Fennį  gel ten Mıśrına Yūsuf Zelįħā sensin ol (G.110/7) 

 

  Śaçıŋ iki yoldu yā niçün Aĥmed-i muħtār 

  O ħayli metįn “Ǿurvet ü vüŝķā”75 yı ne bilsin (G.118/7) 

 

  Ŧoymadın mı naǾra-i “yā-leyte”76
 “ķavmin yaǾlemūn”77

 

  Urdular cān ellerinde ķul degil sulŧāndır o (G.130/5) 

 

  “Men Ǿaref”78
le  “mā-rāmeyte”79 remzi çün oldu Ǿayān 

  Şüphesiz Ǿirfān ile yār olmayan bilmez bizi (G.140/3) 

 

  “Mūtū ķable en-temūtū”80
  sırrına mažhar edip 

  Senden alsın senligiŋ ħalķa niŝār etsin seni (G.141/3) 

 

Kimdir ola dost yolunda kendini ħāk eylemiş 

Gül gibi dost gülşeninde sįnesin çāk eylemiş 

Ġıll ġışdan māsivādan göŋlünü pāk eylemiş 

"ǾAlleme’l-esmā"81  rumūzın fehm-i idrāk eylemiş 

Ķalb-i mirǿāt mücellā rūşenā yüz biŋdedir
82

 (Mus.30/2) 

 

                                                           
73

 “Sabır, başarının anahtarıdır.” (Hadis-i Şerif) 
74

 “Ol.” (Bakara, 2/117) 
75

 “Kopmayan sağlam bir kulp” (Bakara, 2/256) 

76 “Keşke.” (Nisa 4/73, En'am 6/27, Kehf 18/42, Meryem 19/23, Furkan 25/27, Kasas 28/79, Ahzab 33/66, 

Yâsîn 36/26, Zuhruf 43/38, Hakka 69/25, Hakka 69/27, Nebe 78/40, Fecr 89/24) 

77 “Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar.” (Yunus 10/5) 
78

 “Kendini bilen Rabb'ini bilir” (Hadis-i Şerif) 
79

 “(Ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın.” (Enfâl, 8/17) 
80

 “Ölmeden önce ölünüz.” (Hadis-i Şerif) 
81

  “İsimleri öğretti.” (Bakara, 2/31-32) 
82

 Dizede bir hece eksiktir. 
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Fennî Dîvânı’nda sûrelerin başındaki harfler sebebiyle sûre isimlerinin sıklıkla 

manzumelerde anıldığı görülmektedir: 

 Kenz-i Ķurǿān sįneŋ ancaķ beyt-i maǾmūr gözleriŋ 

 Zülf ü ķāşı kirpigindir kāf-ı Ŧāhādan ġaraż (G.90/2) 

 

 Levĥ çün Mūsā şikest etdi ledünne buldu yol 

Oķudu ol ŧā hā vü sįn yā Ġanį Perverdgār (IV/28) 

 

 Eger ādemseŋ eşrefsiŋ yürü kendin imām eyle 

 O ķāf u yā u dāl ĥarfiŋ elif bįde tamām eyle 

  Oķu Ŧāhā vü Yāsįn sūresiŋ ħatm-i kelām eyle  

 Derūn-ı āşnā ol ŧaşradan bį-gāne śansınlar 

 ǾAceb zįbā-revişdir Ǿāķil ol dįvāne śansınlar (Mus.25/4) 

4.2. Tevrat, Zebûr, İncil 

Şair bir beyitte dört kutsal kitabı kendine şahit tutarak sözlerine kulak verilmesi 

gerektiğini belirtmiştir: 

  Śanma zāhid güft gūdur sözlerime ŧut ķulaķ 

  Şāhidim Tevrāt Ķurħān [u] Zebūr İncįl olur (G.60/5) 

5. İbadetle İlgili Mefhûmlar  

5.1. Namaz ve Namazla İlgili Hususlar  

5.1.1. Namaz  

Fennî bir beytinde gözün, gönlün hep mihraba bakmasını ve sürekli namazla iştigal 

olmasını öğütlemektedir: 

Śalāt-ı dāǿime er kim namaz olsun heb eŧvārıŋ 

Gözüŋ gönlüŋ ol dāǿim miĥrāba muķābil-hā (G. 8/6) 

5.1.2. Mescid  

 Fennî mescidi, her sabah Allah’ın birliği için zikre gidilen bir yer olarak tasvir 

etmektedir: 

Hā-yı hūyundan cihānıŋ eylesin cānā güźer 

Mescide tevĥįd içün eźkāra gelsin her śabaĥ (G.28/2) 

Şair, mescid kelimesini genellikle meyhaneyle tezat kullanarak şiirlerinde 

işlemiştir: 
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Kimisin mescide źāhid kimisin mey-ħānede 

  (Bu) boyun egmiş her birin bir gün medhūş etdiler (G.35/5) 

 

  Kimisiniŋ menziliŋ mescid ķılar 

Kimisiniŋ yerleri mey-ħānedir (G. 71/4) 

 

Ġāhį mescįd gāhį mey-ħāne olupdur menzilim 

Gezdirirseŋ derd ile sen ħāne ħāne sū-be-sū (G.131/3) 

5.1.3. Secde  

 Fennî, şiirinde secde kelimesiyle hâk-pây kelimesini sıklıkla birlikte kullanmış, 

böylece menzilini belirtmiştir: 

  Ayaġınıŋ o türābı KaǾbe-i maķśūdumuz 

  Secdegāhımdır benim o cümle ħāk-i kūyı dost (G.20/4) 

Ħāk-pāyıŋ secdegāh olsun ķuluŋ Fennį müdām  

  Ķo ziyāret eylesin bį-çāre gelsin her śabaĥ (G.28/5) 

Hz. Âdem’e meleklerin secde edip şeytanın secde etmeyi reddetmesi olayı da Fennî 

Dîvânı’nda yer almıştır: 

  Etmedi Ādeme çünkim o melekveş secde 

 O Ǿanįdiŋ dükeli sūd-ı zebāndır taĥķįķ (G.103/3) 

5.2. Zekât ve Hac  

 İslam’ın şartlarından olan zekât vermek ve hacca gitmek şair tarafından 

öğütlenmiştir: 

Penc ile eyler işāret şarŧ-ı İslāma daħi  

Ver zekātı ĥacc ile hem-māl ile sen ey aħį (M. I/7) 

Ŧavāf et KaǾben[i] hem merde śafā ķıl ĥac ekberdir 

Cemāliŋ Ǿarż edip tebşįre geldi Ǿabd-ı użmāyı (T. IV/7) 

6.Ahiretle İlgili Mefhumlar  

6.1. Şefâat  

 Fennî, Allah’a seslendiği bir beytinde şefâat istemekte, gönlüne lütûf 

beklemektedir. Şairin şefâati madene benzetmesi, âdetâ hiç bitmeyecek bir kaynak olarak 

gördüğünün göstergesidir: 
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Ġayre ķılmam ilticā sensiŋ şefāǾat maǾdeni 

Umar mı ki esb ede gönlüm leŧāfet el-ġıyāŝ (G.23/5) 

6.2. Cennet  

 Fennî Dîvânı’nda Cennet, kâmet ve Tûbâ kelimeleriyle tenâsüp yapılarak 

kullanılmıştır: 

Yāde gelse ķāmetiŋ cennetde ŧūbā baş eger 

Zübde-i ārż [u] semāsıŋ saŋa dünyā baş eger (G.62/1) 

 

Ķāmetindir dil-rübā cennetde ŧūbādan ġaraż 

Nuŧķda hem kevŝer lebindir işte śaĥbādan ġaraż (G.90/1) 

6.3. Gılman  

 Cennet’in içindeki hurilerin peşinde olan zahidin aksine ârif ne huri ne de gılman 

ile ilgilidir. O sadece Cennet’in içindekini talep etmektedir. Şair, bu bağlamda cennet ve 

hûr kelimeleriyle sıklıkla gılman kelimesini de anmaktadır: 

Kendiliksiz dost ile seyrāndadır Ǿārįf olan 

Dillerinde anlarıŋ sen śanma ġılmān ĥūr olur (G. 59/4) 

 

Yaz u ķış şol zāhidiŋ ŧāǾatleri 

Kevŝer ile ĥūr[į vü] ġılmānedir (G. 71/23) 

7. Diğer Mefhûmlar  

7.1. Cin, Şeytan  

“Sûrete bakanlar senin gibi cevheri ne bilir. Melek yaratılışlı birini şeytan ne bilir.” 

dediği bir beytinde değerli birini ya da bir şeyi anlama işine herkesin vâkıf olamayacağına 

dikkat çekmektedir: 

Ne bilir śūrete nāžir seni kim nice gevher 

Sen melek-meşrebi bu ŧarz ile şeyŧān ne bilir (G.36/3) 

7.2. On Sekiz Bin Âlem   

Allah’ın nurunun on sekiz bin âlemi ışıklandırmasıyla çakan şimşekler her bir 

âşığın gönlünün kandile dönmesine neden olur: 

Ķıldı nūrundan münevver on sekiz biŋ Ǿālemi 

   Berķ urur her Ǿāşıķıŋ göŋlünde bir ķandįl olur (G.60/2) 
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7.3. İnâyet   

Fennî’nin şiirinde sabır, gönlü hasta âşık için lütûf; Allah’ın günahkâr kulları için 

ise bir kurtuluş yolu olarak görülmüştür: 

ǾĀşıķ-ı dil-ħasteye Ǿavn [u] Ǿināyetdir śabūr   

Fażl-ı Ĥaķdan mücrime cāy-ı selāmetdir śabūr (G.51/1) 

 B. Tasavvuf  

1. Zikir 

 Tasavvûfî anlamda “Allah’ı anmak ve hatırlamak; onu unutmamak ve gaflet 

hâlinde olmamak”
83

 anlamına gelen zikr, Fennî’nin şiirinde de sıklıkla geçmektedir. 

Sevgilinin yüzünü görmek isteyen âşık, Allah’a hâlini sunmak için her daim gönlünden 

zikri eksik etmemektedir: 

Devr eder göŋlümde źikriŋ dāǿimā 

ǾArż-ı ĥālimdir bu gün śundum saŋa 

Bil bunu kim Ĥaķ buŋa vermez seħā 

Ķıl ziyāret ayda bir gel git baŋa  

Görsem olmaz mı yüzüŋ gāh gāh seniŋ (Mus. 24/3) 

 

Tāc tesbįĥ [u] Ǿaśā elde tamām 

Źikr ü fikri dilde tesbįĥ müdām 

Cüst cū-yı celb-i dünyā śubĥ u şām 

Kimi zāhid kimi olmuş şeyħ-i nām 

Baġlı ammā her bi[ri]niŋ revzeni (Mus. 41/4) 

Şair bir başka beyitte ise bir tekkede yapılan zikrin resmini çizmektedir. Sabır ile 

çekilen “hû”lar şair için şerefli bir ibadet olarak değerlendirilmiş, özellikle de sabır ile 

ilgisine dikkat çekilmiştir: 

Ĥalķa-i źikre girenler śabr ile hū çekdiler 

Nükte-i dillerde hem eşref Ǿibādetdir śabūr (G. 51/4) 

 

 

 

                                                           
83

 ULUDAĞ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2002, s.393. 
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2. Cezbe 

“Tasavvufî anlamda Allah’a koşmak. İlâhi inayetin gereği olarak Cenâb-ı Hakk’ın, 

kendisine giden yolda ihtiyaç duyulan her şeyi kuluna bahşedip çabası ve çalışması 

olmaksızın onu kendine çekmesi ve yaklaştırması”
84

 anlamına gelen cezbe, şairin çektiği 

ayrılık acısının şiddetini belirtmek için kullanılmıştır. Sevgilinin onun yanından ayrılması 

ile cezbeye kapılan âşık, sevgilinin sözlerini kaydederek dîvân oluşturduğunu belirtmekte 

böylece şairlik ilhamını aslında sevgiliden aldığını ilan etmektedir:  

N’eylesin ceźbi firāķınla seniŋ āh etmesin 

Sözleriŋ ķaldı eŝer ķayd oldu dįvān oldu heb (G.14/5) 

3. Şem-i Aşk  

Alevî-Bektaşî şairlerinden olan Fennî, aşk mumu gibi yanmaya Bektaşîler’in 

candan ve gönülden razı olduklarını belirtmektedir. 

ŞemǾ-i Ǿaşķa yanmaġa Ǿuryān olur Bektāşiler 

Cān u dilden vird-i ķurbān olur Bektāşiler (G.49/1) 

4. Uşşâk  

Fennî’nin şiirinde uşşâk, sevgilinin her şeyini emanet edebileceği, aşk yolunda 

yanmaktan çekinmeyen ve bu uğurda çektiği acılardan pişmanlık duymayan biri olarak 

tasvir edilmiştir: 

Deymesin ġonca-i ruħsārına hįç ġayrıŋ eli 

Gülşen-i ĥüsnünü Ǿuşşāķa emānet edesin (G.126/7) 

 

Ĥālet-i Ǿaşķı ne bilsin śorma zāhid der saŋa 

Ki yaķar āteşdir Ǿuşşāķı eser başında gāhį yeldir o (G.129/5) 

 

Ġam degil Ǿuşşāķ içün Ǿaşķıŋ yolunda giydigim 

Śūretā peşmįnedir aŧlās ķabādır dįdeye (G.136/3) 

5. Mürid 

İsteklerinin peşinde koşan adeta bunlara şeyhine bağlanmış bir mürit gibi intisab 

eden gönlün Allah’la arasına giren perdeleri kaldırması mümkün değildir: 

Murādına mürįd olma göŋülde ŧutmaġıl perde 

Saŋa senden yaķįndir Ĥaķ gözüne baĥr ile yerde (Mus.1/VI/2) 

                                                           
84

 ULUDAĞ, Süleyman, a.g.e., s.89. 
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6. Keramet 

 Fennî, mucizenin de kerametin de Allah kudretinin yansıması olduğu fikrine 

dayanarak hem yaradılışını hem de “Fennî” mahlasını almasını Allah’ın bir kerameti 

olarak görmektedir: 

O beni düzdü beşer şeklinde insān eyledi 

Fennį isim etdi śāĥib-i kerāmetdir baŋa (G.11/7) 

7. Mâsivâ  

Şair, “Allah’tan başka her şey”
85

 anlamına gelen mâsivâdan uzak durulması 

gerektiği öğüdünü vermektedir:  

Māsivādan gözünü ŧavķ eyle 

NiǾmeti fażl ile göŋlüŋ ŧopla 

Çün bilirsiŋ anı nāžir öyle 

Dehen açma buna ancaķ söyle 

Kim ola bunda ġarįbe doķuna 

Doķuna sįnesi Allāh oķuna (Mus.4/II) 

 

Kimdir ola dost yolunda kendini ħāk eylemiş 

Gül gibi dost gülşeninde sįnesin çāk eylemiş 

Ġıll ġışdan māsivādan göŋlünü pāk eylemiş 

"ǾAlleme’l-esmā"86  rumūzın fehm-i idrāk eylemiş 

Ķalb-i mirǿāt mücellā rūşenā yüz biŋdedir
87

 (Mus.30/2) 

8. Kenz-i Mahfi  

Tasavvufa göre, Allah’ın gizli bir sır olması ve bilinmeyi istemesi sonucu kâinatı 

yarattığı bilinmektedir. Böylelikle gizli sır (kenz-i mahfi), künn emriyle açığa çıkmıştır. 

Şairin kenz-i mahfi tamlamasını genellikle “kün” kelimesiyle tenasüp yaparak kullandığı 

görülmektedir: 

Yüz göstere ol kenz-i ħafį yerdekinden 

Gör źātı śıfātında Ǿayān hū ile yā hū (G.127/2) 

 

 

                                                           
85

 ULUDAĞ, Süleyman, a.g.e., s.237. 
86

 “İsimleri öğretti.” (Bakara, 2/31-32) 
87

 Dizede bir hece eksiktir. 
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O źātı kenz-i maħfįden begeli giydi “kün”
88 emriŋ 

Göründü źātı ķapladı o cüziyyāt külliyāt (G.17/3) 

9. Üçler, Kırklar, Yediler  

Üçler : “Üç büyük veli. Gayb erenlerinden üç ulu ermiş. (...) Üçlerden biri aralıksız 

ve kesintisiz Hak’tan aldığı feyzi halka akıtır. Üçler bir kutup, iki imamdan oluşur. Kutbun 

Allah katındaki ismi Abdullah’tır; kutbu’l-aktâp  ve gavs-i azam olarak da bilinir. Allah 

adına mülk ve melekût âlemini idare eder. Kutbun iki veziri vardır; bunlara imamân denir. 

Kutbun sağındaki imamın Allah katındaki ismi Abdurrab’dır ve görevi melekût âlemini 

muhafazadır. Solundakinin ismi Abdülmelik olup mülk âlemini muhafazaya memur 

edilmiştir. Kutbun yeri ise âlemin merkezidir. Pek çok yöre, türbe, semt ve kasaba ismini 

üçlerden alır.”
89

 

Beşler : “Cebrail’in kalbi üzere bulunan (ruhani his ve bilgilerini ondan alan) beş 

ermiş. Ruhların hükümdarı olan Cebrail’in nefesinden ve ilminden feyzinden kapler hayat 

bulduğu gibi, tarîk ehlinin hükümdarları olan beşlerin nefes ve ilim feyzinden de gönüller 

hayata kavuşur.”
90

 

Yediler : “Yedi büyük veli, gayb erenlerinden veli ulu ermiş. Her nefeste miraç 

yapıp Allah’ın huzurundan marifet-ilim tahsil ederler. Yediler, yedi abdal denilen Ricâlü’l-

gaybdan ayrıdır. Hz. İbrahim’in kalbi üzere bulunan yediler, onun meşrebi ve mizacı üzere 

olup halka hep yumuşak muamele eder, kimseye kin beslemezler. Pek çok semt, türbe ve 

mahalle ismini yedilerden alır.”
91

 

Kırklar : “Ricâlu’l-gayb veya gayb erenlerinden 40 veli.”
92

 

 Alevî şairi olan Fennî’nin Dîvân’ı da bu rakamları içermesi açısından zengin bir 

muhtevaya sahiptir. 

Ķırķlar yediler beşler ile üçler 

Kim pişirip ķoyardı kimler yediler 

Fāşįlerden gizli sırdır dediler 

Görmedim Muĥammed ǾAlįden ġayrı (Kt. 1/3) 

 

                                                           
88

 “Ol.” (Bakara, 2/117) 
89

 ULUDAĞ, Süleyman, a.g.e., s.367. 
90

 ULUDAĞ, Süleyman, a.g.e., s.73, 74. 
91

 ULUDAĞ, Süleyman, a.g.e., s.387. 
92

 ULUDAĞ, Süleyman, a.g.e., s.216. 
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Üçler yediler cümlesi āzāde gelirler  

Ķırķlar bile bu gülşene feryāde gelirler 

Dil mülkünü taŧhįr edip ābāde gelirler 

Ġayret-keşimizdir bize imdāda gelirler 

Dil mülküne düşmen ķomayız cān alırız biz 

O müjekiŋ Ǿarfın keseriz ķan alırız biz (Mus.11/III) 

10. Vahdet 

Fennî Dîvânı’nda vahdet genellikle denize teşbih edilerek kesretle tezat şekilde 

kullanılmıştır. Kesretten kurtulmak vahdete gark olmak şair tarafından öğütlenmiş, uçsuz 

bucaksız bir umman olarak görülmüştür: 

Ne ķaŧre ķaŧreler bunda ġarįķ-i vaĥdet olmuşdur 

Bu baĥriŋ mevci taǾdāda gelir mi başdan aşmışdır (G.57/2) 

 

Baĥr-i vaĥdet mevce gelmiş gösterir keŝret yüzüŋ 

Āşnā olmaz ġarįķ-i baĥr [ü] Ǿummān olmayan (G.125/3) 

11. Meclis  

 Fennî Dîvânı’nda birçok beyitte meclis sahnesi karşımıza çıkmaktadır. Bazen 

sakinin ve meclisteki dostların mest olduğu bazen de sazın sözün tamamlanıp 

bağrışmaların yükseldiği meclisler tasvir edilmiştir. Beyitlere tasavvufî açıdan 

baktığımızda şairin bu tabloyu pîr-i mugân aşkı için ortaya koyduğu açıktır: 

Mest olup pįr-i muġān mey-ħānesiŋ görmem lemǾi 

Sāķi mest hem eylemiş meclisdeki yārānı mest (G.22/3) 

 

Ŧoldu ol meclisde semǾim nuķre-i ķallāş ile 

Müşterį tellāl-ı mest hem baġrışırlar ķanı mest (G.22/4) 

 

Sāz söz olmazsa olmaz meclis-i Ǿişret tamām 

Ortada çalsın çaġırsıŋ bir rübāb ister göŋül (G.111/2) 

Bir başka manzumede şair, irfan meclisine mum olmak isteyenlerden bahsetmiştir. 

İlim-irfan yolunda bir mum gibi yanıp ışık tutmak isteyenlerin -ehl-i hüner sahiplerinin- işi 

zordur. Çünkü sabaha kadar bu uğurda çalışmaları gerekmektedir. Böylelikle şair, Allah’ın 

ilminin ne kadar değerli olduğunu da vurgulamaktadır: 
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Ey śafā çü Ǿaķla ķalma Ǿaşķ elinden al ħaber 

İşte tenhā Ǿāşıġıŋ hem-rāhıdır ġamla keder 

Ķalma ŧaǾna tįr-i Ǿaşķa sįneni eyle siper 

Ġayb olur ķayd olur sen ĥūra śalma nažar 

Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer (Mus.5/I) 

12. Sâlik  

Bu âlemdeki fitne de mükemmellik de insan nazarında toplanmıştır. Sâlik olan, 

Allah yolunda ilerleyen kimsenin her şeyden önce kendine bakması gerektiği düşüncesi 

şair tarafından işlenmiştir.  

Ger sālik iseŋ eyle nažar kendine bir kez 

Gör fitne bu Ǿālemde seniŋ kendi özündür (G.47/4) 

 

Ķaŧresin žann etme sen de yedi deryā sensin ol 

Sālik olmuş fülk-i tende Ħıżr Mūsā sensin ol (G.110/1) 

Sâlik kimselerin Kenz Sûresi’ni okuduğunu belirten şair, hurûfîlerin bahsettiği 

insan yüzünde yedi rakamının bulunduğuna dair inanışa dikkat çekmektedir. Bu inanca 

göre insan yüzünde “hutût-ı ummiye” (ana hatları) denilen doğuştan yedi hat vardır: iki 

kaş, dört kirpik ve bir saç. Şair, “Yedi kudretle kaşını kalem gibi tasvîr eylemiş, gördüm.” 

mısraıyla bu duruma telmihte bulunmaktadır: 

Yüzüŋ devrinde sālikler okurlar sūre-i kenzi 

Yedi ķudretle taśvįr eylemiş ķāşıŋ ķalem gördüm (G.115/3) 

13. Tevhid  

Şeklî bir takım unsurlardan kurtulmadan Allah’ın birliğine erişilmeyeceği 

düşüncesi Fennî Dîvânı’nda yer almaktadır: 

Özüŋ taŧhįr edip ol göŋül tevhįde ermezse 

Seni ol sāde dile ķılmaz Ǿabā ile ķabāyil (G.8/7) 

 

Hāy hūyundan cihānıŋ eylesin cānā güźer 

Mescide tevĥįd içün eźkāra gelsin her śabaĥ (G.28/2) 
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14. Derd Ehli, Ehl-i Dil, Ehl-i Hâl, Ehl-i Tevhid  

Tevhid ehlinin gönlünde aşkın kuru bir dava olmadığı ve her zaman dilinde 

Allah’ın isimlerini zikr ettiği; dedikodu, yalan vb. unsurlardan uzak durarak gerçeğe, 

vahdete ulaşmaya çalıştığı; her zerrede Allah’ın yüceliğinin ve kudretinin ispat edildiği 

düşüncesi Fennî’nin şiirinde ön plana çıkmaktadır: 

Hevā burcunda şol Ǿāşıķ gibi dilde ķuru daǾvā 

Gerekmez ehl-i tevhįdiŋ dilinde devr ede esmā (Mus.1/IV/3) 

 

Güft ü gūdan fāriġ olmuşdur ĥaķįķatįn olan 

Ĥāle ŧāl kim ehl-i ĥāliŋ ĥāli ĥāl olmaz saŋa (G.6/3) 

 

Eger naķşında naķķaşıŋ görüp bilmezse źevķıle 

Nedir ol ehl-i tevĥįdiŋ dilinde nuķre ile iŝbāt (G.17/6) 

 

Ŧūŧį-meşreb murġ-ı ravża söyleşir āyįneden 

Ehl-i ĥāliŋ ĥālidir bu ĥāl ile maśdūr olur (G.37/2) 

II. CEMİYET 

A. Şahıslar  

1. Tarihî Şahsiyetler  

1.1. Nemrûd  

 Kendisini tek tanrılı dine çağıran Hz. İbrahim’i ateşe attıran Nemrûd, İbrahim 

Peygamberle olan kıssasından dolayı Fennî’nin şiirlerinde yer almıştır.  

Nār-ı Nemrūd olalı Fenni Ħalįle gülşen 

Naġam Ǿāşıķlara ŧamuda cināndır taĥķįķ (G.103/6) 

 

Ŧuymadın mı ol Ħalįliŋ nār-ı Nemrūd ķıśśasıŋ 

Āteşi gülşen eder gördüŋ ne ĥāletdir śabūr  (G.51/3) 
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1.2. Lokman  

 Hikmet ve hekimliğin pîri sayılan Lokman, Fennî’nin şiirinde aşk hastalığının bile 

yol göstericisi konumundadır: 

Ķahr luŧfundan ħabįr oldun mu ey śūret-perest 

Ǿİlletin derk eylemez ĥikmete Loķmān olmayan (G.125/6) 

 

Ger marįż-i Ǿaşķ iseŋ Loķmānı sen sende ara 

Ķıl tekāpū derdine dermānı sen sende ara (G.132/1) 

 1.3. Hüseyin  

 Kerbela hadisesine telmihde bulunularak şehit edilmesi hatırlatılmıştır. Bektaşî 

şairlerinden olan Fennî’nin şiirlerinde duyduğu üzüntüyü yansıttığı görülmektedir: 

Zümre-i đāllįn Ĥüseyni etdiler śusuz şehįd 

Aġla mātemdir Ĥüseyniŋ dostu ķan aġlar bugün (G.121/3) 

 

Kerbelāyı yād ķıl gel ķıl münāfıķdan ĥaźer 

Öyle bir demdir bu dem kim tende cān aġlar bugün (G.121/4) 

1.4. Hazret-i Hayder  

 Hz. Ali, Fennî Dîvânı’nda sıklıkla anılan bir diğer isimdir. Hz. Ali, Hayber’deki 

sancaktarlığı, küfr sahiplerinin düşmanı olması ve arslan lakabıyla anılmaktadır. Fennî 

gerekirse canını vereceğini ama Hz. Ali’ye duyduğu sevginin azalmayacağını belirtirken 

Hz. Muhammed’in çağdaşı ve damadı olması sebebiyle de kendisini anmıştır: 

Ħayberde ķapı ķoymadı ol Ĥayder-ı kerrār 

Açdı dini bu tarz ile ol  ķātil-i küffār  

Urdu laķab arslan oķudu ismine senle 

Titrerdi cihān ile o ħalķ eyle güftār 

Biz ser veririz geçmeyiz evlād-ı ǾAlįden 

Şāh-ı Resūlüŋ hem-demi dāmād-ı ǾAlįden (M. 8/II) 

 

Āyįne gibi levħa-i ĥüsnüŋde celįdir 

Allāh ile Muĥammed görünür Ǿayn ǾAlįdir (G.40/1) 
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Gir mekteb-i Ǿirfāna oķu sende bu dersi 

Ehl-i dile zenbūr-ı diliŋ bu ǾAlįdir (G.40/5) 

1.5. Edhem  

 Edebiyatta genellikle tac ve tahtı bırakması ile anılan İbrahim bin Edhem, Fennî’nin 

şiirinde de bu duruma telmih yapılarak yer verilmiştir: 

Ger put-ı tersā bugün yaġmaya verse kendisin 

Cümleden on tāc [u] taĥtıŋ ķor anı Edhem ķapar (G.41/3) 

1.6. Mansûr  

 Hallâc-ı Mansûr’un “ene’l-Hakk” çığlığı ve darağacına çekilmesi Divan 

Edebiyatında sıklıkla işlenen bir konudur. Fennî de geleneğe uyarak hakk ve bâtın 

söyleyeni ayırmak için şiirlerinde Mansûr kıssasına başvurmuştur: 

Düzdidir dāre çekilmiş śanma sen Manśūr olur 

Ĥaķķı bāŧıldan sih[i]r Ĥaķ söyleyen meşhūr olur (G.59/1) 

 

Bu perde-i Ǿuşşāķ ile kāźib ŧanamaz mı 

DaǾvāda o Manśūr ola dār olmasın olmaz (G.81/4) 

 Sevgilinin saçları darağacına benzetilince âşık da Mansûr gibi aşk şehidi 

olmaktadır: 

Kimi zülfüŋ dārına berdār olur Manśūr-veş 

Kimi der kim isem ol Ǿālemde cānā sesi kes (G.82/2) 

1.7. Veys  

 Yemenli Veysel Karanî, Hz. Muhammed’e bağlılığıyla bilinmektedir. Hz. 

Muhammed’i hayattayken hiç görememesine rağmen en sâdık kullarından olmuştur ki 

peygamberimiz vasiyetinde hırkasını Veysel Karanî’ye bırakmıştır. Fennî’nin şiirinde “ne 

devlet buldu” sözüyle sâdıklığının karşılığındaki aldığı murat anımsatılmıştır: 

Dil-i śādıķ gerek o śıdķ içinde  

Ne devlet buldu gör Veys-i Yemende (G.137/3) 
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1.8. Nevres, Hâfız 

Nevres ve Hâfız, Dîvân’da geçen diğer isimlerdir. Hatta şairin bir gazelinde “imiş 

Hâfız” redifiyle de Hâfız’ı andığı görülmektedir: 

Oķudu Nevresi Ĥāfıžı etmede (dünyā) ķanād açmış 

Güneşden śıvasıŋ berrāķ ŧutup śanǾatla dāl örter (G.54/2) 

 

ǾĀlemde meger zübde-i devrān imiş Ĥāfıž 

Seyrinde melek śūreti insān imiş Ĥāfıž (G.93/1) 

 

ǾAşķıŋla tefaĥĥur eder elbetde bu Fennį 

Heb varı bu mülküŋ saŋa Ķurǿān imiş Ĥāfıž (G.93/5) 

1.9. Meryem  

 Hz. İsâ’ya hamile kalışıyla sıklıkla edebiyatımızda anılan Hz. Meryem, Fennî’nin 

şiirinde hem âlemin özü hem de bir anne olarak görülmektedir: 

Şol ħuŧūŧa Meryemi idrāk eden  

Bildi hem Ǿālemiŋ mebdeǿi hem anadır (G.71/27) 

 

Rūĥ-ı ķudsįdir dememden dem uran źāhid bu dem 

Echel idi Meryeme şol sözleri isnād eden (G.120/5) 

1.10. Âzer 

“Hz. İbrahim’in put yapıp satmakla geçinen ve Kur’an-ı Kerim’de anılan babasının 

adıdır.”
93

 Fennî bir beytinde "Ey gönül, sendeki bu savaş nedir, söyle; put kıran ol Âzer 

gibi put yapan olma." diye gönlüne seslenmektedir: 

Söyle sende nedir ey dil bu śavaş 

Put-şikest ol olma Āzer-put ŧırāş (G.85/1) 

1.11. Dârâ 

Şehnâme’de ismi geçen İskender ile münasebetleri sebebiyle Divan Edebiyatında 

anılan Dârâ, Fennî Dîvânı’nda da yaygın kullanımındaki gibi “der” kelimesiyle birlikte 

kullanılmıştır: 

 

                                                           
93

 PALA, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul, 2007, s.49. 
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Saŋa müştāķ olan Ǿāşıķ ile dünyāya baş egmez 

Ķaşıŋ kāfıŋ ķılar miĥrāb der-i Dārāya baş egmez (G.79/1) 

1.12. Mahmûd Âyâz 

Gönlün can ve cihana dair her şeyden kurtulmak istediği bir beyitte Gazneli 

hükümdarı Mahmûd, kölesi Âyâz ile birlikte anılmıştır: 

Dili cān ü cihān terkin urup Maĥmūd Ayāz ister 

Saŋa maħżā gelir dil-ber göŋül bābını yaz ister (M. 1/IX/3) 

1.13. Yezîd 

 “Muaviye’nin oğlu ve Emevî Devleti’nin ikinci halifesidir. Kerbela vakıası onun 

zamanında olduğu için özellikle Maktel-i Hüseyn’lerde adı çok anılır. Alevî-Bektaşîler 

onun düşmanı olup “Yezîd” kelimesini bir küfür kelimesi olarak kullanırlar.”
94

 Alevî- 

Bektaşî şairlerinden olan Fennî bir beytinde Yezîd’i anarak lanetin yağmur gibi onun 

üzerine yağmasını istemektedir: 

LaǾneti yaġmur gibi yaġdır Yezįdiŋ cānına 

İçme śu mātemdedir āb u revān aġlar bugün (G.121/5) 

1.14. Cem 

Cem ismi Fennî Dîvânı’nda genellikle şarapla ilgisinden dolayı meclis ve kadeh ile 

birlikte anılmıştır: 

Raķśa geldi bezm-i Ǿişret her ŧaraf āvāzedir 

Cām-ı Cemdir görünür ŧolmuş bütün meydān ķadeĥ (G. 29/2) 

 

Varaķ-ı ĥüsn-i ħaŧıŋ kenz-i Ĥaķıdır gerçi  

Noķŧadır o leb-i mey-gūnı baŋa Cem görünür (G.76/1)   

  

Ķadeĥ āyįnedār olmuş ķızıl ruħsārına ķarşı 

O ĥāletle dönerdi mest olup ol cām-ı Cem gördüm (G.115/2) 
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 PALA, İskender, a.g.e., s.482. 
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2. Tarihî-Efsanevî Şahsiyetler  

2.1. Belkıs  

Belkıs, Hz. Süleyman’a Saba ülkesinden ve Belkıs’tan haber veren Hüdhüd kuşu ve 

başka bir beyitte Hz. Süleyman’ın Allah’ın yardımı ile Belkıs’ı etkileyerek Allah’ın yoluna 

çekmek için gösterdiği köşk sebebi ile söz konusu edilir. Fennî, Belkıs aracılığıyla Neml 

Sûresi 22-44. ayetlerine telmihte bulunmuştur. 

ǾArş-ı Belķįs [u] Süleymān eyledi ĥāżır yaķįn  

Ķaśr edip aŋa mesākįn yā ġanį Perverdgār (IV/12)  

 

Hüdhüde dilden ħaber śor ŧut Süleymān ķulunu 

Et sefer Belķįs içün Ǿazm-i Sebā lāzım saŋa     (G.10/3) 

2.2. Züleyha  

 Fennî Dîvânı’nda Mısır ve Yûsuf kelimeleriyle tenâsüp yapılarak kullanılan 

Züleyha, Hz. Yûsuf ile aralarında geçen olaylara telmih yapılarak anılmıştır: 

Açdı dün kürsi de bir baĥŝ-i Zelįħā vāǾiž 

Aślına muŧŧaliǾ olmuş gibi gūyā vāǾiž (G.94/1) 

 

“Kün”95
 dedi Ĥaķ sende eşyā cemǾ olup buldu yekūn 

Fenni gel ten Mıśrına Yūsuf Zelįħā sensin ol (G. 110/7) 

2.3. Deccâl 

Kıyamet alâmetlerinden biri olarak anılan Deccâl, kötü yola gitmemek, özünü ona 

vermeyip doğru yolda olmak anlamıyla şair tarafından kullanılmıştır: 

Verme Deccāle özün gel fırķa-i nācįden ol 

Ol bezmle āşnā gel gel Ĥüseynįlerden ol (G.108/2) 

2.4. Hızr 

Sevgilinin dudağının Hızr olduğu ve can bağışlayarak insanlara ölümsüzlük verdiği 

düşüncesi Fennî Dîvânı’nda yer almaktadır: 

Fennį sende öyle bir abdāl Ǿaşķı iste bul 

Dediler Ħıżr-ı lebinde āb-ı ĥayvān gizlidir (G.43/6) 
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 "Ol." (Bakara, 2/117) 
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Cām-ı laǾlinden güzel ŧatlı şarāb ister göŋül 

YaǾnį ol Ħıżr-ı lebinden śāfi āb ister göŋül (G.111/1) 

 

Ħıżr elinden cāmı Ǿaşķı nūş eden gelsin bize 

Meclisinde mest ü hüşyār olmayan bilmez bizi (G.140/2) 

2.5. Amr ile Zeyd 

“Arapça gramerde örnek verilirken kullanılan belirsiz bir erkek adıdır. Amr’dan 

başka Zeyd ve dişi olarak da Hind adı kullanılır. Osmanlı geleneğinde fetva verilirken 

şeyhülislamlar fetva isteyenin adını kullanmaz, yerine mevhum kişiler olan Amr, Zeyd ve 

Hind vs. isimler kullanırlardı.”
96

 

ǾAmr ile Zeydi ķo gel 

Ħalķ ile etme cedel (I/27) 

 3. Hikâye Kahramanları  

3.1. Leylâ ile Mecnûn  

 Leylâ ile Mecnûn kıssası bazen Mecnûn’un meczup olup çöllere düşmesi ile bazen 

de âşıkların kendisine benzemesiyle Fennî Dîvânı’nda sıklıkla yer almaktadır: 

  Cān elinde kime kim yüz göstere Leylā-yı Ǿaşķ 

  ǾAşķ ile ħāmūş olur hįç eylemez dāǾvā-yı Ǿaşķ (G.100/1) 

 

  Fennį bir Ǿāşıķ-ı şeydā gele mecnūnāsā 

Düşe śaĥrālara ĥayfā diye Leylā Leylā (G. 7/1) 

 

  Ne bilsin zencįr-i Ǿaşķında Mecnūn olmayan Fennį 

 ǾAyān olmuş bu gün ol ġamze-i fettānı görsünler (G.50/6) 

 

  Ŧaġıdıp zülfüŋ gibi Ǿaķlım perįşān eylediŋ 

  Śaldıŋ Ǿaşķ mecrāsına Mecnūn-miŝāl etdiŋ yeter (G.64/3) 
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 PALA, İskender, a.g.e., s.23. 
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3.2. Ferhad ile Şirin  

 Ferhad’ın aşkı için dağı delme kıssası Fennî’nin şiirinde bazen aşk yolunda çekilen 

acılardan sıyrılmak bazen de varlığı ortadan kaldırmak için mecazî anlamıyla karşımıza 

çıkmaktadır: 

  Söz ķabūl et Fenni  Ferhād Ǿaşķa ola dāġı del  

  Aŋlamaz ķuşlar diliŋ anlar Süleymān olmadan (G.124/7) 

 

  Del o varlıķ ŧaġını cehd et yürü Ferhādveş 

  Bul özünde dürr ile mercānı sen sende ara (G.132/3) 

3.3. Vâmık ile Azrâ 

Azrâ’nın bugün adının bilinmesinin ona âşık olan Vâmık sayesinde olduğunu 

belirten Fennî, âşık olmadan sevgilinin ve güzelliğin anlamının olmayacağı 

düşüncesindedir: 

  Gelmese Ǿālemde Vāmıķ olmasa 

  Kimse bilmezdi bu gün ǾAzrā nedir (G.71/9) 

B. Ülkeler ve Şehirler  

1. Çin İlleri  

 Miskiyle meşhur olmuş Çin illeri, Fennî Dîvânı’nda yer almaktadır: 

  Çįn illeriniŋ miskine beŋzetme anı 

  Oŋa gül-i müşgįni muǾaŧŧar görünür (G.69/4) 

2. Aden 

Fennî Dîvânı’nda sıklıkla anılan Aden, özellikle değerli incileriyle anılmıştır. Şair 

kendi sözlerini bu inciler kadar değerli görerek sözüne kulak verilmesi gerektiğini 

belirtmiştir: 

  Sözlerim dürr-i ǾAden cān gūşuna mengūş ķıl 

  Fenni  isem ŧur oŧur hįç eyleme daǾvā-yı Ǿaşķ (G.100/5) 

 3. Mısır  

 Divan Şiirinde âşıkla ilgili birtakım benzetmelerde yer eden Mısır, Fennî 

Dîvânı’nda sadece Yûsuf Peygamber’in köle iken Mısır’ın padişâhı olması kıssası 

sebebiyle kullanılmıştır: 
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Yūsuf u Śıddıķa verdiŋ Mıśr iliŋ başdan başa 

Giydirip sen şāh libāsın yā ġanį Perverdgār (IV/14) 

 4. Isfahan, Semerkand, Buhara 

 Sürmeleriyle ünlü Isfahan için ayak tozu benzetmesini yapan şair, sevgilinin 

ayağına yüz sürmek istemektedir: 

Yüzünde ķoyup Fenni sürem pāyına yüzler 

 Kim kuĥl-ı Śıfahān seniŋ ayaġı ŧozundur (G. 47/6) 

 

 Ebsem ŧur oŧur yār ile ey dil yürü tenhā 

 Fennį ne Buħārā ne Semerķanda ayaķ baś (G.88/5) 

5. Ka’be  

 Ka’be hac vazifesinin yerine getirildiği yer olmasından dolayı kutsallığı ile anılarak 

bazen sevgilinin yanağına teşbih edilmiş bazen menzil olarak görülmüş bazen de zemzem 

ile ilişkilendirilerek anılmıştır: 

  Yā ne olurdu KaǾbe-i ruħsārını etdiŋ ŧavāf 

  O yolunda pāy-māl oldum ġubār etdiŋ yeter (G.63/2) 

 

Ārzū ķıl dilden viśāli KaǾbesiŋ 

Eyleme Ǿömrüŋ içre bir kez seniŋ ĥāc (G.25/2) 

 

  Mescid-i tende śalāt et KaǾbeye döndür yüzüŋ 

  Şāfį  kāfidir yüzünde ger oķursaŋ bir varaķ (G.102/5) 

 

  Ķıldı beni Ǿācizi bį-çāre seni hem-dem 

  KaǾbe-i vuślata erem leb-i zemzem geldi (G.145/2) 

C. Nehirler, Denizler ve Dağlar  

1. Tûr-ı Sina  

 Fennî “Tîn” sûresine bir manzûmesinde yer vermiştir: 

Getirdiŋ Ǿālem-i kevne beni sen eylediŋ mecbūr 

Elimde hüccet olmuşdur yüzünde āyet-i “Vet-Tūr”97
 (Mus.3/V) 

                                                           
97

 “Dağa andolsun.” (Tîn, 95/1-3) 
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2. Kaf Dağı  

 Divan Edebiyatında ulaşılmazlığın, ihtişamın ve kâinatın simgesi olarak sıklıkla 

işlenen Kaf dağı, Fennî Dîvânı’nda genellikle anka kelimesiyle birlikte kullanılmıştır.  

Kūh-i Ķāfıŋ maǾnide Ǿanķāsı oldunsa eger 

Ol muķaddem bāl [ü] perden āşnā lāzım saŋa (G.10/4) 

 

Kūh-ı Ķāfıŋ o mücerred maǾnįde Ǿanķāsıdır 

Lįk ħāk olmuş ayaķ altında etme mūr olur (G.37/3) 

 

Ħoş nažar ķıl kūh-ı Ķāfıŋ maǾnāda Ǿanķāsıyız  

Gerçi śūretde gedāyız biz Türābįlerdeniz (G.78/4) 

3. Ceyhûn 

Gözyaşlarının Ceyhûn ırmağına kadar ulaştırdığını söyleyen Fennî,  sevgiliye 

duyulan hasretin derecesini ortaya koymaktadır: 

Kimiŋ ĥasret ķarışdırmış gözü yaşını Ceyĥūna 

Sözü dilden dudaġa gel düşürme uyma Mecnūna (Mus.1/VII/2) 

III. TABİAT  

A. Kozmik Âlem  

1. Gökyüzü  

 Âşığın ahının göklerde birer yıldız olarak görülmesi Fennî’nin Dîvân’ına kozmik 

âlemi dâhil etmesini sağlamıştır: 

Āh şerārı āhımı göklerde yıldız śandılar 

Bilmediler ġam şebi şemǾi hidāyetdir baŋa (G.11/4) 

2. Güneş (Şems)  

 Güneş, genellikle sevgilinin yüzüne teşbih edilerek kullanılmakla birlikte Allah’ın 

faziletinin ufuklara bir güneş gibi doğduğunu ifade etmektedir. 

Kes o ülfet riştesin al kendi göŋlünden sebaķ 

Verme şol naķdi elinden aç gözünü ħoşca baķ 

Bir güneşdir enfes-i āfāķa ŧolmuş fażl-ı Ĥaķ 

 



 

77 

 

Śādıķ iseŋ kiźbi terk et rāst-gū ol diŋle pend 

Hem ġarįb-i hū-nevā  hem derd-mend ol derd-mend (Mus.17/4) 

B. Hayvanlar  

1. Özel İsimli ve Efsanevî Hayvanlar  

1.1. Simurg-ı Anka  

 Anka kuşu bazen Hz. İbrahim bazen de Kâf dağıyla tenâsüp yapılarak 

kullanılmıştır: 

Eşyā aŋa āyįne gibi münkeşif olmuş 

ǾAnķā-śıfat her ĥālde o seyrānı Ħalįliŋ (G.107/2) 

 

Ķoy bu varlıķ Ǿālemiŋ lā-hūta pervāzla gezer 

Ķāf-ı dilde śanma var bir ġayrı Ǿanķā sensin ol (G.110/6) 

1.2. Ejder  

 “O (sevgilinin) hoş kokulu saçı dedim ancak hata ettim. (O, sevgilinin) gerdanına 

baş koymuş, dolanmış ejderdir.” anlamına gelen beytinde şair, saçı ejdere teşbih etmiştir: 

Ġalaŧ etdim dedim ol kākül-i ħoş-būlarına 

Baş ķomuş gerden-i kāfūruna ejder görünür (G.75/5) 

1.3.Hüdhüd 

Hüdhüd, Seba ülkesini Hz. Süleyman’a haber vermesi sebebi ile şiirde yer 

bulmaktadır: 

Hüdhüde dilden ħaber śor ŧut Süleymān ķulunu 

Et sefer Belķįs içün Ǿazm-i Sebā lāzım saŋa (G.10/3) 

2. Tür Olarak İşlenen Hayvanlar  

2.1. Bülbül 

Güle olan aşkı sebebiyle çektiği acılar sonucu âhlar içinde olan bülbül bazen gül ile 

olan münasebetiyle bazen de ağlamak-gülmek tezatıyla kullanılmıştır: 

  Benim maĥzūnluġum ġafletle şādān olmadan yegdir 

 Ġamıŋla aġlamaķ bülbül(ler)le ħandān olmadan yegdir (G.52/1) 

 

Ħār ile gül bir budaķda görsün ol ŧūmar-śıfat 

Zār olup bülbül gibi gülzāra gelsin her śabaĥ (G.28/3) 
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Āh zārı bülbülüŋ gülşende gül-bū ķalmamış 

Derd ile feryād eder Ǿālemde ħoş-bū ķalmamış (G.86/1) 

 “Bülbüle altın kafes zindan görünür.” atasözünden yola çıkarak bülbüle ne kadar 

şeker verilip iyi bakılsa da mutlu olamayacağı söylenmektedir: 

Ĥāśılı sükker yedirseŋ Ǿandelįbe her zamān 

Gene zindān görünür ol bülbüle altun ķafes (G.82/5) 

2.2. Baykuş 

Bülbüle verilen değerden dolayı altın kafeslere konduğu ama baykuşun değeri 

olmadığından vîrânelerde kaldığını belirten şair, altın kafeste olmanın mı yoksa viranelerde 

özgür dolaşmanın mı daha iyi olduğunu sorgulamamızı sağlamaktadır: 

  Bülbülüŋ oldu yeri altun ķafes 

 Bayġuşuŋ hem meskeni vįrānedir (G.71/30) 

2.3. Tilki 

 Fennî, “O posta girip kendisini arslan sanan aslında tilkidir.” diyerek dış 

görünüşünden dolayı kendini farklı gören ya da öyle göstermeye çalışan insanların aslını 

hatırlatmış ve şiirlerinde pek rastlanmadığı hâlde bu tipteki kişileri eleştirmiştir: 

Śāmit ol açılma ķardaş gördügünü cān śanıp 

Ŧalma cevher ķaśdına her bir gülü Ǿummān śanıp 

Dilkidir o posta geçmiş kendisin arslan śanıp  

Māǿil olma ey göŋül her meclis-i Ǿirfān śanıp 

Kim bulunmaz dārū oldu şimdi insān śoĥbeti (Mus.40/6) 

2.4. Tûtî 

Fennî Dîvânı’nda genellikle konuşması sebebiyle anılan tûtî, sevgilinin 

konuşmasını da şaire hatırlatmaktadır: 

Seniŋ ey ŧūŧį-śıfat ķadriŋ[i] her cān ne bilir 

Olmayan ĥüsnüne āşüfte vü ĥayrān ne bilir (G.36/1) 

 

Ŧūŧį-meşreb murġ-ı ravża söyleşir āyįneden 

Ehl-i ĥāliŋ ĥālidir bu ĥāl ile maśdūr olur (G.37/2) 

 

 Māt olur ŧūŧį-lisānınla tekellüm eylese 

 Söze ĥācet ķoymaz ol ĥācet zamān olsun da gör (G. 42/2) 
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2.5. Kurt, Peleng, Arslan 

Şairin Niyâzî’nin gazeline tahmis yazdığı bir manzumede yer alan kurt, peleng 

(kaplan) ve arslan, insanoğluna insan olduğunu hatırlatmak amacıyla kullanılmıştır. 

Aramızda insan gibi görünen ama kurd, arslan ve panter gibi hayvanlardan farkı olmayan 

insanlığını unutmuş kişilere tabiat âleminden geçerek insan olmalarını öğütlemektedir: 

Geç ŧabįǾat Ǿāleminden ādem ol olma yalan 

Giymiş ādem ŧonunu kurd [u] peleng arslan inan 

Ādemįlik ĥāśıl etmekse adını ey civān 

Ħāk-pā-yı ehl-i fażl ol bul ĥayāt-ı cāvidān  

Leblerin açdıķça cān baħş eyleyen cānāna baķ (Mus.34/3) 

2.6. Sincab, Semmûr 

Sevgilinin güzelliğini Cennet’teki huri ve gılmanlardan aldığını söyleyen şair, 

kıyafetinin ise sincap ve samur kürklerle süslü olduğunuifade etmektedir: 

Bihiştāsā bezendi bir yüzü ġılman ile ĥūrdan 

Libās-ı aŧlası zįbā zihį sincāb [u] semmūrdan (Mus.1/I/3) 

C. Bitkiler  

1. Gonca, Gül 

Gonca, sevgilinin konuşmamasına da telmih de bulunmak amacıyla “fem, dehân” 

kelimeleriyle birlikte kullanılmıştır: 

O gülşende neşāŧ ile açılmış ġonca-fem gördüm 

Śunardı desti nāzıyla gice birlikde dem gördüm (G.115/1) 

 

Gel raķśa gir ey ŧūŧi-zebān hū ile yāhū 

Açılsın hemān ġonca-dehān hū ile yāhū (G.127/1) 

Yaşamın içindeki gibi ayrılık-kavuşma, mutluluk-hüzün tezatlarının bir diğer 

örneğini şair, gül-diken aracılığıyla şiirinde vermiştir: 

Gülden ayrılmaz diken dāǿim dikenden gül biter 

Ķoķla güldür gül gibi elden ķoma o ħār śuśar (G.89/5) 

 

Kimisi derd ile ġamda kimi luŧfuŋ mažharı 

Kimi güller gibi ħandān kimi gülmez bir nefes (G.82/4) 
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2. Yasemen 

Divan Şiirinde gül kadar sık kullanılmayan bir çiçek olan yasemin az da olsa 

Fennî’nin şiirinde kullanılmıştır. Şairin sevgiliyi güle benzettiği bir manzumede sözleri de 

yasemin çiçeği olarak görülmüştür: 

Serseri girift bu cihānda neden 

Bir gün ölür ħāke düşer bu beden 

Cehd ķılıp fırśatıŋ elde iken 

Yār yoluŋ aç ķalmaśıŋ aśla diken 

Ŧut o gülüŋ dāmenini koyma sen 

Kendisi gül sözleridir yāsemen 

Tā göresiŋ gül yüzünü sen de sen 

Fażl-ı Ĥaķķıŋ mažharı ħulķ-ı ĥasen 

Birbiriniŋ Ǿāşıķıdır cān u ten 

Heb görünendir ki benim cümle ben (M.2/I) 

3. Sünbül 

Sevgilinin saçını anmak için kullanılan sünbül, âşıkların gönlünü perişan eden bir 

unsurdur: 

  Gül yanaġından o sünbül kākülüŋden būy alır 

  Dāl olur kendine nisbet serv-i raǾnā baş eger (G.62/4) 

 

  Yā niçün cevr-i śıfat etdiŋ perįşān kākülüŋ 

  Kimi der ol mār-ı gįsū gibidir sünbüldür o  (G.129/2) 

4.Lale 

Fennî Dîvânı’nda lale, kızıl rengiyle anılmaktadır: 

  Ravżlarıŋ gerçi ķızıl lāle degildir güldür o 

  Görünür biŋ levn ile śūretde ammā güldür o (G.129/1) 

5. Nergis 

Gül ile nergisin birlikte anıldığı bir beyitte sevgilinin aşkı sebebiyle nergis, hasta 

düşen benzi sararmış biri olarak tasvir edilmiştir. 

Ħasta düşmüş gör saŋa beŋzi śararmış nergisiŋ 

Ķıpķızıl dįvānedir güller Ǿayān Ǿāşıķ saŋa (G. 2/3) 
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D. Madenler  

1. Sim, Altın (Zer)  

Şairin altın ve gümüşün onun gözünde değersizliğini gösterip sözlerinin önemli 

olduğunu belirttiği bir beyti de şöyledir: 

  Ġam degil sįm u zerim yoķ ise elde Fennį 

  İşte naķd-i süħanım şarķıla ġarba cārį (G.146/5) 

 IV. Sosyal Hayat 

1. Tıp 

Şairi hasta eden -görmese bile- sevgilinin şirin dudağıdır. Bu derdin çabası için 

uğraşanlar, derman diye âşığın kapısına gelenler derdini bir türlü anlayamamışlardır. Şair, 

“Ey ay yüzlü güzel hasta oldum, iltifat et, nazar kıl.” diyerek derdinin dermanının yine 

sevgili de olduğunu belirtmektedir: 

Ħasta düşdüm düşeli fikrime şįrįn deheniŋ 

Leb-i laǾlinle ķan ol cānıma cān küsme baŋa (G. 13/3) 

 

  Benim bu yāreme merhem śadanlar bilmedi derdim 

  Ne deŋlü söz desem āħir derūnum sırrı fāş olmaz (G.77/2) 

 

  Dilde ŧāķat ķoymadıŋ gitmez göŋülden ārzū 

  Ħasta düşdüm iltifāt et ķıl nažar ey māh-rū (G.131/1) 

2. Harfler ve Ebced 

Eski Türk Edebiyatında şairler pek çok unsurun yanında sayıları ve Arap harflerini 

de benzetme unsuru olarak şiirlerinde kullanmışlardır. Fennî Dîvânı’nda da harflerin 

yoğun şekilde yer aldığı görülmektedir. Şair bazen bir kelimeyi ortaya koymak için 

harflere başvurmuş bazen de harfleri insan uzvuna benzetme amacıyla kullanmıştır. Ayrıca 

harfler, sûre isimlerinin anılmasında da büyük bir yekûn tutmuştur. Şairin Dîvân’ında bir 

elifnâme bulunması da harflerle olan münâsebetinin başka bir göstergesidir.  

Bu bölümde Fennî Dîvânı’nda yer alan harf ve sayıların kullanımı dört başlık 

altında toplanmıştır: 
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2.1. Harfleri Vererek Kelimeyi Ortaya Koyma 

Aşağıda yer alan beyitlerde şairin ifade etmek istediği kelimeyi doğrudan yazmadan 

harfler aracılığıyla ortaya koyduğu görülmektedir: 

Ķāf u yā u dāl: Kayd 

  Ķāf u yā u dāl oķurlar ķaddine ol āfetiŋ 

  Şol elif taħtında gör pinhān olur Bektāşiler (G.49/2) 

Lām u bā: Leb 

  Kim ki ŧutdu ehl-i fażlıŋ dāmeniŋ derk eyledi 

  Gül yüzünde aġ ķara n’idügin farķ eyledi 

  Lām bādan aldı dersiŋ śıdķını perk eyledi 

  Śıdķa erdi kiźb-i kāźible ķodu terk eyledi 

  Ŧoġru anlar źerreden şemse giderler bį-gümān (Mus.42/4) 

Kāf nūn: Kün 

  Kāf nūn emrini remz ile getirdi ĥāli 

  Deme dilsiz ķalamam ŧūŧį-zebāndır taĥķįķ (G.103/5) 

Ķāf u şįn: Kaş 

  Görmedim zülfüŋ gibi Ǿālemde bir dil-gįr olur 

  Ķāf u şįniŋ ķatline Ǿāşıķlarıŋ şemşįr olur (G.61/1) 

fį mįm: Fem 

  Fenni fį mįm sırrıŋ ifşā etmeden eyle ĥaźer 

  Aŋlamaz ol ĥāli nā-ehle demeklik zūr olur (G.37/6) 

Elf ü bį: Eb 

  Elf ü bįden bir muǾammādır vücūdu ser-te-ser 

  Şābb-ı emreddir velįkin ħurde-sāl olmuş gezer (G.67/3) 

Elif be cim ile dāl: Ebced 

  El üstünde eldir yazan yazıyı 

  Naķşı ħaŧŧı güzel el bilir misiŋ 

  Manŧıķ-ı meǾāni oķudum dersiŋ 

  Elif be cim ile dāl bilir misiŋ (Mus.46/1) 
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2.2. Sûre İsimlerinin Kullanımında Harfler 

Fennî Dîvânı’nda sûrelerin başındaki harfler sebebiyle sûre isimlerinin sıklıkla 

manzumelerde anıldığı görülmektedir: 

Gör imdi nice fażl issi ķalem ķāfıŋ serįr etmiş 

Ķalemdir “ķāf vel-Ķurǿān ķalem”98
dir cāmiǾü’l-āyāt (II/3)  

 

  Levĥ çün Mūsā şikest etdi ledünne buldu yol 

  Oķudu ol ŧā hā  vü sįn yā Ġanį Perverdgār (IV/28) 

2.3. Harflerin Benzetme Amacıyla Kullanılması 

“Kim ki gamla ağlarken sevgilinin mim dudağından iltifat gördü, gönlünün her 

hanesi âbâd olmuştur.” Sevgilinin hasreti içindeki âşık, gam içerisinde gönlü perişan iken 

sevgiliden küçük bir lütûf görse mutlu olacaktır. Bu beyitte şairin gördüğü lütûf, sevgilinin 

yok denecek kadar küçük olan dudağından gelmektedir. Âşığa bir söz söylemesi için 

dudağını açması bile bir iltifattır. Şair bu durumu ağzı, mim harfine benzeterek vermiştir: 

  Kim ki gördü dil-beriŋ mįm-i feminden iltifāt 

  Aġlār ise ġamla maǾmūr göŋlünüŋ her ħānesi (G.144/4) 

Âşığın elif boyunun çektiği acılar karşısında bükülmesi mim yahut dal harfinin 

şekli yapısıyla ilgi kurularak verilmiştir.  

  Śaķın ey lebleri al etme śaķın 

  Sen elif ķadrini dāl etme śaķın (G.117/1) 

 

  Āl ile göŋlümü aldıŋ ele meftūn etdiŋ 

  Ŧurmadıŋ Ǿahdine žālim beni Mecnūn etdiŋ 

  Aķıdıp gözlerimiŋ yaşını Ceyĥūn etdiŋ 

  Çāresiz ķoyduŋ elif ķaddimi nūn etdiŋ 

  Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

 Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ (Mus.7/2) 

Aşağıda yer alan manzumede ise bir namaz tablosu yer almaktadır. Kâmet elif, rukû 

hı, secde mim, kaide ise dâl harfi olarak tasvir edilmiştir: 
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  İster iseŋ saŋa her bir mescid olsun ey emįn 

  Ķo çekil baǾżen ĥasedle olmaġıl kiźbe ķarįn 

  Ķāmetiŋ elf et rukūǾıŋ ĥa ola ey nāzenįn 

  Secdeni mįm aldınıse ķāǾideyn dāldır hemįn 

  Kāfįdir ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

  Ħāme-i ķudret[i] yazmış śafĥa-i ruħsāra baķ (Mus.16/5) 

2.4. Sayılarla İlgili Kullanımlar 

“Hurûfîliğe göre varlığın zuhuru sesledir. Sesin kemali, kelam, yani sözdür; bu da 

ancak insanlarda ortaya çıkar. Söz, harflerden meydana gelir. Buna göre sesin ve sözün aslı 

harftir. Hz. Muhammed 28 harfle konuşmuştur; Arapçada 28 harf vardır ve Kur’an bu 

harflerden meydana gelmiştir. Farsçada ise 32 harf vardır. Fazlullah’ın Cavidan’ı, bu 32 

harften oluşur.”
99

 Fennî Dîvânı’nda da özellikle si vü dü (yirmi sekiz) ve bist ü heşt (otuz 

iki) rakamlarının tekrarlandığı görülmektedir: 

  Bist ü heşt ü si vü düdür ķāmetiŋ vezn eyledim   

  Ķande baķsam görünen ol servi ķāmetdir baŋa (G.3/3) 

3. Yiyecek ve İçecek 

Fennî Dîvânı’nda kebab, şarap, ciğer gibi yiyecek-içecek isimleri anılmaktadır: 

  Olmasın mı āteşi şevķıŋle dil murġı kebāb 

  ŞemǾe-i ruħsārına pervāne Allāh Ǿaşķına (G.133/4) 

 

  Āteş-i hicriŋle bu baġrım kebāb etdiŋ ǾAlį 

  Çeşmimi düzdüŋ ķadeĥ yaşıŋ şarāb etdiŋ ǾAlį (G.142/1) 

 

  Nihān aġlar gözü Ǿāşıķlarıŋ çeşminde yaş olmaz 

  Yanar ŧaġar cigerdir bu śusuz elbet de aş olmaz (G.77/1) 

4. Giysi 

Külah, fes, ter külahı denilen feslerin içine konulan ince tülbent Dîvân’da ön plana 

çıkmaktadır: 

 Bu Ǿacebdir çeşm-i seĥĥārıŋ görenler dedi pes  

 Ħalķa dāǿim giydirir gör gāh külāh gāh fes (G.82/1) 
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  İsteme şimdü ħırķa tāc ile olmaz dörd beş  

  Sen ol Ǿabdāl-ı beşhūr saŋa külāhı teri (G.147/3) 

5. Eşya ve Âletler 

Divan Şiirinde sıklıkla görülmeyen bir örnek de Fennî Dîvânı’nda yer almaktadır. 

Şair, Eski Anadolu Türkçesinde tava anlamına gelen “tagar” kelimesini kullanarak ciger 

tava yemeğine yer vermiştir: 

  Nihān aġlar gözü Ǿāşıķlarıŋ çeşminde yaş olmaz 

  Yanar ŧaġar cigerdir bu śusuz elbet de aş olmaz (G.77/1)
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DĮVĀN-I FENNĮ 

 I  

fāǾilātün/fāǾilün 

 

[182]  (1) Ey göŋül insāfa gel 

Ermeden Ǿömre kesel 

 

Biŋ nažar et kendine 

Düşme ŧuzaķ bendine 

 

İşte bu dehr-i denį 

Ne beni ķor ne seni 

 

Düşüricek yelkeniŋ 

Ŧopraķ eder meskeniŋ 

 

(5)  Bir ola içiŋ ŧışıŋ 

Alınmış geçdi başıŋ 

 

Āhiriŋ endįşe ķıl 

Derdini hem-pįşe ķıl 

 

Yoķsa bu gün defteriŋ 

Gözle gör ħayr u şeriŋ 

 

Sen iseŋ ħayr-ı ħalef 

ǾÖmrünü etme telef 

 

(10)  Olmaz o Ǿömre bedel 

Fırśatı fevt etme gel 
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Geldi o dem aç gözüŋ 

İşidesiŋ Ĥaķ sözüŋ 

 

Hej-deh hezār Ǿālemiŋ 

MecmaǾasıŋ bil yaķįn 

 

Gįti-i mįnā tamām 

Buldu seniŋle nižām 

 

(15)  Ħoşça baķ özüne de 

Gör yüzüŋ āyįnede  

 

Sen śaŋasıŋ perde bil 

Ķoyma seni sen de sil 

 

Bu görünen azıcıķ 

Dost gibidir kimse yoķ 

 

Esfel ü aǾlāya ŧol 

Ġayrı deme sensiŋ ol 

 

 (20)  Kendine gelseŋ eger 

Bir görünür baĥr u berr 

 

Benden işit ney-zeni 

Ŧaşa direm ney-zeni 

 

Ĥaķ bilinir ħalķ ile 

Ħalķı ķo ol Ĥaķ ile 

 

Ĥaķ saŋa senden yaķįn  

Zāy olur andan śaķın 
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Ŧaġıdıcek kendizin 

Dökşüremezsiŋ özin 

 

[183]   (25) Ŧoġdu o meh bį-niķāb 

Özünde yoķdur ĥicāb 

 

Baĥre yetiş ķatreden 

Şemse eriş źerreden 

 

Ādemi bul ādemi 

Ādem Ĥaķķıŋ maĥremi 

 

Ĥaķķıŋ o ķudret eli 

YaǾni Muĥammed ǾAlį 

 

(30)  Ādeme ermezden ol 

Bulmadı miǾrāca yol 

 

İsmine Aĥmed denir 

Kimdir anı kim bilir 

 

Oldu Ĥaķķıŋ reh-beri 

Sevgili peyġamberi 

 

Ādem ü Ĥaķ bir vücūd 

Etdi melekler sücūd 

 

Olma śaķın bü’l-fuđūl 

Olmaz Ǿibādet ķabūl 

 

(35)  Ĥaķķı işit Ĥaķķı gör 

Ķalma śaķın bunda kör 
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Bunda görendir Ĥaķı 

Gördü öngeri Ĥaķı  

 

Kör gözü görmez ebed 

İblįs odur oldu redd 

 

Śaġ u śoluŋ gözle gel 

Pįr izini izle gel 

 

Muśĥaf-ı ĥüsnüŋde tāb 

Yazılıdır dörd kitāb 

 

(40)  Olsun o senden ħabįr 

El ayaġıŋ śaŋa demir
100

 

 

Ŧutmadıŋ aŋa ķulaķ 

Düşdüŋ andan çoķ ıraķ 

 

İşte dedim saŋa bil 

Bize de hem ķaldı dil 

 

Fenni sen etme keder 

ǾĀrife bir söz yeter 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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II 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Ķalemden diŋle bir nükte diyem maŧlūb ise ĥālāt 

Ķalemden iste her naķşı ki naķķāşa odur mirǾāt 

 

[184]  Ķalem kün emrini giydi ķalemdir maśdar-ı eşyā 

Ķalemden śādır olmuşdur bu cüzǾiyyāt külliyyāt 

 

Gör imdi nice fażl issi ķalem ķāfıŋ serįr etmiş 

Ķalemdir “ķāf ve’l-Ķurǿān ķalem”101
dir cāmiǾü’l-āyāt 

 

Sefįne nice kim Nūĥa necāt oldu ise öyle 

Ķalem aŋa maĥāfildir ķalem ħıfżında maĥźūfāt 

 

(5)  Aġaçdan bir ķalem ammā Ǿaśāsı oldu Mūsānıŋ 

Müsaħħir oldu sāħirler getirmedi aŋa ŧāķāt 

 

Bilem derseŋ ķalem sırrıŋ dürüş saǾy-ı belįġ ile 

Dem-ā-dem işte bu Ǿömrüŋ gider żāyiǾ olur evķāt 

 

Ķalem-i lafžıŋ ĥisāb ile olur yüz yetmiş bāliġ 

O yüzde işte yetmiş biŋ ĥicāb olmuşdurur ķat ķat 

 

Ķalem lāmında lām ĥarfi elif lām mįmi mücmeldir 

Ne mücmel bir kitāb sözdür eder nā-ĥaķları iskāt 

 

Ķalem mįminden ŧoksan biŋ kelāmı nāŧıķ olmuşdur 

Bu gülşenden alaydıŋ bu gelirdi saŋa taśrįfāt 
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(10)  Ķalem üç ĥarfle ħātem iki noķŧa ile beş oldu 

ǾAceb bildin mi bu remzi bu sözlerden nedir ĥācāt 

 

 [185]  Ķalem sebǾa’l -meŝānidir ħaber ol bu ħaberlerden 

Ĥurūfuŋ inbisāŧ etsin ķalem ķalır sözüm iŝbāt 

 

  Ĥubūbāt [u] nebāt (u) ĥayvān ķamu eşcārıŋ evrāķı 

İgice nef[i]simdir hep bu Ǿulviyyāt süfliyyāt 

 

Ķalem gibi iki dille degil mi mārıŋ eŧvārı  

Gözet bir bir alam derseŋ eger bu cümleden leźźāt 

 

O demek kim sāde levĥ üzre ķalemden ŧamladı noķŧa
102

 

O noķŧa ĥarf-i śavt oldu žuhūra geldi meknūnāt 

 

(15)  Anıŋçün cümle mevcūdāt ķalem baĥrine ġarķ oldu 

Dile ben kim ķalem vaśfıŋ diyem bu dil olupdur māt 

 

Ķalem şeklindedir cānā seniŋde śūretiŋ işte 

Ķalemden ĥāśıl olmuşdur śaŋa bu aĥsen-i heyǾāt 

 

Gel imdi gel ķalem gibi içiŋ ŧışıŋ ola ŧoġru 

O ĥālinle ne fikr etseŋ olur fikriŋ śaŋa ŧāǾāt 

 

Bilirsiŋ kim ķalem sözde ķalemden söz degil ķāfıŋ 

Anıŋçün her lisān üzre olupdur özünde ālāt 

 

Ķalemdir evvel [ü] āħir ķalemde cümle ħatm oldu 

Sözümüz maĥżar ķıldıķ bu söze yoķdur ġāyāt 
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(20)  Ķalem ol ķāf ķadrinden ħaberler verdi Ǿuşşāķa 

Eger Fennį bu gün bunda bilip bulmaz iseŋ heyǾāt 

 

[186]  Ħabįr ol şevķ-i enfüsden ki śadrıŋ inşirāĥ bulsun 

Dilerseŋ śāniǾi śanǾatda gör āyįnedir źerrāt 

 

Süvār ol derk-i pākinle Ǿurūc et Ǿarşa dek şimdi 

Fey[i]żim istivā gözle śaŋa fetĥ ola ġaybiyyāt 

 

N’edersiŋ bāġ-ı gülzārı görünce anda dildārı 

Ŧolar göŋlüne envārı olursuŋ sen śaŋa mişkāt 

 

Yed-i ķudret iki parmaķ arasında ŧutar göŋlü 

Bu sırrıŋ sırrına er kim ŧoġa göŋlünde taĥķįķat 

 

(25)  Bu deŋlü güft gūlardan Ǿaceb bilmem nedir maķśūd 

Odur Ǿāşıķ odur maǾşūķ çü seniŋ özünde mirǿāt 

 

III 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Bā-i Bismillāhdan aldıŋsa ħaber 

Noķŧada bul sırrıŋ ey Ǿālį-güher 

 

Noķŧa zįden gösterir ola nişān 

Yā vü dāl ile olur śoŋra Ǿayān 

 

Yā vü zįden muĥkemāta yol gider 

Aŋla bu remzimi olma der-be-der 

 

Ķāf u yā vü dāl bir ĥarf eyledi 

Ĥāl diliyle remz-i esmā söyledi 
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(5)  Kāf u ŧādan Ǿayn zį rūşen śaŋa 

ǾAynıŋ aç olsun yeriŋ gülşen śaŋa 

 

Yedi günüŋ sāǾati hem āşikār 

Anı bir bir Ǿadd edipdir aŋla var 

 

SāǾati hem bist ü heşt [ü] si vü dü 

Aŋladın mı kim yine dāl oldu bu  

 

Hem daķįķa (hem) ŝāniye tā Ǿāşire 

Bu ķıyās üzre gidipdir āħire 

 

Ādem ü Ĥavvāya et andan güźer 

Yir gök yıldızlar anı şerĥ eder 

 

Bunda söz çoķdur bulup bir ehlini 

Fenni desin śaŋa ķuşlar dilini 

 

IV 

MÜNĀCĀT 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[187] (1) Bism-i fażl-ı kibriyāsın yā Ġanį Perverdgār 

Dest-gįri her gedāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Cümle źerrātı cihāna  ķıldıŋ emriŋle diri 

Ħāliķ-ı arż [u] semāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Pādişāhlar pādişāhı źü’l-celāl [u] źü’l-cemāl 

Ekrem ü aǾžam Ħudāsın yā Ġanį Perverdgār 
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Seniŋ ancaķ mālikü’l-mülk-i vücūd-ı kāǿināt 

Kāşif-i her-dü-serāsıŋ yā Ġanį Perverdgār 

 

(5)  Saŋa senden el-ġıyāŝ ey fażl-ı źü’l-cūd [u] kerem 

Ķullarıŋ maĥv et ħaŧāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Baķma yüzüm ķarasına ķıl münācātım ķabūl 

Vāķıf-ı sırr-ı ħafāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Anda ĥaķķı dest-i ķudretle bu ġayrdan ķırķ śabaĥ 

Cümleye dedik atasın yā Ġanį Perverdgār 

 

Nūĥ nebįniŋ ĥaķķıçün yā Rabb mücrim ķullarıŋ 

Sen ķabūl et ilticāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Yūnus u Eyyūb-ı çarħ-bįn Ħıżr [u] İlyāsıŋ ĥaķı 

Ver bu gün derdim devāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

(10)  Çünki sensiŋ ol Ħalįle nārı gülzār eyleyen 

Sen śafā ķıldıŋ ħafāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Ħıżr ile Mūsā içün ŧavrı tecellį ĥaķķıçün 

Ejdehā ķıldıŋ Ǿaśāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

ǾArş-ı Belķįs [u] Süleymān eyledi ĥāżır yaķįn  

Ķaśr edip aŋa mesākįn yā Ġanį Perverdgār 

 

YaǾķūbı beytü’l-ĥazānda ķoyduŋ ol ĥüznile
103

 

Arınıp anıŋ bekāsın yā Ġanį Perverdgār 
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Yūsuf-ı śıddıķa verdiŋ Mıśr iliŋ başdan başa 

Giydirip sen şāh libāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

(15)  ǾĪsi-i rūĥı mücerred źāt-ı pākin ĥaķķıçün 

Göŋlümüŋ sil ķoyma pasın yā Ġanį Perverdgār 

 

Ol ĥabįbiŋ faħr-ı Ǿālem Muśŧafānıŋ Ǿaşķına 

Oķuduŋ ismini bābın yā Ġanį Perverdgār 

 

Anı “levlāk”
104

  tācile ķıldıŋ şafįǾü’l-zįynetįn 

Verdiŋ hem nuśret livāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Ķoyma maĥrūm ol ĥabįbiŋ ĥürmetine ķıl ķabūl 

Biz günāhkārıŋ duǾāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Hādi-i rāh-ı ümemsiŋ eyle tevfįķıŋ refįķ 

Cümleye müşkil-güşāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

(20)  Feyż-i fażlıŋ her nefes bu göŋlüme ķılsın güşād 

Kesme ol feyżiŋ arasın yā Ġanį Perverdgār 

 

 [188]  Yüzümü döndüm saŋa döndür sivādan meylim al 

Kes bu göŋlümden hevāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Fāŧıma Zehrā içün ol ehl-i beytiŋ ĥaķķıçün 

Ver murādıŋ cümle nāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

İns ü cįn ķurd ile ķuş mār [u] mūr vaĥş-i ŧuyūr 

Āħir eder senden ġıdāsın yā Ġanį Perverdgār
105

 

 

                                                           
104

 “Sen olmasaydın felekleri(kâinatı) yaratmazdım.” (Hadis-i Şerif) 
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Men ķapında bir kemįne-bende-i deyrine ümm 

Sen şehinşāh-ı Ǿalāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

(25)  Ķudretiŋ feyżinde Ǿālem cümleye seniŋ emįr 

Źerrelerden rū-nümāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Seyyiǿātım ķıl ĥasen düz defter-i aǾmālimi 

Selb edip maĥv et ķarasın yā Ġanį Perverdgār 

 

Ferd [ü] vāhid Ĥayy-ı Ķayyūm lā-benāmsıŋ semǾime 

Sen işitdir hū śadāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Levĥ çün Mūsā şikest etdi ledünne buldu yol 

Oķudu ol ŧā ha vü sįn yā Ġanį Perverdgār 

 

KaǾbe-i Merve Śafā hem āb-ı Zemzem ĥaķķıçün 

Giydir aŋa birlik Ǿabāsın yā Ġanį Perverdgār
106

  

 

(30)  Fenni bir aĥķar ķulundur ķulluġuna ķıl ķabūl 

Artıķ et ĥilm [ü] ĥayāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Dest açıp yalvara geldim yā ilāhe’l-Ǿālemįn 

Etme maĥrūm źü’l-Ǿaŧāsın yā Ġanį Perverdgār 

 

Sen bilirsiŋ her umūruŋ ĥāśılı temme’l-kelām 

İbtidāsın intihāsın yā Ġanį Perverdgār 
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MUSAMMATLAR  

1 

TERCĮǾ-İ BEND 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

I 

(1)  Felekden dil ümįdiŋ kes vefā gelmez o ķanburdan  

Cihān bir śu śadasıyla ŧolupdur nāy-ı ŧanbūrdan 

Bilirsiŋ kim “ene’l-Ĥaķ”107
  naǾrası urmuşdu Manśūrdan 

Ķarįn olduķda Mūsāya tecellį eyledi Ŧūrdan 

Bihiştāsā bezendi bir yüzü ġılman ile ĥūrdan 

Libās-ı aŧlası zįbā zihį sincāb-ı semmūrdan 

İki elfāža müstecmiǾ bu beytim nār ile nūrdan 

ǾAsel ķadriŋ bilir şol kim yemişdir nįş-i zenbūrdan 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 

 

    II 

(1)  Nažar yaz ol şerįki vü nažįri olmayan Allāh 

Neler ižhār eder ġayb-ı hevesinden hemān her-gāh 

Saŋa ol niǾmet(i) Ǿužemā Ǿaŧālar eyledi vallāh 

Sen unutduŋ ne nuśĥ etdi neler ıśmarladı ol şāh 

Ħayāle aldanıp ķaldıŋ göŋülden olmadıŋ āgāh 

Geçirdiŋ nāzenįn Ǿömrüŋ hebāya gitdi heb eyvāh  

[189]  Demidir nūr ola nārıŋ gel imdi olmaġıl güm-rāh  

Seni izler seni gözler seniŋle bile der ol māh 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 
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III 

(1)  Ħudā eżdād ile verdi nižāmıŋ iş bu ekvāna 

Yeriŋ cennet iken cānā seni sen atma nirāna 

Gel ey taŧbįķe saǾy et śūretiŋ naķşını furķāna 

Gözet efǾāl-i aǾmāliŋ urup kendini mįzāna 

Gök oldu ķaŧre ķaŧre śu ulaşdı baĥre Ǿummāna 

Veren varlıġı[nı] dosta ķalır yoķluķda seyrāna 

Geçip ħavf [u] recādan ŧurdular o yolda merdāne 

Ķaśįdem cān baġışlar şevķıle deŋilse bārāna 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 

 

IV 

(1)  Saŋa bir söz direm ammā sözüm ŧut eyleme ifşā 

Yüzüŋ göstermek ister o put-ı çehre bu gün ĥayfā 

Ne ĥācet söz rāz etmek düşürme Ǿāleme ġavġā 

Edip ol perde-i nāmūsı çāk etmese lā-ķaŧǾā 

Hevā burcunda şol Ǿāşıķ gibi dilde ķuru daǾvā 

Gerekmez ehl-i tevhįdiŋ dilinde devr ede esmā 

Dem-ā-dem hū desiŋ Ĥaķķa żamįriŋ eylesiŋ ircā 

Özünden bį-ħaberle hem-dem olma ey cihān-ārā 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan  

 

V 

(1)  Bilirsiŋ derk-i pākiŋ var ise her söz niŝār olmaz 

Ĥaķįķatdir bu söz aślā denilmez āşikār olmaz 

Bulanlar (da) sözde leźźātı olur ħalķa şikār olmaz 

Ne ĥāśıldır o śūretden aŋa kim maǾni bār olmaz 

Vefāsız naķşa śayd olmuş bilirken pāyidār olmaz 

Ķaradan ġayr yer görmez desen de ĥiśśedār olmaz 

O yoldan ŧaşra ķalmışdır aŋa bir kimse yār olmaz 
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Anı śarrāf-ı dil almaz ele ķurşun Ǿayār olmaz 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 

 

VI 

(1)  Odur sālik ola śābir belālar oķuna derde 

Maĥabbet Ǿaşķ ile sevdā gerekdir Ǿāşıķa serde 

Murādına mürįd olma göŋülde ŧutmaġıl perde 

Saŋa senden yaķįndir Ĥaķ gözüne baĥr ile berrde 

Yüzüŋ dāǿim o miĥrāba muķābil ŧut her yerde 

Viśāle mümteniǾ olsa naśįb olmazdı bir ferde 

[190]  O göŋlü śāf olan śāfį śıyām üzre bu günlerde 

Ĥasedle kibr ü kįn olmaz benim ol dedigim erde 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 

 

VII 

(1)  Sözüm gūş et ķulaķ ur cān ķulaġıyla bu mażmūna 

Kimi dünyāya meyl etsin kimi bir ravż-ı gül-gūne 

Kimiŋ ĥasret ķarışdırmış gözü yaşını Ceyĥūna 

Sözü dilden dudaġa gel düşürme uyma Mecnūna 

Cihān ĥayretde ķalmışdır Ħudā Ĥaķķı bu efsūna 

Eger Ǿibretle gördünse ne ĥācet dürr-i meknūna 

Yücedir aślını aŋla bıraķma kendini dūna 

Nezāketle getirdi şiǾr-i ŧabǾım saŧr-ı mevzūna 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 

 

VIII 

(1)  Ne ĥikmetdir bu bir cān gibi merkez düşmüş eflāke 

Gice gündüz döker gözyaşını yaġmur gibi ħāke 

Bu sırrıŋ sırrına ermek dilerseŋ śıġmaz idrāke 
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Faķaŧ māhiyyet-i eşyā Ǿayān ol ŧıynet-i pāke 

Anıŋçün şānına dendi anıŋ “levlāke levlāke”
108

 

Ĥaķįķat vāĥidü’l-ķahhār odur mālik bu emlāke 

Dili Ǿārif sükūt ede riǾāyet ede imsāke 

Ne māre śoķdura kendiŋ ne muĥtāc ola tiryāke 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 

 

IX 

(1)  Yaķįn olma şikem ehli sözü ŧūl [u] dırāz ister 

Ögüt fehm eylemez aślā özü dāǿim piyāz ister 

Göŋüller KaǾbesin yıķmış maķāmāt-ı Ĥicāz ister 

Muķallid ķalma ķāniǾdir śudur her yerde rāz ister  

Dili cān ü cihān terkin urup Maĥmūd Āyāz ister 

Saŋa maħżā gelir dil-ber göŋül bābını yaz ister 

Olur kim ehl-i dil bir fende yüz yerde niyāz ister 

Śalāt-ı dāǿime ķāmet getir dāǿim namāz ister 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 

 

X 

(1)  Bugün gülşende gül Fennį o gül yüzde niķāb olmaz 

Budur ol kūşe-i vaĥdet ki derler māh-tāb olmaz 

Güzel Ǿarż-ı cemāl etmiş aŋa zülf-i ĥicāb olmaz 

Ķo sen Ǿaķl adını bunda sözüm ince ĥisāb olmaz 

[191]  Ciger ķanından özge Ǿāşıķa ŧatlı şarāb olmaz 

Dili her kūzeden ister ŧolu her kūze āb olmaz 

Bu elfāž ile maǾnādan daħi zengin kitāb olmaz 

O yüzde dāǿim ü ķāǿim ŧuran aślā ħarāb olmaz 

(5)  Denir đarb-ı meŝeldir bu śaķınma mār ile mūrdan 

Śaķın erden śaķın pįrden śaķın aķsa[ķ] ile kūrdan 
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 “Sen olmasaydın felekleri(kâinatı) yaratmazdım.” (Hadis-i Şerif) 
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    2 

MUǾAŞŞER-İ TERCĮǾ-İ BEND 

müfteǾilün/müfteǾilün/fāǾilün 

 

I 

Serseri girift bu cihānda neden 

Bir gün ölür ħāke düşer bu beden 

Cehd ķılıp fırśatıŋ elde iken 

Yār yoluŋ aç ķalmaśıŋ aśla diken 

Ŧut o gülüŋ dāmenini koyma sen 

Kendisi gül sözleridir yāsemen 

Tā göresiŋ gül yüzünü sende sen 

Fażl-ı Ĥaķķıŋ mažharı ħulķ-ı ĥasen 

Birbiriniŋ Ǿāşıķıdır cān u ten 

Heb görünendir ki benim cümle ben 

 

II 

Dürr gibi ŧut sözlerimi gūşe ŧaķ 

Verme göŋül ħār u ħasa ŧurma ķaķ 

Aŋla yüzüŋ ķarasını ola aķ 

Kendine gel kendine bir ħoşca baķ 

Ādemi baş aŋla bu cümle ayaķ 

Ķoyma hemān varlıġını oda yaķ 

Çünki Ĥaķķıŋ mažharı ādemde Ĥaķ 

Çatma ķaşıŋ gel sözüme ŧut ķulaķ 

Birbiriniŋ Ǿāşıķıdır cān u ten 

Heb görünendir ki benim cümle ben 

 

III 

İster iseŋ olmaya żāyiǾ emek 

Sever o göŋül mezraǾsıŋ dāne ek 

Çünki yüzüŋ Ādeme döndü felek 
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Ķoydu başıŋ secdeye cümle melek 

Sende seni sende bul eyle dilek 

Ġayrı ķoyup kendine gelmek gerek 

Maĥve düşer düşe bu baĥre semek 

Ŧaşra ķalır bunda bilip bilmemek 

Birbiriniŋ Ǿāşıķıdır cān u ten 

Heb görünendir ki benim cümle ben 

 

IV 

[192]  Bunda görendir görünen gör saŋa 

Görmez iseŋ bir görene śorsaŋa 

Baķma gerisiŋ ileri sür saŋa 

Nefsi baśıp Ĥaķķa boyun ursaŋa 

Ben demeden sen ķulaġıŋ bursaŋa 

Maķśad odur nārıŋ ola nūr saŋa 

Ŧur dedigim yerde gözüm ŧursaŋa 

Ŧurdurcaġıŋ menzil ola ŧursaŋa 

Birbiriniŋ Ǿāşıķıdır cān u ten 

Heb görünendir ki benim cümle ben 

 

V 

Kim ki bu gün varlıġıŋ etdi niŝār 

Hem-dem olup yār ile ŧutdu ķarār 

ǾĀķil iseŋ etme bu yoldan firār 

Zįrek olan olmadı ħalķa şikār 

Aŋladı yoķ varlıġını oldu var 

Kendisini kendisine ķıldı yār 

Çekdi anı Ǿaşķ ile Perverdgār 

Bildi bilen Fenni  saŋa kim śorar 

Birbiriniŋ Ǿāşıķıdır cān u ten 

Heb görünendir ki benim cümle ben 
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3 

MUǾAŞŞER-İ TERCĮǾ-İ BEND 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

Dil-ārā serviveş ol ķāmetin gülşende görsünler 

Yanaġıŋ Ǿaksini gülde bilen hem anda görsünler 

Benim mūr-ı żaǾįf ol ŧāliǾim her mende görsünler  

Gören tennūr-ı dilde āteşim külħānda görsünler  

Serįrinde seni sulŧān beni efgende görsünler 

O göŋlüm rişte-i zülfüŋle baġlı bende görsünler 

Demem bu genc-i dilde gizli sırrım serende görsünler
109

 

Beni dirlikde birlikde seniŋle zinde görsünler 

Murādım ŧalǾatı dįdārını bu bende görsünler 

İkilik mürtefiǾ olsun bizi bir tende görsünler  

 

[193]          II 

Perįşān ĥāl olur zülfüŋ gibi göŋlüm bu keŝretde 

Ķomuşıdır o lįk ĥaķķı bütün Ǿuşşāķ ĥayretde 

Beni mesrūr [u] dilşād eyleyen sensiŋ ŧarįķatde 

Sen ol Ķāf üzre Ǿanķāsın benim cismimle śūretde 

Saŋa ıŧlāķ olur deryā baŋa ŧalġa iżāfetde 

Serābāsā yuvarlaķ maĥv olur baĥr-i ĥaķįķatde 

Seniŋ müşkiliŋ olur gūyā benim müşkilim ķıyāfetde
110

 

İkilik Ǿaynı birlikdir serā-yı bezm-i vaĥdetde 

Murādım ŧalǾatı dįdārını bu bende görsünler 

İkilik mürtefiǾ olsun bizi bir tende görsünler  

 

III 

[.] uş şemsiŋ ħayāsıdır benim başımdaki sevdā  

Benim aślį ĥayātımdır seniŋ Ǿilmindeki iħfā 

Seniŋ ĥüsn-i cemāl[in]dir bu bende görünen ħafā 
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 Dizede bir hece fazladır. 
110

 Dizede hece fazladır. 
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Benim derdim devāsıdır seniŋ laǾlindeki deryā 

Seniŋ vaśl-ı ĥayālindir dilimde devr eden esmā 

Güvāh olmuş dehān açmış seniŋ tevĥįdine eşyā 

Benim rūĥ-ı revānımsıŋ seniŋle zindeyem ĥālā 

Niçün tefrįķ edip derler baŋa Mecnūn saŋa Leylā 

Murādım ŧalǾatı dįdārını bu bende görsünler 

İkilik mürtefiǾ olsun bizi bir tende görsünler  

 

IV 

Götür yüzden niķābıŋ refǾ edip ey ġonca-i gül-fem 

Cebįniŋ nūr-ı feyżinden ķamer şems olmasın mužlem 

Dökülsün o Ǿaraķ-rįziŋ yüzünde güllere şeb-nem 

Görünsün o ħaŧ-ı ĥāliŋ oķunsun ķalmasın mübhem 

[194]  Ķapansın aġzı gül-zārıŋ seni görsün olup ebsem 

Seniŋ bir şemme ĥüsnüŋden görüp tahtın ķodu Edhem 

Mürįd-i Ǿaşķ olan dāǿim yanar Ǿaşķıŋ ile her dem 

Vücūdum maĥv [u] maĥż olsun baŋa evlā budur elzem 

Murādım ŧalǾatı dįdārını bu bende görsünler 

İkilik mürtefiǾ olsun bizi bir tende görsünler  

 

V 

Göŋül mülkü müsellemdir seniŋ feyżiŋdedir ey ĥūr 

Seniŋ ebrū-yı ŧāķından felekler oldular ķanbur 

Döşendi yerlere sāyen anıŋçün oldu yer maǾmūr 

Beni Yūsuf cemāliŋdir ķılan bu derd ile meşhūr 

Benim mużmer żamįrimde seniŋ şevķindurur mestūr 

Getirdiŋ Ǿālem-i kevne beni sen eylediŋ mecbūr 

Elimde hüccet olmuşdur yüzünde āyet-i “Ve’t-tūr”111
 

Benim yādımladır yādın benem Ferhād benem Manśūr 

Murādım ŧalǾatı dįdārını bu bende görsünler 

İkilik mürtefiǾ olsun bizi bir tende görsünler 

                                                           
111

 “Dağa andolsun.”  (Tîn, 95/1-3) 
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    VI 

Eyā śūfį śafā ehli degildir olmayan Ǿirfān 

Odur źevķ-ı śaĥįĥ ile bu pāzārı ķılan seyrān  

O ġavvāś-ı meǾānįdir eder her nüktesiŋ izǾān  

Bu sözdür sözleriŋ śanma sözümde yoķdurur noķśān 

Cihān bāġında taĥśįl-i rıżā sermāyedir ey cān 

O baĥriŋ mevcidir Ǿālem tecerrüd ondadır her ān 

[195]  Śıfāt esmāya müstaġraķ o kendi cümleden pinhān 

Yolunda ġam degil Fennį olursam ben daħi ķurbān 

Murādım ŧalǾatı dįdārını bu bende görsünler 

İkilik mürtefiǾ olsun bizi bir tende görsünler 

 

4 

MÜSEDDES-İ TERCİǾİ-BEND 

feǾilātün/mefāǾįlün/feǾilün  

 

I 

Nuŧķumuz tezgeh-i dilde ŧoķuna 

Anı bir gül gibi Ǿārif ķoķuna 

O Ǿadū başına şemşįr śokuna 

Ķo anıŋ şānına bu beyt oķuna 

Kim ola bunda ġarįbe doķuna 

Doķuna sįnesi Allāh oķuna 

 

II 

Māsivādan gözünü ŧavķ eyle 

NiǾmet-i fażl ile göŋlüŋ ŧopla 

Çün bilirsiŋ anı nāžir öyle 

Dehen açma buna ancaķ söyle 

Kim ola bunda ġarįbe doķuna 

Doķuna sįnesi Allāh oķuna 
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III 

Görme gel ħayr u şerriŋ ile güźer 

Aŋa ŧapmış denįdir sįm ü zerr 

Cebr eder ĥırś ile o ħalķı üzer 

Ĥaķ bilir ķor yerine anı düzer 

Kim ola bunda ġarįbe doķuna 

Doķuna sįnesi Allāh oķuna 

 

IV 

Muħtaśar śanma temelsiz bu sözü 

Sözümüŋ mā-ĥaśalı yaǾni özü 

Yüz sözüŋ var mı baķa yaǾni yüzü 

Dedim kim kör ola iki gözü 

Kim ola bunda ġarįbe doķuna 

Doķuna sįnesi Allāh oķuna 

 

V 

Maŧlabıŋ olmaķ ise ehl-i śafā 

Źevķ ola dilde derūnunda cefā 

Ne gelirse hele teslįm-i rıżā 

Oluben etme şikāyet ķaŧǾā 

[196]  Kim ola bunda ġarįbe doķuna 

Doķuna sįnesi Allāh oķuna 

 

VI 

Fenni ger Ǿārif iseŋ etme suǿāl 

Aŋa ver boynuna sen alma vebāl 

Sözümüz dedi ķodu cümle maķāl 

Yetişir aŋa Ħudā-yı müteǾāl 

Kim ola bunda ġarįbe doķuna 

Doķuna sįnesi Allāh oķuna 
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5 

MÜSEDDES-İ TERCİǾİ-BEND 

fāǾilātün / fāǾilātün / fāǾilātün / fāǾilün 

 

I 

Ey śafā-çü Ǿaķla ķalma Ǿaşķ elinden al ħaber 

İşte tenhā Ǿāşıġıŋ hem-rāhıdır ġamla keder 

Ķalma ŧaǾna tįr-i Ǿaşķa sįneni eyle siper 

Ġayb olur ķayd olur sen ĥūra śalma nažar 

Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer 

 

II 

Cān gözüŋ aç gözleme şems-i ĥaķįķatden zevāl  

Bį-ħaber Ǿaksiŋ ŧutar Ǿanķā-şikār olmaķ muĥāl 

Baĥr-i vaĥdet vaśfa gelmez vaśf olunmaz aŋla ķal 

Keŝret-i elfāž-ı cāmiǾ noķŧa ķoy maǾnāsın al  

Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer 

 

III 

Ŧutmadıŋ bir ehl-i derdiŋ dāmeniŋ derk etmediŋ 

Uymadıŋ tevĥįd-i Ǿaşķa śıdķını perk etmediŋ 

Māddesinde ķaldıŋ āħir varlıġıŋ terk etmediŋ 

Ķande ķaldı bu bāŧın Ǿālemi farķ etmediŋ 

Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer 

 

IV 

Śarf-ı efkār eyle Edhemi ħayāl etmek neden 

Gör saŋa o sāz-ı ŧanbūr perdesiz almaz düzen 

Cān olur mu žann ederseŋ ħāk olsun ķalmaz beden  
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Ķıymetin śarrāf-ı dil aŋlar sözüm dürr-i ǾAden 

[197]  Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer 

 

V 

Cįm elif mįm Ǿaynı bildinse sözüm yoķdur saŋa 

Elf ĥarfiŋ žann iderseŋ ŧoġru söz aķdır saŋa   

Ŧoķ açıŋ ĥālin ŧuyar mı görse der ŧoķdur saŋa 

Ehl-i dil munśif degilsiŋ bu bile çoķdur saŋa 

Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer 

 

VI 

Derk ederseŋ gözden Fennį işāretle dedim 

Ĥāce-i ebced degil mi saŋa taǾlįm etdi kim 

Gizlemiş ĥarf-i hecāda noķŧasın ķarnında cįm 

Maĥrem-i rāz oldu dilde erbaǾįn sırrına mįm 

Meclis-i Ǿirfāna bir şeb mūm olan ehl-i hüner 

Maĥv eder kendini ammā śubĥ-ı maķśūda erer 

 

6 

MÜSEDDES-İ TERCİǾİ BEND 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

I 

Śanma ezelį baħt-ı siyāh ķaralarız biz 

Kim yerde eşir gökdeki seyyāreleriz biz  

Śūretde velį derd ile bį-çāreleriz biz 

Bir cām ile ġam leşkerini aralarız biz 

Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz 
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II 

Gördük biz o ħūrşįd-i cihānı özümüzde 

Ġāyetle daķįķ nüktelidir bu sözümüzde 

Āŝārıdır Ǿaşķıŋ elimizde yüzümüzde 

Śıġmaz göze çūp oldu diken o gözümüzde 

Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz 

 

III 

Dil verdik o dildāre göŋül baġladıķ ammā 

Āteşler ile sįnemizi daġladıķ ammā 

Bülbül gibi her şām u seĥer aġladıķ ammā 

O yār ile biz Ǿahdimizi śaķladıķ ammā 

Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz 

 

[198]      IV 

Bir böyle perį-şekl-i beşer görmedi insān 

Gördük de anı gün ŧutulur gör saŋa elǿān  

Terk et deyü gelse bize āteş gibi fermān 

Mümkün degil olsun bu cihān yoluna ķurbān 

Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz 

 

V 

Sen ħoş musun ol yār ile hįç śormasın artıķ 

ǾAnķā gibi yüksek bize dem urmasın artıķ 

Biz diş bileriz ķatline de ŧurmasın artıķ 

Biz yorġunu bį-hūde yere yormasın artıķ 

Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz 

 



 

111 

 

VI 

Ķayd eyle göŋül levĥine eyle sözüm ez-ber 

Aġyāra hem dil-bere bu şiǾrimi göster
112

  

De cürm ile noķśānımıza ķalmaya dil-ber 

ǾĀlem de bilir kim biz anı o bizi ister 

Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz 

 

VII 

Ĥāceti demek Fennį saŋa ĥālim Ǿayāndır 

Bu naķd-i ĥayātım yoluna cümle revāndır 

Gelsin göz ile görsün anı derse yalandır 

Meydāna ķo aĥvālimizi gerçek inandır 

Görsün o raķįb kim nice āvāreleriz biz 

Balŧayla anı parçalarız pāreleriz biz 

 

7 

MÜSEDDES-İ TERCĮǾİ BEND 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

I 

Hįç demezdim seni kim böyle sitemkār olasıŋ 

Der idim ĥālime āġāh ħaberdār olasıŋ 

Etdigiŋ cevre peşįman olasıŋ yār olasıŋ 

Eksik olma güzelim śaġ olasıŋ var olasıŋ 

Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ 

 

II 

Āl ile göŋlümü aldıŋ ele meftūn etdiŋ 

Ŧurmadıŋ Ǿahdine žālim beni Mecnūn etdiŋ 

                                                           
112

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

112 

 

[199]  Aķıdıp gözlerimiŋ yaşını Ceyĥūn etdiŋ 

  Çāresiz ķoyduŋ elif ķaddimi nūn etdiŋ 

Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ 

 

III 

Bende ķıldıŋ beni ol zülf-i perįşāna bende
113

 

Çāresiz fāş edemem gizlerim Ǿaşķın cānda 

Lįk ķalamadı hįç śabra ķarārım tende  

Düşesiŋ perçeminiŋ ķaydına bir gün sende 

Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ 

 

IV 

Demedim mi saŋa ey şūħ-ı sitemkār etme 

Yoķdur cevr ü cefā semtine gel gitme
114

 

Kāh ütül baŋa efendim beni hebden ütme 

Niçün o ekmedigim yerde bitersiŋ bitme 

Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ 

 

V 

Bir ŧoġurdu seni bir daħi ŧoġurmaz o ana 

Ķadrin aŋla ne dilersin o yana geh bu yaŋa 

Görmedim gelmediŋ hįç tenhā seĥerlerde baŋa 

Budurur mā-ĥaśalı şimdi sözüm şūħ baŋa 

Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ 

 

 

                                                           
113

 Dizede bir hece fazladır. 
114

 Dize eksiktir. 



 

113 

 

VI 

Fennį yeder saŋa bu derd ü ġamı tuş eyle 

Düşde pūş et lebiŋ em göŋ[ü]lünü ħoş eyle 

Cān ķulaġla sözüm işite direm gūş eyle 

Dürr gibi ġūşuna ŧaķ bu sözü mengūş eyle 

Sen de bir sen gibi ġaddāra giriftār olasıŋ 

Etdigiŋ gibi beni dāl u bį-zār olasıŋ 

 

8 

MÜSEDDES-İ TERCĮǾİ BEND 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

I 

Zāhid bizi menǾ eylemesin nār-ı ǾAlįden 

Bulmuşdur ezel göŋlümüz irşād-ı ǾAlįden 

O teşne dilim neşǿeliyiz yād-ı ǾAlįden 

Dil mülkü gözüm ser-te-ser ābād-ı ǾAlįden 

Biz ser veririz geçmeyiz evlād-ı ǾAlįden 

Şāh-ı Resūlüŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden 

 

[200]         II 

Ħayberde ķapı ķoymadı ol Ĥayder-ı kerrār 

Açdı dini bu tarz ile ol  ķātil-i küffār  

Urdu laķab arslan oķudu ismine senle 

Titrerdi cihān eylese o ħalķ ile güftār 

Biz ser veririz geçmeyiz evlād-ı ǾAlįden 

Şāh-ı Resūlüŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden 

 

III 

Cānā niçün ismiŋ esede eyledi nisbet 

Gerçi o bahādır idi ammā bu da hikmet 

Ħūrşįd-i cihāndan saŋa yetmez mi bu Ǿibret 



 

114 

 

Şems erse esed burcuna cümle olur elbet 

Biz ser veririz geçmeyiz evlād-ı ǾAlįden 

Şāh-ı Resūlüŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden 

 

IV 

Derk et ne sebebden dedi ol Aĥmed-i muħtār 

“Men şehriyem Ǿilmiŋ ǾAlįdir ķapısı” 
115

 her-bār  

Maŧlūb ise ger cān ola ol cānına Settār 

Gel zinde-i Ǿaşķ ol yürü gör anda neler var 

Biz ser veririz geçmeyiz evlād-ı ǾAlįden 

Şāh-ı Resūlüŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden 

 

V 

Bir noķŧadır Ǿilmi dedi ol nāŧık-ı Ķurǿān 

Cehle anı nįkter edüben etmedi izǾān 

Dön merkeze sen eyle temennį buna her ān  

De āl-i Ǿabādan bizi dūr etmeye Yezdān  

Biz ser veririz geçmeyiz evlād-ı ǾAlįden 

Şāh-ı Resūlüŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden 

 

VI 

Fennį hele bir gün gene ol sākį-i kevŝer 

Baħş etdi kaŧarla devesin sāǿir-i yekser 

Oķunur yine eylese ħoşnūd bizi Ķamber  

Gördün mü minnā dedi Süleymāna peyāmber 

Biz ser veririz geçmeyiz evlād-ı ǾAlįden 

Şāh-ı Resūlüŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden 

 

 

 

 

                                                           
115

 “Ben ilmin şehriyem, Ali ilmin kapısıdır.”  (Hadis-i Şerif) 
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9 

MUĤAMMES 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

Yā Rabb gözümüŋ göŋlümüŋ ābād-ı ǾAlįden 

Źāten bu vücūdum dem-i bünyād-ı ǾAlįden 

Bu şemǾ-i yaķįnim daħi müzdād-ı ǾAlįden 

Yā Rabb bizi dūr eyleme evlād-ı ǾAlįden 

[201]  Şāh yoluŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden
116

 

 

Yā Rabb dilerem bende olam āl-i Resūle 

Deryā-dil olup maķśadımız gele ĥuśūle 

Kimden dileyem de baŋa geçmezse ķabūle 

Yā Rabb bizi dūr eyleme evlād-ı ǾAlįden 

Şāh yoluŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden
117

 

 

Ben Ǿācizem her ĥālde ne ķudret ola bende 

Neyler ne ķılar şol kişi cān olmaya tende 

Bu cānıma cān ķat olam anlar ile zinde 

Yā Rabb bizi dūr eyleme evlād-ı ǾAlįden 

Şāh yoluŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden
118

 

 

Tevfįķını her ĥālde refįķ eyle İlāhi 

Ħākdır bu düşkünüŋ hem ola penāhı
119

 

Anlar yuya taŧhįr ede bu baħtı siyāhı 

Yā Rabb bizi dūr eyleme evlād-ı ǾAlįden 

Şāh yoluŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden
120
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 Dize eksiktir. 
117

 Dize eksiktir. 
118

 Dize eksiktir. 
119

 Dize eksiktir. 
120

 Dize eksiktir. 



 

116 

 

Ķoyma men ü mādde bizi oldur bize reh-zen 

Ķıl göŋlümüzüŋ ħānesin anlar ile rūşen 

Fennį  diler ol ħāk-ı deriŋ eyle mesken
121

 

Yā Rabb bizi dūr eyleme evlād-ı ǾAlįden 

Şāh yoluŋ hem-demi dāmādı ǾAlįden
122

 

 

10 

MÜSEDDES-İ TERCİǾ-İ BEND 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

I 

Çıķdı dil murġunuŋ Ǿayyūķa meded āvāzı 

Göŋlümüŋ ġamlar ile erdi ber-ā-ber bāzı  

Hele ketm edemedim dilde bu gizli rāzı 

Bilirim cümleden ekŝer oyunu ser-bāzı 

Geçmedi baŋa ola ķavs-i kemānıŋ nāzı 

Cāna zaħm urmazıdı ġamze-i tįr-endāzı 

 

II 

Gün gibi ŧoġdu ŧolandı beni ĥayrān etdi 

Ķaşını ĥüsnüne bülbül gibi nālān etdi 

Yaķdı dil mülkünü āteşlere vįrān etdi 

Gerçi bu gözlerimiŋ yaşını bārān etdi 

Geçmedi baŋa ola ķavs-i kemānıŋ nāzı 

Cāna zaħm urmazıdı ġamze-i tįr-endāzı 

 

[202]      III 

Gül gibi ġonca-i ruħsārı ŧururken śoldu 

ǾAķlıma fikrime hįç gelmeyen işler oldu 

Ķapladı yiri gögü dūd ile āhım ŧoldu 

Oldu žāhir o putuŋ sözleri heb yer buldu 

                                                           
121

 Dize eksiktir. 
122

 Dize eksiktir. 
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Geçmedi baŋa ola ķavs-i kemānıŋ nāzı 

Cāna zaħm urmazıdı ġamze-i tįr-endāzı 

 

IV 

Ħūblarıŋ Ǿāşıķa cevri ezelįden Ǿādet 

ǾĀşıķ oldur ki cefāsıŋ bile cāna minnet 

İǾtimād ile budur bu söze yoķdur ġāyet 

Çoķ bilir sırr-ı derūnum demege yoķ ĥācet 

Geçmedi baŋa ola ķavs-i kemānıŋ nāzı 

Cāna zaħm urmazıdı ġamze-i tįr-endāzı 

 

V 

Var ise cezbi śuśam sevdigim oldu yāre 

Ķadrini ķıymetini bildim ammā yoķ çāre 

Āteş-i firķat ile yandı derūnum nāre 

İftirāķ-ı elemi dilde derūnum yāre  

Geçmedi baŋa ola ķavs-i kemānıŋ nāzı 

Cāna zaħm urmazıdı ġamze-i tįr-endāzı 

 

11 

MÜSEDDES-İ TERCİǾ-İ BEND 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

I 

Ey ehl-i baśar bezme gel Ǿirfān alırız biz 

Ħıżrıle ber-ā-ber  budur Ǿirfān alırız biz 

Gör ŧurfetü’l-Ǿayn içre ne meydān alırız biz 

Ölsek de şehādetle ölür şān alırız biz 

Dil mülküne düşmen ķomayız cān alırız biz 

O müjekiŋ Ǿarfın keseriz ķan alırız biz 
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II 

Ten ķalǾesiniŋ żabtına çün oldu irāde 

Gör topçu süvārı ile yüz biŋ de piyāde 

Ĥāżır ŧururuz cengine deryāda ķarā(r)da 

Bir söz yeter Ǿirfān olan ister mi ziyāde 

Dil mülküne düşmen ķomayız cān alırız biz 

O müjekiŋ Ǿarfın keseriz ķan alırız biz  

 

III 

Üçler yediler cümlesi āzāde gelirler  

Ķırķlar bile bu gülşene feryāde gelirler 

[203]  Dil mülkünü taŧhįr edip ābāde gelirler 

Ġayret-keşimizdir bize imdāda gelirler 

Dil mülküne düşmen ķomayız cān alırız biz 

O müjekiŋ Ǿarfın keseriz ķan alırız biz 

 

IV 

Bir söz ki denir inceden ince seçeriz biz 

O şehr-i ledünne ķulac atar geçeriz biz 

Pįrime śor gizlice ħilǾat biçeriz biz
123

 

Ķan çeşmelerin aķdırırız ķan içeriz biz 

Dil mülküne düşmen ķomayız cān alırız biz 

O müjekiŋ Ǿarfın keseriz ķan alırız biz 

 

V 

Ŝābit ķadem ol ŧālibe rifǾat budur işte 

Ķalma ġażab u şehvete ġayret budur işte 

Elden ķoma dilden gelen himmet budur işte 

Ŧut Fenni sözüm diŋle naśįĥat budur işte 

Dil mülküne düşmen ķomayız cān alırız biz 

O müjekiŋ Ǿarfın keseriz ķan alırız biz    

                                                           
123

 Dize bir hece eksiktir. 
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    12 

MÜSEDDES-İ TERCİǾ-İ BEND 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

I 

Saŋa döndüm yüzüm ey ruħları gül ķaşı ķalem 

Ŝümme  dü-ĥüsn ki sen ile seniŋ bāġ-ı İrem 

Dilerem bu dil-i mecrūĥa senden merhem
124

 

Meded irgür beni ķurtar ki felāket-zedeyem 

Var iken sen gibi bir çeşme-i iĥsān-ı kerem 

Ne revādır ben olam teşne-i śaĥrā-yı elem 

 

II 

ǾĀşıķ-ı dil-şüdeniŋ gözden aķan yaşı içün  

Mescid-i meygedeniŋ ŧopraġıla ŧaşı içün 

Şevķıle zinde-menend naġra-i ķallāşı içün 

Beni redd etme amān pįr-i muġān başı içün 

Var iken sen gibi bir çeşme-i iĥsān-ı kerem 

Ne revādır ben olam teşne-i śaĥrā-yı elem 

 

III 

Gice feryād edeyim yalvarayım çeşm-i siyāh 

Şerer-i āhım ile yandı felek āteşe āh 

Senden özge ķapı bilmem getirem aŋa penāh 

Beni güldür leb-i pūştıla meded ey yüzü māh 

Var iken sen gibi bir çeşme-i iĥsān-ı kerem 

Ne revādır ben olam teşne-i śaĥrā-yı elem 

 

[204]      IV 

Defterinden dil ārzūmı āħir aç etme 

Ŧoyur ol niǾmet-i vaślınla gözüm aç etme 

                                                           
124

 Dize eksiktir.  
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Beni ey kān-ı kerem ġayrıya muĥtāc etme 

ǾĀşıķıŋ tecrübe ķıl kāźib-i ser-tāc etme 

Var iken sen gibi bir çeşme-i iĥsān-ı kerem 

Ne revādır ben olam teşne-i śaĥrā-yı elem 

 

V 

Aç o āyįne gibi sįneni göster cānā 

Açıla gülşen-i śadrında göŋül bula śafā 

Beni ġarķ-ı niǾam et ey şeh-i ħūbān-ı vefā  

Saŋa varmada benim ĥāśılı cānım da fedā 

Var iken sen gibi bir çeşme-i iĥsān-ı kerem 

Ne revādır ben olam teşne-i śaĥrā-yı elem 

 

VI 

Deme Fennį seniŋ o kākülüŋe bende degil 

Śanma bu ŧarz ile ĥüsnüŋ gören efgende degil 

Maķśadım seniŋ āyā cānda degil tende degil 

Münkir-i Ǿaşķ olan ādem ölüdür zinde degil 

Var iken sen gibi bir çeşme-i iĥsān-ı kerem 

Ne revādır ben olam teşne-i śaĥrā-yı elem 

 

13 

MÜSEDDES-İ TERCİǾ-İ BEND 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

I 

Sevdigim evvel görüşde sendin Ǿömrüm kāşeni 

Ŧūp gibi göŋlüm ķapladı ķapdı zülfüŋ çü seni  

Ŧodanıp açdıŋ cefā semtine ŧoġru yelkeni 

Etdigiŋ biŋde birin etmez baŋa dehr-i denį  

Aŋladım ķaśdıŋ hemān Mecnūn miŝāl etmek beni 

Görmemek ey(ü)dir görüp dįvāne olmaķdan seni 



 

121 

 

II 

Etdigiŋ cevri cefāyı hįç mi taǾdād etmediŋ 

Görmedim bir kez vefā semtine ŧoġru gitmediŋ 

Gerçi gülsün lįk sen bāġ-ı vefāda bitmediŋ 

Ŧursun artıķ bitse bu göŋlümü ütdüŋ ütmediŋ 

Aŋladım ķaśdıŋ hemān Mecnūn miŝāl etmek beni 

Görmemek ey(ü)dir görüp dįvāne olmaķdan seni 

 

III 

[205]  Gerçi dil-ber şānıdır Ǿuşşāķına nāz eylemek 

Yoķ mu gāhį bāb-ı luŧfuŋ Ǿāşıķa bāz eylemek 

Saŋa düşmez o terennüm bülbülüm sāz eylemek 

Baĥŝimiz anda degil çoķ eylemek az eylemek 

Aŋladım ķaśdıŋ hemān Mecnūn miŝāl etmek beni 

Görmemek ey(ü)dir görüp dįvāne olmaķdan seni  

   

    IV 

Fennį der rüsvā-yı Ǿaşķam ķalmadı ħalķa yüzüm 

Ŧaşa hįç teǿŝįr eder mi söyle diŋlenmez sözüm 

Aŋladım kim śoŋ nedāmet fāǿide etmez gözüm 

Ben benimle tenha ķaldım cümleden çekdim özüm 

Aŋladım ķaśdıŋ hemān Mecnūn miŝāl etmek beni 

Görmemek ey(ü)dir görüp dįvāne olmaķdan seni 

 

14 

MÜSEDDES-İ TERCİǾ-İ BEND 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

I 

ǾUşşāķına cevr etmegi Ǿādet niçün etdiŋ 

Düşmez idi bu şānına āfet niçün etdiŋ 

Maŧlūb ise dil şehrine ġāret niçün etdiŋ 



 

122 

 

Žālim demem ammā buna ĥālet niçün etdiŋ 

Ola dil-i nā-gāha maĥabbet niçün etdiŋ 

Ķurbānıŋ olam şimdi ferāġat niçün etdiŋ 

 

II 

İşte sözümüŋ mā-ĥaśalı ey yüzü gülşen 

Bayķuş gibi vįrāne olupdur baŋa mesken 

Bilmezlenip aĥvālimi n’etdim saŋa dersen 

Al az yere etdikleriŋ heb gün gibi rūşen  

Ola dil-i nā-gāha maĥabbet niçün etdiŋ 

Ķurbānıŋ olam şimdi ferāġat niçün etdiŋ 

 

III 

Gel gel diyem etdiklerini sen de ĥisāb et 

Bir bir anı mecmūǾana ķayd eyle kitāb et 

Yoķsa ne ķaçarsıŋ beni gördükde ĥicāb et 

Yā ŧur sözüne yā baŋa bir şāfi cevāb et 

Ola dil-i nā-gāha maĥabbet niçün etdiŋ 

Ķurbānıŋ olam şimdi ferāġat niçün etdiŋ 

 

[206]      IV 

Bilmem ne içün (ey) gözleri mestāne ŧurursuŋ  

Ķaśdıŋ beni öldürmek ise yā ne ŧurursuŋ 

Söyle ne sebebden baŋa bį-gāne ŧurursuŋ 

Bildim seni ne Ǿahdine peymāne ŧurursuŋ 

Ola dil-i nā-gāha maĥabbet niçün etdiŋ 

Ķurbānıŋ olam şimdi ferāġat niçün etdiŋ 

 

V 

Düşmez hele ortaya çıġalar saŋa cānā 

Baśdıŋ beni geçdiŋ hele bilmez gibi cānā 

Nāz atına çeynetme yeter ey gül-i zįbā  
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O meclisi terk et demedim mi saŋa cānā 

Ola dil-i nāgāha maĥabbet niçün etdiŋ 

Ķurbānıŋ olam şimdi ferāġat niçün etdiŋ 

 

VI 

Olmuş iken aĥvāl-i perįşānıma āgāh 

Bilmem ne ķırarsıŋ bu ķırıķ göŋlümü her gāh  

O Fenni inanmaz sözüne daħi vallāh
125

 

Sen mekr ile dil şehrini āteşlediŋ āh āh  

Ola dil-i nāgāha maĥabbet niçün etdiŋ 

Ķurbānıŋ olam şimdi ferāġat niçün etdiŋ 

 

15 

VAŦAN ĤAĶĶINDA SÖYLENMİŞDİR 

feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün/feǾilün 

 

I 

Ey vaŧan ŧaş ķoma āyįne-i ķalb(in)de ġubārı
126

 

Gülşen-i vaĥdete gir seçme gülünden ħārı 

Olsun ol feyż ediŋiz de göŋül[i]de cāri 

Gel gel ol daġda ġadāt göŋlünü eyle Ǿārį 

Fehm olunmaz ĥikemi sırr-ı ħafį kibārı 

Çāre yoķ şįve-i taķdįr-i Rıżādan ġayrı 

 

II 

ǾĀrįf-i nükte-şinās ol sözüm eyle ez-ber 

Çün belį dediŋ ezel lā demeden eyle ĥaźer 

Śaçını ħāne-i derk etdiŋ ise etme keder 

Pās-bānı ŧutalım mār ise gence ne żarar 

Fehm olunmaz ĥikemi sırr-ı ħafį kibārı 

Çāre yoķ şįve-i taķdįr-i Rıżādan ġayrı 

                                                           
125

 Dizede bir hece eksiktir. 
126

 Dizede iki hece fazladır.  
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[207]      III 

CürǾa-i cām-ı ezel Ǿālemi ser-ħoş etmiş 

Kimini ġarķ-ı maǾārįf kimini boş etmiş 

Kimini pençe-i ķudret ħalefe yigüş etmiş  

Kimi tiryāķa bedel zehr-i dilā nūş etmiş  

Fehm olunmaz ĥikemi sırr-ı ħafį kibārı 

Çāre yoķ şįve-i taķdįr-i Rıżādan ġayrı 

 

IV 

ǾAşķ elinde içelim derseŋ eger cām-ı śafā 

Gel ġama źevķ bulaşdır keder etme ķaŧǾā 

Ĥikmetiŋ kendi bilir Ĥaķķa Ǿayān bize ħafā 

Göz gerekdir gözede gözle göre bula śafā 

Fehm olunmaz ĥikemi sırr-ı ħafį kibārı 

Çāre yoķ şįve-i taķdįr-i Rıżādan ġayrı 

 

V 

Bār-ı Ǿaşķı çekeli oldu felekler ķanbur 

Sākit ol ketm-i zebān et söze olma(ġa) maġrūr  

Gör  dįn-i Ĥaķ söylicek dāra çekildi Manśūr 

ŚāniǾiŋ śāniǾ gerek fażl-ı kemāli mestūr 

Fehm olunmaz ĥikemi sırr-ı ħafį kibārı 

Çāre yoķ şįve-i taķdįr-i Rıżādan ġayrı 

 

VI 

Ķādir olmaz ide ǾĮsį-śıfat eflāke śuǾūd 

Ĥasedinden yanar ol Ǿarśa-i firķatde ĥasūd 

Yandı çoķlar nidügin bilmedi Fennį maķśūd 

Yoķsa žālim diyemem žulm edemez çarħ-ı kebūd 

Fehm olunmaz ĥikemi sırr-ı ħafį kibārı 

Çāre yoķ şįve-i taķdįr-i Rıżādan ġayrı 

 



 

125 
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MÜSEDDES-İ TERCİǾ-İ BEND 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

I 

ǾĀrįf-i ĥikmet-şinās ol bezme gel çekme ayaķ 

Yoldan alıķor (gör) saŋa senlik saŋa olmuş ŧuzaķ 

Aŋla sāzıŋ sözüŋ bil ermeden cāna firāķ
127

 

Ŧālib-i dįdār iseŋ al noķŧa-i dilden ħaber 

Kāfįdir ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

Ħāme-i ķudret[i] yazmış śafĥa-i ruħsāra baķ 

 

II 

Bu śalādır ķāmete gel ķıbleye döndür yüzüŋ 

İkilikden āb-ı žāhirle muķaddem bu özüŋ 

Nūş ķıl bir cürǾadan kim açıla vaĥdet gözüŋ 

Tende cān ola ķulaġı işidip Ĥaķķ[ıŋ] sözüŋ 

[208]  Kāfįdir ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

Ħāme-i ķudret[i] yazmış śafĥa-i ruħsāra baķ 

 

III 

Derk edersen bildir[ir] naķķāşı naķşıŋ ey püser 

Zülf ü ķaş kirpikden almadın mı bir ħaber
128

 

Sen saŋa gel sende tekmįl cümleden eyle güźer 

Ĥaķ nažar ķıl nüsħa-i kübrāsıŋ ey Ǿālį-güher 

Kāfįdir ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

Ħāme-i ķudret[i] yazmış śafĥa-i ruħsāra baķ 

 

 

 

                                                           
127

 Dizede bir hece eksiktir. 
128

 Dizede hece eksiktir. 



 

126 

 

IV 

Aç baśįret gözleriŋ gel ħ
v
āb-ı ġafletden uyan 

Menzil aldı baş cāna baķmayıp cāna ķıyan 

Ķıl ķalemle ħaŧŧ çekilmiş isteme artıķ beyān 

Ħāl-i Hindūlar cemāliŋ dersine olmuş nişān 

Kāfįdir ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

Ħāme-i ķudret[i] yazmış śafĥa-i ruħsāra baķ 

 

V 

İster iseŋ saŋa her bir mescid olsun ey emįn 

Ķo çekil baǾżen ĥasedle olmaġıl kiźbe ķarįn 

Ķāmetiŋ elf et rukūǾıŋ ĥā ola ey nāzenįn 

Secdeni mįm aldınıse ķāǾideyn dāldır hemįn 

Kāfįdir ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

Ħāme-i ķudret[i] yazmış śafĥa-i ruħsāra baķ 

 

VI 

İşte fażlıŋ gülşeninden deste ķıldım bir çiçek 

Gör seniŋ çün devr eder bu Ǿarş-ı kürsine felek 

O cihetden Fenni  ādem oldu mescūd-ı melek 

Sen de gel ŧopraġa yüz ur eyle fażlıŋdan dilek 

Kāfįdir ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

Ħāme-i ķudret[i] yazmış śafĥa-i ruħsāra baķ 
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MUĤAMMES 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Ey zen-i mekkāre sevdāsıyla olma pāy-bend 

Ķaśdı śayd etmek seni śayyād olup śalmış kemend 

Āşikāre dāmı gizli dānesi görünce ķand  
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Reng būdan ķıl ferāġat ŧut ķulaġıŋ diŋle pend 

Ķoy bu varlıķ cāmesin gel derd-mend ol derd-mend 

 

Ger dilerseŋ gülmek ol sen yār ile ĥalvet-nişįn 

Gül śuyuŋ ola düşün endįşeŋ olsun her işiŋ  

[209]  Dil dudaķdan gizle sırrıŋ olmasın maĥrem dişiŋ 

Ķoy hevā vü arżı gitsin göŋül[i]den diŋle pend 

Dāmen-i faķre yapış gel derd-mend ol derd-mend 

 

Kim ki baġlar kendisiŋ “ħablü’l-metįn” 
129

e berk eder 

Ŧurmaz ol baĥre ŧolar nām u nişānıŋ terk eder 

Söz bilir hem dilden aŋlar her lisānı derk eder 

Ger özüne vāśıl olmaķ ister iseŋ diŋle pend  

Nāzı ķoy ehl-i niyāz ol derd-mend ol derd-mend 

 

Kes o ülfet riştesin al kendi göŋlünden sebaķ 

Verme şol naķdi elinden aç gözünü ħoşca baķ 

Bir güneşdir enfüs-i āfāķa ŧolmuş fażl-ı Ĥaķ 

Śādıķ iseŋ kiźbi terk et rāst-gū ol diŋle pend 

Hem ġarįb-i hū-nevā  hem derd-mend ol derd-mend 

 

ŻāyiǾ etme vaķtini evķātini verme yele 

Sen eriş ol ķāfile-sālāra gel Fennį hele 

Ārzu-yı nefsin helāk et śoŋra al gencin ele 

Geç hevā-i nefs-i şehvetden berį ol diŋle pend 

Pest ile pest ol yürü gel derd-mend ol derd-mend 

 

 

 

 

 

                                                           
129

 “Sağlam ip, Kur'an, İslâm Dîni” (Âl-i İmrân, 3/103) 



 

128 
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MUĤAMMES 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

Biz şirk ile ālūde degil Muśŧafavįyiz 

Biz bāb-ı Rıżāda ŧururuz Murtażavįyiz 

Cān versiŋ olur Ǿaşķ ile cānā Rıżavįyiz 

Biz serveriz iķrāra ŧurur Ǿahd-i ķavįyiz 

Biz şāh-ı velāyet ķulu biz hem ǾAlevįyiz 

 

Ŝābit ķademiz dönmeyiz ol ķavl-i belįden 

Biz cürǾa-i nā-yāb ile mestiz ezelįden 

Mümkün mü ferāġat ķılam evlād-ı ǾAlįden 

Biz serveriz iķrāra ŧurur Ǿahd-i ķavįyiz 

Biz şāh-ı velāyet ķulu biz hem ǾAlevįyiz 

 

Biz ħāle ŧalıp ŧaşra ķoduķ ķįl ile ķāli 

Yansaķ n’olur ol şemǾe-i pervāne miŝāli 

Artıķ söze yoķdur dilimiŋ ġayr mecāli 

Biz serveriz iķrāra ŧurur Ǿahd-i ķavįyiz 

Biz şāh-ı velāyet ķulu biz hem ǾAlevįyiz 

 

[210]  Pervāneyi görmez misiŋ aślā keder etmez 

Ol şemǾe-i Ǿaşķa yanar ammā ħaber etmez 

Biŋ söylesen artıķ bize cānā eŝer etmez 

Biz serveriz iķrāra ŧurur Ǿahd-i ķavįyiz 

Biz şāh-ı velāyet ķulu biz hem ǾAlevįyiz 

 

Yüz gösterip āyįne-i dilden bize meh-rū 

Śorduķ ise kerrāt ile Fennį dedi yā hū 

İşte sözüm ey nūr-ı baśar gene budur bu 
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Biz serveriz iķrāra ŧurur Ǿahd-i ķavįyiz 

Biz şāh-ı velāyet ķulu biz hem ǾAlevįyiz 

 

19 

MUĤAMMES-İ LEŦĀǾİF 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

Söyletme dil-i zārımı dilde kederim var 

  Deryā gibi ġamlarlayam hem derd-i serim var  

Girān ile Mıśr iline cānā seferim var 

Serde ķapıdan paşa gibi bir pederim var 

Heb Rūm ilini verdi baŋa ħayli yerim var 

 

Sen mūr-ı źaǾįfi göricek śūrete ķalma 

Ķartal ķanadın ŧopla direm üstüme śalma 

Baġrında ķalır ĥavfım odur aġzına alma 

Fikr et yürü baĥr-i ġama ördek gibi ŧalma 

Kesmem keser ol gizlide balŧa keserim var 

 

Dükkān çapa śapuyla küreklerle ŧonanmış 

Var her biriniŋ maǾrifeti cümle śatanmış 

Bir ķazma śapıŋ etmiş Ǿaśā elde ŧayanmış 

Ŧutmuş ķanı cān-bāz sözünü gerçek inanmış 

Gelsiŋ aŋa ben göstereyim ne hünerim var 

 

Ŧurma yürü ķurtar o dili cānı ŧuzaķdan 

(Bu) küffār ne bilir ķadrini dün gelmiş uzaķdan 

Yoldan geri ķor gel çekil artıķ o ķozaķdan 

Çaķmaķ ile ķo śandıġıma baķma uzaķdan  

Zenbįliŋ içinde berü gel baķ nelerim var 
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  Bir dil bilirem ķuş bile bilmez o lisānım 

Bu ben beni bildigim içün ħalķa nihānım 

[211]  Fenni ķanı bir göz ki beni görsün Ǿayānım 

  Bir şeyħ-i şivār baķ deyü meşhūr cihānım 

  Denk eyle kerāmet śatarım çoķ eŝerim var 
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MUĤAMMES 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Baĥr-i Ǿaşķıŋ mevciyiz śūretā müttefikleriz 

Cān elinde Yūsufuz ten Mıśrına mālikleriz 

Çarħ-ı gerdūne süvār olduķ bile sālikleriz 

Āsiyāb-ı dehre geldik şimdi boyun bekleriz   

Dāne-i ten un olunca murġ-ı cānı aŋlarız 

 

ǾAķla uyduķ cenneti dilden sürüldük göz göze 

Bunda uçmaķ meyvesini ķanġı ellerdir dere  

Çār Ǿunśurdan libās oldu bize indik yere 

Āsiyāb-ı dehre geldik şimdi boyun bekleriz   

Dāne-i ten un olunca murġ-ı cānı aŋlarız 

 

Olmuş iken o hüviyyet Ǿālemi miskin bize  

Düşdük ol demden bu demdir baśmaz düze
130

 

Śanma aślımdan şikāyetdir ĥikāyetdir size 

Āsiyāb-ı dehre geldik şimdi boyun bekleriz 

Dāne-i ten un olunca murġ-ı cānı aŋlarız 

 

İbtidā gel Fenni  ders et sözlerimden al sebaķ 

Baĥr-i vaĥdet mevc urur deryā miŝāli ħoşca baķ 

Derk edersen sen seni elden ķoma düşme uzaķ 

                                                           
130

 Dizede bir hece fazladır. 
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Āsiyāb-ı dehre geldik şimdi boyun bekleriz   

Dāne-i ten un olunca murġ-ı cānı aŋlarız 
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MUĤAMMES 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/feǾūlün 

 

Münezzel yoķ begim bir meh-liķāsıŋ 

Güzelsiŋ n’eyleyem pek bį-vefāsıŋ 

Ne deŋlü vaśf ederlerse sezāsıŋ 

Neden bilmem bu cevre mübtelāsıŋ 

Yaķışmaz bendine düşmez ķabāsıŋ 

 

Nažįri gelmemiş dersem sezādır 

Saŋa varım yolunda heb fedādır 

Ķuluna merĥamet şefķat revādır 

Neden bilmem bu cevre mübtelāsıŋ 

Yaķışmaz bendine düşmez ķabāsıŋ 

 

[212]  Benim evvel görüşte Ǿaķlım aldıŋ 

Yüze güldüŋ beni ferdāya śaldıŋ 

Gice aġyār ile birlikde ķaldıŋ 

Neden bilmem bu cevre mübtelāsıŋ 

Yaķışmaz bendine düşmez ķabāsıŋ 

 

Seniŋ vaśfında ķāśıd māt olur dil  

Mürüvvet ķıl aķıtma gözlerim sil 

Güzellik pāydār olmaz begim bil 

Neden bilmem bu cevre mübtelāsıŋ 

Yaķışmaz bendine düşmez ķabāsıŋ 
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Gelip meclisde ķarşı göz süzersiŋ 

Kemān ebrūlarıŋla söz düzersiŋ 

Niçün Ǿāşıķlarıŋ böyle üzersiŋ 

Neden bilmem bu cevre mübtelāsıŋ 

Yaķışmaz bendine düşmez ķabāsıŋ 

 

  ǾAceb gülsün sen ol gülzār içinde 

Seniŋ Ǿāşıķlarıŋ heb zār içinde 

Yazıķdır Fenni ķalsın nār içinde 

Neden bilmem bu cevre mübtelāsıŋ 

Yaķışmaz bendine düşmez ķabāsıŋ 
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MUĤAMMES 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

  Gün yüzüŋ gösterdi devrān gitdi buluŧ aradan 

  Āyinemdir yüz çevirmem dönmem ol meh-pāreden 

  El çekem derseŋ ümįd etme bu ben āvāreden  

  Göz göz olsa tįġ-ı müjgān ile sįnem yareden 

  Ben kesilmem keseler başımı o çeşm ķaradan 

 

[213]  İstemez(dim) ħalķa fāş olsun begim bu rāz-ı dil  

  Āşnā ķıla maĥabbetden ķılar pervāz-ı dil  

  Bāl ü periŋ açdı tutar üstüne şeh-bāz-ı dil 

  Göz göz olsa tįġ-ı müjgān ile sįnem yareden 

  Ben kesilmem keseler başımı o çeşm ķaradan 

 

  Dāne ķıldım aŋa bu gendim şikārımdır benim 

  Cān u dilden sevdi göŋlüm gül-Ǿizārımdır benim 

  Nāzenįn artıķ ederse iftiħārımdır benim 
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  Göz göz olsa tįġ-ı müjgān ile sįnem yareden 

  Ben kesilmem keseler başımı o çeşm ķaradan 

 

  Elde n’em var ol perį-ruħsāra göŋlüm mübtelā 

  Murġ-ı ravżam bulmadı ol zülf-i çįniŋden rehā 

  Fenni  ķaśdım ħāk-pāy olmaķ gelir devlet baŋa 

  Göz göz olsa tįġ-ı müjgān ile sįnem yareden 

  Ben kesilmem keseler başımı o çeşm ķaradan 
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MUĤAMMES 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

ǾAceb zülf-i perįşānıŋ beni sevdāya śalmışdır 

Göŋül vaślıŋ içün dil-ber belā baĥrine ŧalmışdır 

Ķayırmaz şįşe-i nāmūs [u] ārın ŧaşa çalmışdır  

Bilirsin Ǿandelįbāsā göŋül feryāda ķalmışdır 

Cefādan yüz çevirmez derd-i  amdan leźźet almışdır 

 

Liyāķat ķoymadıŋ tende dil-i cānım ħarāb etdiŋ 

Ne iĥsānınla güldürdüŋ ne bir şāfį cevāb etdiŋ 

Muĥaśśal āteş-i Ǿaşķa yaķıp sįnem kebāb etdiŋ 

Bilirsin Ǿandelįbāsā göŋül feryāda ķalmışdır 

Cefādan yüz çevirmez derd-i  amdan leźźet almışdır 

 

Bilinsin kāźib-i śādıķ dilerseŋ imtiĥān eyle 

Dilerseŋ pāre pāre ķıl tenim ķanım revān eyle 

[214]  Baŋa cāndan tekellüm ķıl ne eylerseŋ hemān eyle 

Bilirsin Ǿandelįbāsā göŋül feryāda ķalmışdır 

Cefādan yüz çevirmez derd-i  amdan leźźet almışdır 
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O ġamzeŋ oķuna ķarşu ŧurup sįnem siper ķıldım 

Ŧuyup zārım śaķın žann etme kim senden güźer ķıldım 

Viśāliŋ ġayrına ķurbān geldim terk-i ser ķıldım 

Bilirsin Ǿandelįbāsā göŋül feryāda ķalmışdır 

Cefādan yüz çevirmez derd-i  amdan leźźet almışdır 

 

Cemāliŋ şemǾine ķarşı beni yandır çerāġ eyle 

Maĥabbet mihrin ur gözde göŋülde dilde dāġ eyle 

Açılsın gül gibi mülk-i derūnum cümle bāġ eyle 

Bilirsin Ǿandelįbāsā göŋül feryāda ķalmışdır 

Cefādan yüz çevirmez derd-i  amdan leźźet almışdır 

 

Saŋa dil-bestedir Fennį ķapından eyleme mehcūr 

Aśılsın dār-ı zülfünden sezā dirseŋ aŋa Manśūr 

Seniŋ vaśliŋ gülikārį olupdur dil saŋa mecbūr  

Bilirsin Ǿandelįbāsā göŋül feryāda ķalmışdır 

Cefādan yüz çevirmez derd-i  amdan leźźet almışdır 
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MUĤAMMES 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Ben esįr-i zülfünem ey meh seniŋ 

Cān fedādır yoluna vallāh seniŋ 

Seyfe beŋzetmiş ķaşıŋ Allāh seniŋ 

Olmadım hįç sırrına āgāh seniŋ 

Görsem olmaz mı yüzüŋ gāh gāh seniŋ 

 

[215]  Böyle bilmezdim efendim ben seni 

Yādına hįç mi getirmezsiŋ beni 

Āteşimle yandı bu çarħ-ı denį 

 



 

135 

 

Yā niçün terk eylediŋ bu bendeni 

Görsem olmaz mı yüzüŋ gāh gāh seniŋ 

 

Devr eder göŋlümde źikriŋ dāǿimā 

ǾArż-ı ĥālimdir bu gün śundum saŋa 

Bil bunu kim Ĥaķ baŋa vermez seħā 

Ķıl ziyāret ayda bir gel git baŋa  

Görsem olmaz mı yüzüŋ gāh gāh seniŋ 

 

Aldı Ǿaķlım ġamze-i cādūlarıŋ 

Ķo süzülsün dįde-i āhūlarıŋ 

Vaśfa gelmez kākül-i ħoş-būlarıŋ 

Ķıblegāhımdır benim ebrūlarıŋ 

Görsem olmaz mı yüzüŋ gāh gāh seniŋ 

 

Görmedim bir sįm-ter böyle beden 

Ġonca gül-fem dişleri dürr-i ǾAden 

Fenni gördükde seni ķaçmaķ neden 

Bu cefāyı saŋa ögretmez deden 

Görsem olmaz mı yüzüŋ gāh gāh seniŋ 
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MUĤAMMES 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

  Murādınca ne istersiŋ seni ammā ne śansınlar 

  Ķulūbuŋ beyt-i Yezdān et olar put-ħāne śansınlar 

 (Sen) olur dildārı ile dāǿim sözüŋ efsāne śansınlar 

 Derūn-ı āşnā ol ŧaşradan bį-gāne śansınlar 

 ǾAceb zįbā-revişdir Ǿāķil ol dįvāne śansınlar 

 

 



 

136 

 

 Göŋül levĥanda taśvįr et sözümü bir güzel aŋla 

 Cihāndır feyż-i basŧınıŋ o dildārıı ezel aŋla 

 Bu sözdür MecmaǾü’l-Baĥreyn sen isterseŋ ġazel aŋla 

[216]  Derūn-ı āşnā ol ŧaşradan bį-gāne śansınlar 

 ǾAceb zįbā-revişdir Ǿāķil ol dįvāne śansınlar 

 

 Murādına mürįd olma śafāya ermek isterseŋ 

 Fenādan üt fenā olġıl bekāya ermek isterseŋ  

  Gel ol yoķluķ şarābın iç liķāya ermek isterseŋ 

 Derūn-ı āşnā ol ŧaşradan bį-gāne śansınlar 

 ǾAceb zįbā-revişdir Ǿāķil ol dįvāne śansınlar 

 

 Eger ādemseŋ eşrefsiŋ yürü kendin imām eyle 

 O ķāf u yā u dāl ĥarfiŋ elif bįde tamām eyle 

  Oķu Ŧāhā vü Yāsįn sūresiŋ ħatm-i kelām eyle  

 Derūn-ı āşnā ol ŧaşradan bį-gāne śansınlar 

 ǾAceb zįbā-revişdir Ǿāķil ol dįvāne śansınlar 

 

 Gel imdi lenger-endāz ol göŋül fülkine temkįn vir  

 Bu sözdür cümleden evvel śaķın olma söze münkir  

 Eger sālik iseŋ Fennį śūretden olmaġıl dil-gįr 

 Derūn-ı āşnā ol ŧaşradan bį-gāne śansınlar 

 ǾAceb zįbā-revişdir Ǿāķil ol dįvāne śansınlar 

 

26 

[217]     TAĤMĮS-İ MİŜĀLĮ 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

Dehānıŋ sırrına maĥrem olan bildi seni cānā 

Elif ķaddin edip tefrįķ oķundu lā-illā 

O semǾ-i Ǿayn elifiŋ fį ü đād [ü] lām eder įmā 

 



 

137 

 

Cemāliŋ sūre-i Ŧāhā gözüŋ esrār-ı mā vü ĥā 

Ħuŧūŧuŋ istivāsında o zülfüŋ“Ǿurvetü’l vüŝķā”131 

 

Vücūduŋ nüsħasın ger derk ederseŋ gösterir Ĥaķķı 

Oķudu ķāmetiŋ dāl oldu remziŋ gösterir Ĥaķķı 

Dem-ā-dem nergis-i mestiŋle ġamzeŋ gösterir Ĥaķķı 

Yüzüŋ āyįne-i Ĥaķdır ki rūşen gösterir Ĥaķķı 

Sevād-ı aǾžam-ı ĥüsnüŋ beyānı “Ǿalleme’l-esmā” 
132

 

 

Sözüŋ baĥr-i hüviyyetdir dudaġıŋ  dürr-feşān oldu 

Seni cild-i ŧomar tevĥįd eder her mū-zebān oldu 

Muħaśśal ķāmetiŋ kevneyni cāmiǾ bir nişān oldu 

Rumūz-ı “küntü kenzen”133-i ĥaseniŋden Ǿayān oldu 

Lebindir maǾdeni rūĥu’l-ĥayāt-ı cāvidān baħşā 

 

Ķaşıŋla kirpigiŋ zülfüŋ olupdur mihr-i Ķurǿānıŋ 

Mükemmel otuz iki aş ile ŧoplar o mihmānıŋ 

Dil-i ġām ħāk-pāyıŋ ĥaķķıçün cān olsa ķurbānıŋ  

Ŧıl[ı]sım  genc-i Ķurǿāndır yüzünde ħaŧŧ-ı reyĥānıŋ 

Sen ol nūr-ı hidāyetsin ķaşın “ķavseyn ev ednā”
134

 

 

Siyāh pūş oldu ol ĥāl-i ħaŧıŋ ammā yüzüŋ aķdır 

O kim mürde śafāsın buldu dilde cānda śadaķdır 

Yüzünden döndüren yüz ŧıynetin alçaķdan alçaķdır 

Ķaşıŋ miĥrāb-ı ruħsārıŋ ĥaķįķat KaǾbe-i Ĥaķdır 

Teveccüh vechine ķıldım kim oldur KaǾbe-i Ǿulyā 

 

  Dişiŋ dürdāne-i tesbįĥdir elde dilde virdimdir 

Bilirsin enfes-i āfāka dāǿir cümleye (bir) mįmdir  

                                                           
131

 “Kopmayan sağlam bir kulp” (Bakara, 2/256) 
132

 “İsimleri öğretti.” (Bakara, 2/31-32) 
133

 “Ben (gizli) bir hazineydim.” (Hadis-i Şerif) 
134

 “İki yay aralığı kadar ya da daha yakın.” (Necm, 2/9) 



 

138 

 

O mįmden Ǿayn-ı tefrįķ eyleyen bilmez misiŋ kimdir 

Dü-zülfüŋ muśĥaf-ı Ĥaķdır biri mįmdir biri cįmdir 

Yüzünde žāhir olmuşdur cemāl-i fażl bį-hemtā
135

 

 

Dudaġıŋ ħavż-ı kevŝer cām-ı Cem urdular elķābın 

Geçer Fennį gül-i devriŋ ķoma elden mey-i nābın 

Ledün şehrine bu yüzden güşād etdi Ħudā bābın 

Miŝālį cürǾa-i laǾlinden içmişdir ĥayāt ābın 

Anıŋçün zindedir dāǿim cihānda Ħıżr ile ǾĮsį 

 

27 

[218]     TAĤMĮS-İ FUŻŪLĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

  Ġayrı nefy et bu özüŋ göŋlünde sev bir dāne ŧut 

 Döndür ol şems [ü] ķamerden yüzünü gel ana ŧut 

 Keŝret-i yār isteme ķo anları bį-gāne ŧut 

 Ey esįr-i dāġ-ı ġam bir gūşe-i mey-ħāne ŧut 

 Ŧutma zühhādıŋ muħālif pendimi peymāne ŧut 

 

Gül-femiŋ geldi seçilmez kirpigindir cāna oķ 

Görmeyen Yūsuf cemāliŋ gözü açdır śanma ŧoķ 

Nice şāh olmuş gedālar śūretinde gizli çoķ 

Ey olup sulŧān diyen dünyāda benden ġayrı yoķ 

Sen seni bir Cemde bil dünyānı bir virāne ŧut 

 

Ehl-i Ǿaşķa ders içündür gel bunda şol beni  

Māǿil oldum cān-ı dilden sevdim ol nāzik teni 

ǾĀşıķa söz kār eder mi söyle kim diŋler seni 

Etmezem zencįr-i zülfüŋ terkin ey nāśıĥ beni  

Ĥāh bir Ǿāķil ħayāl et ĥāh bir dįvāne ŧut 

                                                           
135

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

139 

 

Pįşe ķıl luŧfuŋ dirįġ etme meded cevr eyleme 

Sevdigim faħrımdurur derseŋ baŋa famr eyleme 

Dişledimse laǾliŋ ey ķāǿim dögün ķahr eyleme 

Aldıġım kāmı lebinden zecr edip zehr eyleme 

Ŧut ki ķan etdim Ǿadālet eyle ķanı ķana ŧut 

 

İbtidādan gel cemāl-i nüsħa ķıl śeyfiŋ ŧaķın  

İltifāt et śaġa śola yol giderken pek śaķın 

Fenni  alçaķdan güleşsin de aŋa var mı yaķįn  

Ey Fużūlį zāl-i dehriŋ (o) firįbinden śaķın 

Olma ġāfil er gibi titret özü merdāne ŧut 
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TAĤMĮS-İ FUŻŪLĮ 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

Eyā gel cümleden ādem bilirsin kim mükerremdir 

Yine geldigini her ferde bilmek bunda elzemdir 

Ġanįmet bil geçer ķadrini bilmezseŋ bu bir demdir 

Bu Ǿālem gibi göŋül ķaydın çekerseŋ miħnetin ġamdır
136

 

Fenāsız menziliŋ seyr eyle kim bir ħoşca Ǿālemdir 

 

Ķanı göster kim işitsin o sözü sāzı cāndan kim 

De kim źevķıle kām almış baŋa göster(ir) cihāndan kim 

[219]  Bilinmez źevķe dāǿirdir gel ayrılmaz nükteden kim 

Anıp tenhālıġı ķabr içre nefret etme andan kim 

Ŧarįķ-i ünsi ŧut kim her avuc ŧopraķ ādemdir  

 

Beķāsız naķşa śayd olmuş Ǿaceb ġāfildir insān
137

 

Der iseŋ aŋlayan kevnin buŋa ķāǿil degil bir an 

Görürseŋ göz ile kendin edersiŋ yüzüm izǾān 

                                                           
136

 Dizede bir hece fazladır. 
137

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

140 

 

Degil muĥkem cihān mülkünde her bünyād kim Ķāsān  

Beķā mülkünde ŧut menzil kim ol bünyād muĥkemdir 

 

Görünen mažhar-ı nuŧķ ammā nuŧķa devşinen kürsį  

Dil-i Ǿanķā görünmez görünür her źerrede Ǿaksi 

Demek ĥācet mi kāmilden eger aldıŋ ise dersi 

Ecel ālāyiş-i ħavf-ı ĥaŧırdan ķurtarır nefsi  

Bu cevher kįmyā-yı Ǿaşķa bir ekber-i aǾžamdır 

 

Kimi şādān kimi nā-şād olur devletde zilletde  

Bu üslūb üzredir çünkim görürseŋ cümle milletde 

Nice žann ise maŧlūbuŋ bulur ŧālib o heyǿetde 

Kemāl-i Ǿaşķ-ı insān mevt iledir rāh-ı ĥikmetde 

Māl mücerred ķılan ĥükmüŋ miŝāl-i naķş-ı ħātemdir  

 

Görüp naķd al müǿeŝŝerden eŝerdir anma ferdāsın 

Ne śūretle tecellį etse inkār etme esmāsın 

Gelir mi yādını maĥşer görüp bu ser-ā-serāsın  

Bahar eyyāmı girsiŋ lālezāra aŋla iħfāsın 

Muĥaķķir görme kim her źerre bir cām ile bir Cemdir 

 

Eger Ǿārįf iseŋ Fennį bilirsiŋ sen gedā ķadrin 

O kim žulmetde göz açdı ne bilsin o żiyā ķadrin 

Ulu devlet gün[ü] serde bilip kendin bula ķadrin 

Esįr-i naķ[i]dir ehl-i cihān bilmez fenā ķadrin 

Fużūlį terk-i tecrįdi saŋa ancaķ müsellemdir 
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TAĤMĮS-İ NĀCĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Gözle kendin ĥüsnüne āyįne düşdü şeş-cihāt 

Ķalmadı zevķ-ı nihān fetĥ oldu cümle müşkilāt 

  Yetmiş iki fırķadır kün Ǿarśasın ķaldı māt
138

 

Fırķa-i Nācįdeŋiz biz bulmuşuz ġamdan necāt 

Mest-i Ǿaşķız Ħıżr elinden içmişiz āb-ı ĥayāt 

 

Śorma zāhid bir śoyunduķ rehne verdik ĥırķayı 

Ħançer[i] vur ehl-i aǾrāķ izleriz ol ĥırķayı 

[220]  Ĥiśśemiz ezel bezminde çekdik ķurǾayı
139

 

O “seķāhum”140
 şerbetinden içeli bir cürǾayı 

ǾÖmrü bāħ bulmuşuz izimiz bize hergiz memāt 

 

ǾAķlı yetmez ġamıdır ŧaǾn erse cāhilden bize 

  ǾAķlı ķoyduķ ĥāśılı baĥŝ etme Ǿāķilden bize 

Keşfe erdik söz gelir her [.] menāzilden bize 

Feyż-i Sübħān çün erişdi pįr-i kāmilden bize 

Hem Resūl-i Muśŧafādan görmüşüz biz muǾcizāt 

 

Ġayrı dehriŋ terkin urduķ kūşe-i kāşānesin 

Evc-i dilde menzil etdik murġ-ı Ǿanķā lānesin  

De aŋa kim nārını nūr etmedi bį-gānesin 

Luŧf-ı Ĥaķķa mažhar olduķ śāf edip dil ħānesin 

MecmaǾül-Baĥreyne erdik keşf olup źāt-ı śıfāt 

 

 

 

                                                           
138

 Dizede bir hece eksiktir. 
139

 Dizede bir hece eksiktir. 
140

 “Rableri (onlara tertemiz bir şarap) içirmiştir.” (İnsân, 76/21) 



 

142 

 

Cān eliyle “Ǿurvetül-vüŝķa”141 yı cānā berk edip 

Dil-i mücerred-i tenden kendisin bį-berk edip 

“Mūtū ķable en-temūtū”142
 sırrını cān derk edip 

Maĥv-i ġarķa vardı bu cān ism ü semmin terk edip 

Erdi lā-ħavf menziline Ǿafv olup heb seyyiǿāt 

 

Noķŧa-i vaĥdetde göz açmış gürūhı gözleyip 

Kār[u]bān-ı Ǿaşķa uyduķ fażl-ı Ĥaķķı izleyip 

Kāf ŧā [u] hā niķābıŋ açdı kendi söyleyip 

Menzil-i maǾşūķa ereŋ varlıġı maĥv eyleyip 

Bir vücūd olduķ hemįşe çün vücūd-ı kāǿināt 

 

Ķıl tekāpū źerre olsun yoħ mı tende ġayretiŋ 

Bil ġanįmet fevt olur var iken elde fırśatıŋ 

Cümleden ķıldıķ güźer biz derk edince rifǾatıŋ 

Maĥķ geldiŋ yine āħir giydiŋ o Ĥaķ ħilķatiŋ  

Geçdiŋ ol ħavf u ricādan yoķluġa verdiŋ ŝebāt 

 

Fenni  śāf ol bulsun ol āyįne-i ķalbiŋ śafā 

Sen seni ķo ara yerde perdesiniŋ bį-riyā 

Varlıķla giyse olmaz baĥr-i Ǿaşķa āşnā  

ŞemǾ-i Ǿaşķa bāl periŋ çünki baķdı Nāciyā 

Maĥv edip nām nişānıŋ ġarķ edipdir hicr-i źāt 
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[221]    TAĤMĮS-İ TÜRĀBĮ DEDE EFENDİ 

      fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

  Dersi Ǿaşķıŋ maĥremi ey cān-fezā yüz biŋdedir 

Elf ü bā (vü) tā remzine maĥrem şehā yüz biŋdedir 

Lām u bādan noķŧaya vāśıl dilā yüz biŋdedir 

                                                           
141

 “Kopmayan sağlam bir kulp” (Bakara, 2/256) 
142

 “Ölmeden önce ölünüz.” (Hadis-i Şerif olduğu konusunda kesinlik yoktur.) 



 

143 

 

Sırr-ı Ĥaķķa vāķıf olmuş āşnā yüz biŋdedir 

Si vü dü esrārına lāyıķ revā yüz biŋdedir 

 

Kimdir ola dost yolunda kendini ħāk eylemiş 

Gül gibi dost gülşeninde sįnesin çāk eylemiş 

Ġıll ġışdan māsivādan göŋlünü pāk eylemiş 

“ǾAlleme’l-esmā”
143  rumūzun fehm-i idrāk eylemiş 

Ķalb-i mirǿāt mücellā rūşenā yüz biŋdedir
144

 

 

Ser-te-ser bu gördügüŋ Ǿālem ne yüzdür ey aħį 

Gösteren arş [u] semāyı gözedir ey aħį
145

 

Saŋa bir bir dedigim heb cümle özdür ey aħį 

Kāf u nūn emri rumūzı gerçi sözdür ey aħį 

Bu sözüŋ künhüne ermiş meh-liķā yüz biŋdedir 

 

Var mı ten mülkin ķoyup Ǿālemde cān mülkin aŋa 

Genc-i dil ķāflan güşād etsin yüzü andan baŋa 

Görünür śūretde gerçi her biri bir cān saŋa 

Fażl-ı Yezdān sırrına ermiş ķanı göster baŋa 

Sırr-ı Ķurǿānı bilenler bį-riyā yüz biŋdedir 

 

Fennį gelsin baş u cān terkin urup söz diŋleyin 

Ķāf u yā vü dālı dilde ĥarf-i vāĥid bileyin 

Kāf u ŧā [u] hādan odur ħalķa ħaber söyleyin 

Sūre-i ĥarf-i muķaŧŧaǾ remzini fehm eyleyin 

Cüst-cū etdim Türābį şāh gedā yüz biŋdedir 

 

 

 

 

                                                           
143

 “İsimleri öğretti.” (Bakara, 2/31-32) 
144

 Dizede bir hece eksiktir. 
145

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

144 
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TAĤMĮS-İ SAǾDĮ 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

Dilā bekle ricā bābıŋ olam derseŋ eger ser-pāz 

Saŋa giydirdi “kerremnā”146 libāsın eyledi mümtāz 

Śalāt et mescidi tende teşekkürle olup dem-sāz 

Ĥisāb eyle Ĥaķıŋ naǾmāsınıŋ Ǿadādını hem yāz 

Daħi erķām-ı esmāyı urup sįneŋde ŧuy rāz
147

 

 

Ne bilsin ĥālet-i Ǿaşķı ħaberdār olmayan derdden 

[222]  Niçün ol Aĥmede ĥażret göründü şābb-ı emredden 

Sūǿāl et sen bu esrārı begim merd oġlu bir merdden 

Ħuśūśā cümle mevcūdāt gelir vāĥid-i ferdden 

Unut ŝāliŝ-i ŝülüŝe yoķ aĥaddir ol ki bį-enbāz
148

 

 

Bu naķşıŋ cümlesi mesŧūr idi tertįb idügünde 

Ŧurup śaf śaf yeriŋ buldu žuhūra geldi bir onda 

Tebeddül bulmadı o şān ile biŋ şān o gör günde 

Ķara cümle edip eşyāyı et kāf ile nūnda
149

 

Bu gün sırrıŋ bilirsiŋ hem gelir künden saŋa āvāz 

 

Elifdir dersine mįm ķoy seni āgāh eden olur 

Alıp dersin uśūl ile giderseŋ ŧoġru bir yoldur 

Görürsüŋ bu ser-ā-pā Ǿālemi heb cümlesi ķuldur 

Gel iħrāc et sivā-yı beyt-i dilden nūr ile ŧoldu 

Olan varını taķsįm et ŧarįķ-i Ĥaķda bul eknāz 

 

 

                                                           
146

 “Biz Âdemoğullarını (öbür yaratıklardan) üstün kıldık.” (İsrâ, 17/70) 
147

 Dizede bir hece eksiktir. 
148

 Dizede bir hece fazladır. 
149

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

145 

 

Göŋül ķaśrına aķdınsa gözüm derk et yerin muŧlaķ 

Ķo ġayrı şes-cihetden diŋle dildārııŋ sözün ancaķ 

Bilirsiŋ Manŧıķu’ŧ-Ŧayrı gelir senden saŋa śadaķ 

Yedi iķlįm daħi dört kūşeden gösterdi kendin  

Odur eflāk-ı tisǾadan görünen baķ delāyįl rāz 

 

Oķursan Fātiĥā tefsįrini cānında pinhān et 

Vücūduŋ şehrini ŧoldur refįķın cümle Ķurǿān et 

Deme Ǿārįf iseŋ Fennį sözüŋ dürr ile mercān et 

Ŧarįķinde ĥisāb ögren daħi şerǾile mįzān et 

Eger SaǾdį olam derseŋ ūlü’l-ebśār ile hem-rāz 

 

32 

[223]     TAĤMĮS-İ FUŻŪLĮ 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

Söze  āġāz edip ehl-i baśįret ķįl ķāl etmez 

Bilir ol noķŧa-i ķalbin açar Ǿaksine kāl etmez 

O Ǿārįf naķşa śayd olmaz anıŋla iştiġāl etmez 

Ħayāl ile tesellįdir göŋül meyl-i viśāl etmez 

Göŋülden ŧaşra bir yār olduġun Ǿāşıķ ħayāl etmez 

 

Aŋa de merd-i maǾnā kim vücūdun eylemiş ŧopraķ 

Döner çarħ üstüne dāǿim anı taśdįķ eder “el-ĥaķ” 

Göz açdınsa gözüŋle gör gelir senden saŋa śadaķ 

Ĥaķįķati çoķ müstevcib-i noķśān degil muŧlaķ
150

 

Özün ehl-i ĥaķįķat vālih-i vaĥş-i cemāl etmez 

 

Odur Ǿārįf ki göŋlün eylemiş ĥālį kudūretden 

Gider yol źerreden şemse ĥabįr oldunsa ĥikmetden 

Ĥayāt ābın içen Ǿāşıķ ilen yürü bu keŝretden 

                                                           
150

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

146 

 

Kemāl-i Ǿaşķa ŧālib muĥterizdir ĥüsn-i śūretden 

Ki ķayd-ı ĥüsn-i śūret Ǿāşıķa śāĥib-kemāl etmez 

 

Ulu devletdir Ǿuşşaķa arayıp kendini bulmaķ 

Ne nefy iŝbāta şāmildir boşalmaķ gāh gehį ŧolmaķ 

Açılsa o gül-i vaĥdet śararmaz yoķ aŋa śolmaķ 

Delįli cehldir Ǿaşķ ehline śūret-perest olmaķ 

Ki Ǿāķil iftirāķı mümkün ile ittiśāl etmez 

 

Śıfāt āyįnesin düzdü getirdi mi güne imkānı
151

 

Düzüp bir mažharı cāmiǾ aŋa ism etdi insānı 

[224]  Ŧurup göŋlünde taĥt urdu o yüzden etdi seyrānı 

Göŋülde dost temkįn bulsa olmaz gözde cevlānı 

Maĥabbet ŝābit olsa öz yerinden intiġāl etmez 

 

Eger derseŋ devām edip śalāt üzre olam ķāǿim 

Göz aç gel perde-i ġafletde göŋlüŋ olmasın nāǿim 

Tekellümde lisānıŋ ĥıfža ol dāǿim olsa śāǿim 

Sivādan māsivādan levĥ-i dil ĥālį gerek dāǿim 

Muvaĥĥid śafĥa-i idrāke naķş-ı ĥaŧŧ-ı ĥāl etmez 

 

Ne bilsin śūrete ķalmış taķayyuda o māl ehli 

Ĥaķįķat źevķe dāǿirdir anı bilmez maķāl ehli 

Bu sırra Fenni vāķıfdır düşüp mažhar kemāl ehli 

Muķayyed olmaz ehl-i śūretiŋ rengine ĥāl ehli 

Fużūlį kim muķayyeddir meger idrāk-i ĥāl etmez 

 

 

 

 

 

                                                           
151

 Dizede bir hece fazladır. 



 

147 
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mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

Dilā sözden ħabįr olsaŋ saŋa cānān Ǿayān söyler 

Gelir her perdeden ŧaşra olur žāhir inan söyler 

Olursan sen saŋa mülĥaķ saŋa her tende cān söyler 

Eyā sen śanma kim senden bu güftār-ı dehān söyler 

Riyā terkįb olan Ǿunśur yaħūd mühimm-zebān söyler 

 

Śıfāt-ı źātı gözden muĥtefį olmuş iken cānā 

Berāt-ı Ǿālemi kevni ķuruldu ħayme-i ĥađrā 

Bu įcāda sebeb bāǾiŝ sen olduŋ ey püser ĥamrā  

Seni ol saŋa bildirmek murādıŋ ķaśd idip Mevlā 

ǾAnāśırdan giyip bir ŧon yüzünden tercemān söyler 

 

[225]  O fażl ıssı kemālinden kerāmet ķopdu insānda 

Ħamįrin ser-te-ser yoķlayorsuŋ sırrını anda 

Gel ey ķāyil yetersiŋ enfes-i āfāķa bir demde 

Yer etdi cümle eşyāyı özün pinhān edip anda 

Göründü nice biŋ yüzden dili kendi nihān söyler 

 

Murādına mürįd olma murādıŋ cümle el versiŋ 

Güşād olsun açılsın o gül-i vaĥdet gülüŋ  dersiŋ 

Saŋa artıķ desinler mi cihān bāġında bį-bersiŋ 

Olur kim bilmedi nefsiŋ Ǿaraķdan almadı dersiŋ 

Degildir Ĥaķķa Ǿārįfler özün bilmez yalan söyler 

 

Ķulaķ ur cān ķulaġıyla ne sözdür söylenen sözler 

Kimiŋ emrindedir eşyā kimiŋ emrindedir yerler 

Baśįret ehline cānā cemāli gün gibi ižhār 

Kimindir bunca cünbüşler kimindir nuŧķ eden gevher 

Özünden olmadıŋ Ǿārįf ki senden özge kan söyler 



 

148 

 

Sen ol sulŧān-ı Ǿālemsiŋ ķamu Ǿālem saŋa bende 

Yaradılmış ne kim var az çoķ bi’l ķuvve dersinde 

Ne ĥāletdir ķapıldıŋ reng būya olduŋ efgende 

Ħayāl-i žıll-ı Ǿibret[dir] görünen ħayme-i tende 

Degildir nuŧķ eden śūret derūnunda devrān söyler 

 

Deseŋ Fennį o kendinden geçen Ǿārifler ey Naķşį 

Olurdur lübb-i ķışrından seçen Ǿārifler ey Naķşį 

Ulu leźźet o gül derdin çeken Ǿārifler ey Naķşį 

[226]  “Seķāhum rabbuhum”152
  ħamrıŋ içen Ǿārifler ey Naķşį 

Erer maǾşūķunam anlar mekāndan lā-mekān söyler 

 

34 

TAĤMĮS-İ NİYĀZĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Ey lebi laǾlinde gizli noķŧa-i pinhāna baķ 

Ķaŧresiŋ žann etme sende mevc uran Ǿummāna baķ 

Yoķla sırrıŋ sendedir ol genc-i bį-pāyāna baķ 

Zāhidā śūret gözetme içerü gel cāna baķ 

Vechiŋ üzre gör ne yazmış defter-i Raĥmāna baķ  

 

Sen de görmek ister iseŋ dedigim ol āfeti 

Bist ü heşt ü si vü düdür vezn olunsa ķāmeti 

Her ne denlü vaśf edersem vaśfınıŋ yoķ ġāyeti 

Levh-i ĥüsnüŋde yazılmış “ķul hüvellāh”153
  āyeti 

Ger inanmazsaŋ gir oķu mekteb-i Ǿirfāna baķ 

 

Geç ŧabįǾat Ǿāleminden ādem ol olma yalan 

Giymiş ādem ŧonunu kurd [u] peleng arslan inan 

Ādemįlik ĥāśıl etmekse adını ey civān 

                                                           
152

 “Rableri (onlara tertemiz bir şarap) içirmiştir.” (İnsân, 76/21) 
153

 “O, öyle Allahtır ki” (İhlâs, 112/1-4) 



 

149 

 

Ħāk-pāy-ı ehl-i fażl ol bul ĥayāt-ı cāvidān  

Leblerin açdıķça cān baħş eyleyen cānāna baķ 

 

Gör o faķrın leźźetini derk eden āgāhları 

Źevķ alır derd-i belādan yoķdur(ur) eger āhları 

Ħalķa taǾrįf eylemek ķābil degil ol māhları 

Heb mülāzım ķulluġunuŋ bu cihānıŋ şāhları 

Ķapısında pādişāhlar ķul olan sulŧāna baķ 

 

Aç o göŋlüŋ perdesini ķoyma göŋlünde ĥicāb 

Alagör o ķaş kirpikden işāretle cevāb  

Çaġırır Fennį bülend-āvāz ile saŋa rübāb 

ǾĀlem anıŋ ĥüsnünüŋ şerĥinde olmuş bir kitāb 

Metniŋ isterseŋ Niyāzį śūret-i insāna baķ  

 

35 

MUĤAMMES-İ VAHDETĮ 

feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün/feǾilün 

 

Ķanı vāśıl [..] vuślat fużalā şeklinde 

Ol ki sālik bulunurlar żuǾafā şeklinde 

Ekŝerį dil görünürler ġurebā şeklinde 

Źātımı fehm edeli fażl-ı Ħudā şeklinde 

ǾĀrįfāne gezeriz ehl-i fenā şeklinde 

 

[227]  ǾĀşıķ iseŋ ķoşan ol beline śabr kemer et 

Yolda ŧoġru dil ol egrilmeden ammā ĥaźer et 

Ķaldır o göŋlünü bu mülk-i fenādan güźer et 

Ħōr baķma gözün aç diķķat ile nažar et 

Gör ne sulŧānlar olurmuş fuķarā şeklinde 

 

 



 

150 

 

Ŧur oŧur ehl-i dil ile ŧutmaya göŋlüŋ pas 

Cān gözüyle nažar et śūrete ķalma çün nās 

Śaķın etme yanılıp kāźib-i ser-tāca ķıyās 

Ķuŧbu’l-aķŧāb ricālullah [u] Ħıż[ı]r-libās 

Ekŝerį (yā) dil görünürler budalā şeklinde 

 

Ŧaşra ŧurma yürü gel dāǿireye eyle duħūl 

Başıŋ ādeme eylemiş śıfat olma fużūl 

Ķoma ol dāmenin elden ele gör Ĥaydere ķul 

  Müǿmin ol çekil fenāya yürü var eyle ķabūl  

Ĥaķķı Aĥmed gibi gör māh-liķā şeklinde 

 

Enf semǾiŋ gözedip fażlını gör ādemde 

Fenni  ismiŋ bile Ǿaksi görünür ħātemde 

O śadā gūşuna hįç girmedi mi ķālemde  

Vaĥdetį Ǿaşķ-ı ilāhįdir iki Ǿālemde  

Nev-be-nev cilve odur şāh gedā şeklinde 

 

36 

TAĤMĮS-İ KĀMİL 

feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün/feǾilün 

 

Nice temeyyüz edelim şāh gedā şeklinde 

Kimi zuǾmunca velį ŧarz-ı źekā şeklinde 

Sözümüz göz söze olmuşdur Ǿaśā şeklinde 

Ķanı bir ŧālib-i Ĥaķ şimdi fenā şeklinde 

Śūret uġrısı çoġaldı fuķarā şeklinde 

 

Hele aĥvāl-i cihānı görücek böyle Ǿaceb 

Baŋa ol ĥālet-i Ǿaşķ(ı) demege olup sebeb  

Yolu yolsuz yürüme ehlini sen eyle ŧaleb 

 



 

151 

 

Daħi Ǿömründe nedir bilmez iken Ǿilm-i edeb 

Her denį Türkü görürsüŋ žurafā şeklinde 

 

Kimisi vāśıl vuślat gezer āzāde
154

 

Kimisi hā ile hūda dürüşür esmāda 

Kimi bį-hūde yere Ǿömrünü vermiş bāda 

“Men Ǿaref”155 sırrını fehm eylemeden dünyāda 

Nice Ǿārįf geçinir var śuleĥā şeklinde 

 

[228]  Ķāǿil-i şehvet olan nefsini bilmez yeremez 

Hemān ol žann-ı ķıyās ile gider yol gidemez 

Kime śorsan bilirem der anı bilmem de demez 

Cühelā çoķ saŋa bir mesǿele bį-ĥāll edemez 

Śūret-i žāhirde ammā Ǿulemā şeklinde 

 

37 

TAĤMĮS-İ ĠAYBĮ 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

O bār-ı uyķudan göŋlüŋ gözünü olmasın nāǿim 

Deme o gūft gūlardan diliŋ dāǿim ola śāǿim 

Ķıyāmet ķāmete geldi niçün olmasın ķāǿim
156

 

Ne ayaķ ol bu Ǿaķl ile ne mest ol Ǿaşķıle dāǿim 

Ne maĥcūb-ı ilāhį ol ĥaķįķatde küsūr eyle 

 

Śaçıŋ ŧuġrā-yı ĥükmündür oķu kiprik ķaşıŋ ķavseyn 

O žulmetde ĥayāt ābın ŧalebde ulvį  Źü’l-ķarneyn 

Ŧoludur şįşe-i ķalbin anıŋ žarfıdurur kevneyn 

Ne ĥāli ķo ne ķāli ķo ola gör MecmaǾü’l-Baĥreyn 

Tenin şerǾe muvāfıķ ķıl dilin sırra ķubūr eyle 

                                                           
154

 Dize eksiktir. 
155

 “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Hadis-i Şerif) 
156

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

152 

 

Derūnį  āh ederseŋ āyet deme aġdı göge nālem
157

 

Dile bir źerre ĥākim ben ne var elde nedir kālem 

Bu sözden ġayr söz bilmem ki bende bir dil-i lālem 

Celāl ile cemāliŋ imtizācındandır Ǿālem
158

 

Bu dehr içre ne maĥzūn ol dem-ā-dem ne sürūr eyle 

 

Belā bārān gibi yaġsa o Ǿāşıķ eylemez ġaflet 

Bilir Fennį ola ŧıyneti terkįbine śıfat
159

 

Gücenmez cevr-i nāzından o vālideyn alır leźźet 

Bu keŝret zehrine maħlūŧ olupdur sükkeri vaĥdet 

ǾAceb meymūn-ı ekberdir yiyip Ġaybį ĥużūr eyle 

 

38 

TAĤMĮS-İ ŚALĀĤĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Āh zārım derd ile şemǾi hidāyetdir baŋa  

Ben ġarįbem śūretā ammā şerāfetdir baŋa 

Śanma sen bu ĥālini Ǿaşķ-ı sefāletdir baŋa 

Rāh-ı Ĥaķda zilletem Ǿayn-ı saǾādetdir baŋa 

Śūretā alçaklıġım maǾnįde rifǾatdır baŋa 

 

[229]  Etme ħırķa pes aŧlas-ı ķabāyı n’eylerim 

Ķuş dilin fehm eyleyen āgāha ĥālim söylerim 

Yādigār yazdı bu beyti ħāmem ile ellerim 

Salŧanatdır ķulluġum faķrım
160

 ile faħr eylerim 

Ĥālet-i Ǿaczim ĥaķįķatde kerāmetdir baŋa 

 

 

                                                           
157

 Dizede bir hece fazladır. 
158

 Dizede bir hece eksiktir. 
159

 Dizede bir hece eksiktir. 
160

 “Yoksulluk benim övüncümdür. ” 



 

153 

 

Ħāk-pāy-ı dil-berin Ǿaynıma Ǿaynı sür meded 

Gice gündüz iştiġālim dāmenim dökşür meded 

Maķśadım ol ŧālib-i taĥķįķe yol göster meded 

Keşf-i ĥālāt u maķāmātım ķuśūrum gör meded 

Źevķıle menzil merātib iş bu ĥāletdir baŋa 

 

Śayd olursaŋ üç gün içün düşme göŋle śaydına 

Ķalma bu žulmet serāya aç gözünü aydına 

Sālik iseŋ yol gerekdir baķma cānā ardına 

ǾĀcizi fānį düşer mi hįç taśarruf ķaydına 

“Küllü şeyǿin hālik”
161

 remzi kifāyetdir baŋa 

 

Çeşm-i Ǿibret-bįn ile baķdınsa gördüŋ ey emįn 

Āsmānı nūna noķŧa nice düşmüşdür zemįn 

Şeş-cihetden görününce gözüme ol meh-cebįn 

Varlıġım yoķluġa tebdįl eyledim Ĥaķķu’l-yaķįn 

Sevķ-ı Ǿirfān içre bir ħoşca ticāretdir baŋa 

 

Ĥāśılı bu bābda çoķdur[ur] olursun ziyān 

Vāśıl [u] vuślat degildir geçmeyen cāndan inan 

Śoyunup bir demde yenilikden öte geçdim hemān
162

 

Naķd-i cān ile metāǾ-ı vaśl-ı ādem rāygān 

ŞemǾ[i]le pervāne sırrı bir işāretdir baŋa 

 

El verirse saŋa devrān sende Fennį bį-beder 

Çöz laķlaķ bendini o nefsine olma esįr 

Bir gün olur n’eylediŋ n’etdiŋ saŋa derler getir 

Aldıġım žāhirdir ammā verdigim bilmem nedir 

Bu Śalāĥįlik ezelden bir kitābetdir baŋa 

 

 

                                                           
161

 “O'nun yüzü(zâtın)nden başka her şey yok olacaktır.” (Kasas, 28/88) 
162

 Dizede bir hece fazladır. 



 

154 

 

39 

TAĤMĮS-İ ĠAYBĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Ĥayf degil mi ġaflet ile geçdi gice gündüzün 

Maŧlab idi derd-i Ǿaşķı edesiŋ dilde füzūn 

Geç bu varlıķ perdesinden isteme Ǿömrü uzun 

Ĥaķ cemālidir cemāliŋ Ĥaķ kelāmıdır sözün 

ǾĀşıķı śādıķ iseŋ bilmeye saǾy et gündüzün 

 

[230]  Ger yüzünden açdıŋ ise heft ĥaŧŧıŋ mihrini 

Fenn-i Ĥaķdır źātına āyįne ķılmışdır seni 

Cān içinde gizle sırrıŋ deme bilmez her denį 

Saŋa taǾlįm eyledim źātı tecellį sırrını 

Śūretā Ǿayn-ı tecellį Ǿayn-ı źāt oldu özün 

 

Gitme birlikden öte gel arama deryāda iz 

Sen saŋa gel ŧur oŧur sen müşkile diz-be-diz
163

 

Bir bedendir cümle Ǿālem bize sizdi size biz 

Źātınıŋ Ǿaynıdır Allāhıŋ śıfātı şüphesiz 

Pes yüzüŋ Ǿaynı sözündür hem sözüŋ Ǿaynı yüzün 

 

Oda yaķ bu varlıġıŋ yoķluķ elinde ŧut vaŧan 

Ger seni sen bilmez iseŋ bunda śoŋ ĥāliŋ yaman 

Bil demek ķadriŋ hebāya gitmesin Ǿömrüŋ amān 

Ĥaķdurur senden görünen başdan ayaġa hemān 

Ĥaķ ķulaġıdır ķulaġıŋ Ĥaķ gözüdür hem gözün 

 

Fenni bundan öte bir söz diyemem artıķ saŋa 

Her ne gelse de tecellümdür (der) aŋa cāndan śuna 

Varlıġından śoyunan ancak bulur bunda liķā 

                                                           
163

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

155 

 

Žāhir u bāŧın Ĥaķıŋdır cümle varlıķ Ġaybiyā 

Deme hergiz Ĥaķķa sen ben ķalmasın iziŋ tozuŋ 

 

40 

TAĤMĮS-İ MİSĀLĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Bozdu o cemǾini daġıtdı devrān śoĥbeti
164

 

Bezme leźźet ķoymadı ķıldı perįşān śoĥbeti 

Sen saŋa gel öz öz ile eyle her an śoĥbeti 

Nār-ı dūzaħdır śaķın meyl etme nādān śoĥbeti 

Cennet isterseŋ dilā kesb eyle Ǿirfān śoĥbeti 

 

Kenz-i ĥikmetdir vücūduŋ nüsħası sensiŋ hümā 

  Mihr-i ĥüsnüŋden alır şems ķamer cānā żiyā 

Keşf olurdu bu meǾānį mālik olsaŋ sen saŋa 

Şol kişi buldu kemāl-i maǾrifet kim dāǿimā 

Oldu ehlullāh ile teǿvįl Ķurǿān śoĥbeti 

 

Ķala ķalma ehl-i ĥāl ol ŧur oŧur hem-ĥāl ile 

Cān içinde gizle sırrıŋ deme her nā-ķābile 

[231]  Sözünü bilmezle Ǿömrüŋ żāyiǾ etme nāfile 

Maĥfil-i zühhāda varıp çekme zaĥmet lā ile 

Kim eriştirmez seni alaya şeyŧān śoĥbeti 

 

Sünbülį zülfidurur yārin śırāŧullāh bul 

Çıķ vücūduŋ Ŧūruna Mūsā śıfat nūr ile ŧol 

Ħoşca baķ saŋa görünsün şeş-cihet śaġ ile śol 

Mihr-i ruħsārına var fennu’ llāha nāžir ol 

Ey birāder ister iseŋ Yūsuf cān śoĥbeti 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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Ħoş nažar ķıl cenneti ruħsārına ol āfetiŋ 

Aŋa ķarşı ĥā elif mįm dāl fülfül ķāmetiŋ 

Ķıl tefekkür śubĥ u şām dāǿim bu olsun Ǿādetiŋ 

Vird-i cān et zülf-i küfr-i ĥaŧŧ-i ĥāl-i āyetiŋ 

Görünce göŋlüŋ müferrįĥ eyler įmān śoĥbeti 

 

Śāmit ol açılma ķardaş gördügünü cān śanıp 

Ŧalma cevher ķaśdına her bir gülü Ǿummān śanıp 

Dilkidir o posta geçmiş kendisin arslan śanıp  

Māǿil olma ey göŋül her meclis-i Ǿirfān śanıp 

Kim bulunmaz dāru oldu şimdi insān śoĥbeti 

 

İltifātdır derk ederseŋ cevr-i nāzı dil-beriŋ 

Çekme baş çevgān-ı Ǿaşķa eyle ŧūb-ı cān seriŋ 

Cevre ķatlan gülşen iken Fenni  ħār etme yeriŋ 

Cāvidānį nām eden nūş eyle maǾnį kevŝeriŋ 

Çün Miŝālį gör ne cāndır fenn-i Yezdān śoĥbeti 
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TAĤMĮS-İ MİSĀLĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Ŧālibā cān gūşuŋ aç degilse beni
165

 

Perdedir Ǿāşıķlara mā vü meni 

Ehl-i ĥāliŋ yoķluķ olur meskeni 

Pāk edem derseŋ tikenden gülşeni 

Nār-ı Ǿaşķullāha yaķ cān u teni 

 

Ehl-i śūretden kim olmuş müstefįd 

Derk eder anı sözünden müsteǾid 

ǾAşķ evi ol cümlesinden münferid 
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 Dizede bir hece fazladır. 



 

157 

 

Olma her bir ĥarfe pūşe muǾteķid 

Bildin ala [.] meger saŋa seni 

 

Çün segirtdim bulmadım ben göŋlü śāf 

Śoŋ beni taśdįķ ederseŋ bį-ħilāf 

[232]  Gerçek o yüz biŋde birdir śanma lāf 

Ehl-i ĥaķķız deyü söyler güźāf 

Śūrete ķalmış olur bul reh-zeni 

 

Tāc tesbįĥ [u] Ǿaśā elde tamām 

Źikr ü fikri dilde tesbįĥ müdām
166

 

Cüst cū-yı celb-i dünyā śubĥ u şām 

Kimi zāhid kimi olmuş şeyħ-i nām 

Baġlı ammā her bi[ri]niŋ revzeni 

 

(5)  Daġa çaġırsın verir saŋa sesiŋ 

Ortada sen bilmediŋ ĥālā nesiŋ 

Sen seni bil ħalķ ne isterse desiŋ 

MaǾni meydānında ĥaķķā herkesiŋ 

Kim resįmān Ǿilm ile olmaz ķanı 

 

Ĥaķ-şinās ol Ǿömrünü verme yele 

Nice taǾrįf eyledim gelmez dile 

Ǿİlm ile bįnā iken anlar bile 

Dediler nā-Ĥaķ Ǿulūm-ı teǿvįle 

Rāh-ı dįniŋ anlar iken rūşeni 

 

Bilmeyen ĥüsnüŋ kitābın seçe mi 

Şaķķ edip zülf-i śırāŧın geçe mi 

O ĥayāt ābıŋ lebinden içe mi 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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Menzili Ǿanķādurur bu aķçe mi 

Bāl ü persiz ķāfa her murġ-ı denį 

 

Baķma her yana śu gibi aķmaġa 

Baķ o varlıķ cāmesin yıķmaġa 

Arınıp vaĥdet gözüyle baķmaġa 

Göge yerden nerd[ü]bānsız çıķmaġa 

Ķande ķādirdir her ādem oġlunu 

 

  ǾAcaba terk et (ol) śıfāt-ı ĥil[i]me  

Sözüŋ olsa ħalķa dāǿim term ile 

Kimse vāśıl olmamışdır žulm ile 

Enbiyā u eśĥiyā bu Ǿil[i]me 

Ķande idrāk etdiler fehm et buna 

 

(10)  Ķanber ol ol Ĥayder-i kerrāra ķul  

Muśŧafā vü Murteżāya bende ol 

ǾAķlı ķo bu Ǿarśada Ǿaşķ ile ŧol 

Bulmasan Ǿilm-i ĥurūfa sende yol 

Teŋri Ĥaķķı bilemezsiŋ sen seni 

 

[233]  Der edersen Fenni gel sen ibtidā 

Elf ü bį tį remzine ol āşnā 

Sensiŋ ol sırrı ebį olma Ǿamā  

Bu Miŝālįden naśįĥatdir saŋa 

Göresiŋ bu ortada kimdir ġanį 
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TAĤMĮS-İ ŚIDĶĮ 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Gel benim ey ġonca-i ne-şüküfte cānānım amān 

N’eyleyem gülzāra sensiz maŧlabım sensiŋ inan 

Gül cemāliŋ var iken gülzārı n’etsin Ǿāşıķān 

Mey nedir anmaz bile laǾl-i lebinden kām alan 

Kevŝer-i nuŧķuŋla bulmuşdur ĥayāt-ı cāvidān  

 

  Yūsufāsā yoķ nažįriŋ ey melek-simā seniŋ 

Nergiz-i müşgile mest olmuş bütün dünyā seniŋ  

Nice reşk etmez görüp ol ķametiŋ ŧūbā seniŋ 

Bį-zebān cāmım bile vaśfıŋdadır gūyā seniŋ 

ŞemǾe-i ruħsārına yansam ne olur versemde cān
167

 

 

Gerçi Ǿārįfler bu bezme geldi sāz eyledi 

Ķoydı nā-sūt Ǿālemiŋ lā-hūta pervāz eyledi 

MaķǾadı śıdķa erişdi kendiŋ hem-rāz eyledi 

Perdesiz gösterdi yüzüŋ anlara bāz eyledi 

O putuŋ būs eyleyen ħāk-i deriŋ vermez nişān 

 

Kim ki ŧutdu ehl-i fażlıŋ dāmeniŋ derk eyledi 

Gül yüzünde aġ ķara nidügin farķ eyledi 

Lām bādan aldı dersiŋ śıdķını perk eyledi 

Śıdķa erdi kiźb-i kāźible ķodu terk eyledi 

Ŧoġru anlar źerreden şemse giderler bį-gümān 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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Fennį  olmaz Ǿāşıķa nāz etmesin meh-pāresi 

Ġamzesi nişterden artıķdır unutmaz yāresi 

Çāresiz Ǿaşķa Ǿilāc olmaz bulunmaz çāresi 

Gör saŋa śıdķı bütün Ǿāşıķ anıŋ āvāresi 

Çevgen-i zülfünde ŧūp bir noķŧa olmuşdur cihān  
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[234]                                             TAĤMĮS-İ ŞŪĤĮ 

feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün/feǾilün 

 

Sen seniŋle güzelim Ĥaķ söze münķad olalım 

Ŧutalım pįr-i muġānıŋ sözüŋ irşād olalım 

Bį-tekellüf ġamı defǾ etmede isnād olalım 

Nice bir ŧaġda ġıśa-i dehr ile ber-bād olalım  

Varalım meygedelerde biraz ābād olalım 

 

Güzelim mevsimi güldür ele girmez bu Ǿaśr 

Kim ayaķ çekdi ise meygededen ķaldı ķaśr 

Göŋlümüz ġamlarla perdelenip ŧutdu naśr 

Döşeyip kūşe-i mey-ħāneye bir eski ĥaśr 

İçelim cām-ı Cemi ġuśśadan āzād olalım 

 

Śaķla rāzıŋ deme söz bilmeze sen açma dehen 

Gerçi kim bu sözü evvel de demişdim saŋa ben 

Gel Ǿinād eyleme teklįf ķo vardıķda hemān 

Oġlunu men alayım pir-i muġānıŋ ķızını sen 

Şöyle bir dįn ulusu kāfire dāmād olalım 

 

Nice bir şerĥ edeyim ĥāl-i derūnum nice bir 

Ķalmadı ĥāśılı mey-ħāneden özge bize yer 

Ġam refįķım ķomaz elden kim gider bile der 
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Śaġ elden ķadeĥi ķoyma elinle ŧolu ver 

Delelim ŧaġ-ı ġamı Ǿaşķla Ferhād olalım 

 

Śaķla gel cān gibi bu sözlerimi deftere yaz 

Sözümüz nüktelidir isteme sen ŧūl-ı dırāz 

Keşf olur bir iki çaķdıķda saŋa Fennį bu rāz  

Dest urup tıġ-ı ġazāyı gezelim Şūĥį biraz 

Ķande içmez varısa biz aŋa cellād olalım 
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TAĤMĮS-İ ǾĀKİF 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Ŧıynet-i terkįbimi düzdü ezel miǾmār-ı Ǿaşķ 

Baġladı mihriŋle göŋlüm riştesiŋ serdār-ı Ǿaşķ 

Ķoymadı ķıldı beni o ŧālib-i didār-ı Ǿaşķ 

Özge bir sevdā bıraķdı cānıma efkār-ı Ǿaşķ 

Kāǿin-i ķudret ezelde yazdı çün bį-mār-ı Ǿaşķ 

 

Ŧaşra gelmez perdeden o kendiŋ ižhār eylemez 

Hem-dem eder hem Ǿāşıķıŋ namūsunu ār eylemez 

[235] Ortada bį-çāre ķaldım kimse tįmār eylemez 

Feyżi ǾĮsį ĥikmet-i Loķmān baŋa kār eylemez  

Bir baķışda āteşe yaķdı beni efkār-ı Ǿaşķ 

 

Gelsin artıķ gül-Ǿizārım sözü dilde bilsin 

O kelįmāsā śıfat göstermek ħalķa söylesin 

Maķśadı aķśāndır bildirsiŋ ifşā eylesin 

Pāre pāre olmasın bį-çāre dil yanılsın 

Her nažarda biŋ tecellį gösterir didār-ı Ǿaşķ 
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Yüz çevirdi ħāke döndürdü yüzüŋ çarħ-ı kebūd 

Śaf çekip ŧurdu melekler ādeme ķıldı sücūd 

Bāǿiŝ-i ħilķatdir eşyāya sebeb ol kān-ı cūd 

Cünbüşden žāhir oldu ħalķa-i sırrı cūd 

Noķŧa-i vahdetdir ancaķ merkezi perkār-ı Ǿaşķ 

 

Ķande bilsin tende cānıŋ bilmeyenler kendisiŋ 

Kendisiŋ derk eyleyendir derk eden efendisiŋ 

Maĥv [u] maĥż eyler vücūduŋ ķande ķaldı ben desiŋ 

Žulmeti şirki riyādan ķurtarırdı kendisiŋ 

Zāhidiŋ göŋlünde tābān olsa ger envār-ı Ǿaşķ 

 

İki şaķķ oldu ķalem nažma gelince bu beyān 

Ŧaşra düşdü ŧolanırdı o żamįrimde nihān 

Śavt iken ĥarf oldu çıķdı perdeden oldu Ǿayān 

Śıġmadı tefsįre noķŧa ermedi Ǿaķl-ı cihān 

Śafĥa-i sįnemde ķaldı muśĥaf-ı esrār-ı Ǿaşķ  

 

 Sākin ol Fennį bilirsiŋ çoķ söze yoķ imtihā 

 Dāħil ol şehr-i śıyāma göŋlüŋ olsun pür śafā 

 Evsaŧ-ı şaǾbān berāŧıŋ bāsı bābı Murtażā 

 İşte ol şāh-ı velāyetdir penāhım ǾĀkifā 

 Bende-i kerrār-ı Ǿaşķım bende-i kerrār-ı Ǿaşķ 
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NEFES 

 

 Bir sözüm var ķardaş cānile degil 

 Dilde zārıŋ gizle açma bir ferde 

 Kāmil olam derseŋ iki Ǿālemde 

 Eyūp olup yolda śabr eyle derde 
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 Aç gözüŋ Ǿibretle gözle bu nāsı  

 Giderip göŋülden şerr ü sevāsı 

 Perde olmuş kendine kendi esmāsı 

 Źākir iseŋ Ĥaķķı iste her yerde 

 

 Nice diyem vaśfıŋ Ǿaķlımız ķāśır 

 Mālik ol mülkünde cümleye nāžir 

[236] Ħalķa imdād içün dāǿimā ĥāżır 

 Ĥıżr [u] İlyās beni baĥrile berrde 

 

 Çün ezel bezminde biz dedik belį 

 Ādemi yoġurdu o ķudret eli 

 Oķunur defterde ismiŋiz velį 

 Eger o devletiŋ var ise serde 

  

 Fennį der tükenmez gözde ħayāliŋ 

 Göklere Ǿaks etmiş ķaşı hilāliŋ 

 ĶāniǾ olmaz göŋlüm göster cemāliŋ 

 Olmasın yā şahım arada perde 

 

46 

 El üstünde eldir yazan yazıyı 

 Naķşı ħaŧŧı güzel el bilir misin 

 Manŧıķ-ı meǾāni oķudum dersin 

 Elif be cim ile dāl bilir misin 

 

 Ol şemǾe sögünmez gerçi ķararır 

 Bildirler şuǾlesiŋ andan uyarır 

 Baġbān-ı cenneti her gün suvarır 

 Śuyu ķandan gelir gül bilir misin 
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 Yetişdi bir bezme baġlatdı ķolum 

 Yitirdim bilmezem śaġ ile śolum  

 Sidretü’l-müntehāya uġradı yolum
168

  

 Bilmem o geldigim yol bilir misin 

 

 Žuhūr etdi Ĥaķķıŋ ĥükm-i ķaderi 

 Ālāt yaratıldı aldı ħaberi 

 Mażi vü müstaķbeli ķoyduķ cümle geri
169

  

 Dediler dem bu dem(dir) bel bilir misin 

 

 ǾĀķil olan Ǿāķil gitmez yoķuşa 

 Fennį demez bilir kelāmı boşa 

 Rām oldu zülfüŋ teli her bir ķūşe 

 Ne teldir o zülfüŋ tel bilir misin 
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 ǾĀşıķıŋ göŋlünde olan maĥabbet 

 Ten ile cāndan içeridir
170

  

 Muĥammed ǾAliniŋ ĥaķįķat yolu 

 ǾAķıl ile izǾāndan içeridir 

 

 Erişen bu sırra seyrān istemez 

 Göŋlü yārdan ġayrı mihmān istemez 

 Aŋlamaz derdinden dermān istemez 

 Derd ile dermāndan içeridir
171

  

 

 Ĥaķ seni yaratmış cümleden ekrem 

 Aślını bildiŋ ise fırśatı fehm 

                                                           
168

 Dizede bir hece fazladır. 
169

 Dizede iki hece fazladır. 
170

 Dizede iki hece eksiktir. 
171

 Dizede bir hece eksiktir. 
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 Fennį[yi] dillerde söyleten ādem 

 Et ile ķandan içeridir
172
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[237] Meded meded meded pįrim erenler 

 Göster cemālini görmeye geldik 

 Firķat āteşiyle sįnemiz ŧaġlı 

 Ħāk-pāye yüzler sürmeye geldik 

 

 Şāhım niķābını ķaldır yüzünden 

 Feyż alsın cümle cānlar özünden 

 Taze göŋler gibi her bir sözünden 

 Cennet meyveleriŋ dürmeye geldik 

 

 Şems ise nūrunu verme de aya 

 Ķaşlarıŋ ķavs oldu beŋzedi yaya 

 İki Ǿālem ĥüsnüne nisbetle sāye
173

  

 Göŋül seccādesiŋ sermeye geldik  

 

 İster iseŋ Fennį eylesin yārlıķ 

 Geniş ola geniş isteme ŧarlıķ 

 Śoyunur Ǿāşıķlar istemez varlıķ 

 Cānımız cānāna vermeye geldik 

 

49 

 Sāǿil ol cāhilden śorma bu sırrı 

 Gözü baķar ammā körden śayılır 

 ǾAķl ile temiz eder ħayrla şerri 

 Ħayr eder śūretde şerden śayılır 

                                                           
172

 Dizede iki hece eksiktir. 
173

 Dizede bir hece fazladır. 
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 Gel beri gel beri ey yüzü māhım 

 Senden özge yoķdur dilde penāhım 

 Bu ne sırrıŋ sırrı de baŋa şāhım 

 Şābb-ı emred kendi pįrden śayılır 

 

 Kāmil olan düşer ĥāke sürünür 

 Dürlü libās giyer aŧlas bürünür 

 Gāh olur biŋ bir ŧondan görünür
174

  

 Gāh Cem olur ŧoplanır birden śayılır
175

 

 

 Ekmel idi ĥevā geldi śonunda
176

 

 ĦilǾati hem aĥsen idi o tende 

 Kim demiş er gelmez Ǿavrat ŧonunda 

 ǾAvrat ise erden erden śayılır 

 

 Fennį bize Ĥaķdan elçiler geldi  

 Żabt ol(un)du ķānūn cümleye serildi 

 Ādemi defterdendi niçün sildi 

 Ādemiŋ tārįħi sizden śayılır 

 

50 

 Ey melek-meşreb ey perį-zāde
177

  

 Sen kimiŋ nesisiŋ saŋa kim derler  

 Cümleden eşrefsiŋ ĥüsnüŋ ziyāde 

 Sen kimiŋ nesisiŋ saŋa kim derler 

 

 Bunca zamān şāhım ķande süründüŋ 

 ǾAnāśır ŧonuŋ giydiŋ ħāke büründüŋ
178

  

                                                           
174

 Dizede bir hece eksiktir. 
175

 Dizede bir hece fazladır. 
176

 Şair, kafiyeyi bozmamak için kelimeyi nûn harfi ile yazmıştır. 
177

 Dizede bir hece eksiktir. 
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[238] Beşer śūretinde ħalķa göründüŋ 

 Sen kimiŋ nesisiŋ saŋa kim derler 

 

 Elinde ellikler yüzünde peçe 

 Fennį der bil(in)mez seni kimler seçe 

 Māǿil oldum sana gördügüm gice 

 Ŧoġru söyle şāhım saŋa kim derler 

 

GAZELLER 

1 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sen elif ķaddin görüp ey zülf-i reyĥān ibtidā 

Etdiŋ ol zülfüŋ gibi Ǿaķlım perįşān ibtidā 

 

Źāt-ı muŧlaķ nūrını źātında pinhān eyledi 

Oldu sācid sırrına ol sırr-ı Sübĥān ibtidā 

 

Ķaşlarıŋ miĥrābına geldi ħiŧābı “üscüdū”179 

Ol melāǿik zümresine oldu fermān ibtidā 

 

Seniŋ ey nūr-ı baśar kevn-i mekānıŋ mebdeǿi 

Olmasan olmazdı bu Ǿālemde insān ibtidā 

 

(5)  Çünki źātından temevvüc eyledi deryā-yı Ǿaşķ 

  Oldu sırrıŋ Fenni ol demde nümāyān ibtidā 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
178

 Dizede bir hece fazladır. 
179

 “Secde ediniz.” (A'râf, 7/11-12) 
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2 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sen kime Ǿāşıķsıŋ ol ġonca-dehān Ǿāşıķ saŋa 

Mest-i medhūşuŋ şarāb-ı erġuvan Ǿāşıķ saŋa     

 

Sen şehiŋ şems ü ķamer görmek diler her gün yüzüŋ 

Şerĥ-i ġarbį ŧolanır görsün Ǿayān Ǿāşıķ saŋa 

 

  Ħasta düşmüş gör saŋa beŋzi śararmış nergisiŋ 

Ķıpķızıl dįvānedir güller Ǿayān Ǿāşıķ saŋa 

 

Irmaķ olmuş sū-be-sū çaġlar śular leyl [ü] nehār 

Pāyına yüz sürmek ister her zamān Ǿāşıķ saŋa 

 

(5)  Ĥāśılı bu cümleniŋ seniŋ göŋülde maķśadı 

Cānı sensiŋ cümle źerrāt-ı cihān Ǿāşıķ saŋa 

 

Sen ne gevhersiŋ bilir ķadriŋ seniŋ gevher-şinās 

İşte Fennį āşikār śanma nihān Ǿāşıķ saŋa 

 

3 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Mihr-i Ķurǿāndır cemāliŋ yedi āyetdir baŋa 

Ezber etsem muśĥaf-ı ĥüsnüŋ kifāyetdir baŋa 

 

Evvel āħir nüsħa-yı kübrāsıŋ ey Ǿālį güher 

Žāhir olduŋ gün gibi demek ne ĥācetdir baŋa 

 

Bist ü heşt ü si vü düdür ķāmetiŋ vezn eyledim   

Ķande baķsam görünen ol servi ķāmetdir baŋa 
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[239]  Gerçi her źerre baŋa ümmü’l-kitāb olmuşdurur 

 Lįk cānā aĥsen śūretde ol āfetdir baŋa 

 

(5)  Mest-i Ǿaşķım bāde-i Ǿaşķdır beni söyletdiren 

Bende bilmem ben ne ĥāl oldum ne ĥāletdir baŋa 

 

Cevr-nümā zindān o dildārıŋ teşekkį eylemem 

Lāzım olan ol em[i]re istiķāmetdir baŋa 

 

(7)  Fį-rıżā dü-lāmdır çünki nefes-i ħātemiŋ 

Naķş olan naķķāş isem Fennį kitābetdir baŋa 

 

    4 

    fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Meh cebįnim keşf-i rāz et ĥāl-i ħulķįden baŋa 

Gül cemāliŋ var iken baĥŝ etme sünbülden baŋa 

 

Aldı śabrım nā-gehān bilmem ne Ǿanber būy idi 

Ol melāĥat gülşeninde degdi bir gülden baŋa 

 

Dedi gel ögren tecerrüd ĥālini pervāneden 

Bir śadā kim gūşuma dūş oldu bülbülden baŋa 

 

N’eyleyem bį-behredir derd-i derūnumdan çekem   

Bilmedi cān baħş olur mįnā-yı fülfülden baŋa 

 

(5)  Fenni yā ĥāl-i ħaŧıŋ śoram ħaŧā etdim ħaŧā 

Söz dırāz etmek ne ĥācet böyle müşkilden baŋa 
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5 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Śanma dehriŋ diler baş yād olur sensiz baŋa
180

 

Menzilim cennet de olsa nār olur sensiz baŋa 

 

Sünbülį gisūlarıŋ olmuşdu dil eglencesi 

Şimdi dehriŋ gülşeni heb ħār olur sensiz baŋa  

 

Bir şeb-i firķatdeyem yoķ śubĥ-ı śādıķdan eŝer   

Gerçi var leyliŋ nehārı nār olur sensiz baŋa 

 

Gülşen-i Ǿömrüm ħarāba vardı āħir ey śanem  

ǾAndelįbāsā işim heb zār olur sensiz baŋa 

 

(5)  Bir ķarār üzre degil yoķdur ķarārı göŋ[i]liŋ 

Cüzǿidir eglencemiz eşǾār olur sensiz baŋa 

 

6 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Şöyle bir dür-dānesin kim ķįl ķāl olmaz saŋa 

Ger bilirsin ķadriŋ ol deryā miŝāl olmaz saŋa 

 

Sür seĥāb-ı žulmeti dilden derūnuŋ sāde ķıl  

Sen seni seyr et o yerde kim žılāl olmaz saŋa 

 

Güft ü gūdan fāriġ olmuşdur ĥaķįķatįn olan 

Ĥāle ŧāl kim ehl-i ĥāliŋ ĥāli ĥāl olmaz saŋa 

 

 

                                                           
180

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

171 

 

Gördügüŋ Ǿibret yeter bu ŧumŧuraķ-ı dehrden 

Dest-dırāz olsa cihān mülkünü māl olmaz saŋa  

 

(5)  Mevt eder bir gün muǾaŧŧal ķālıbı cismiŋ seniŋ 

Fenni bir söz demege artıķ mecāl olmaz saŋa 

 

7 

  feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

[240] (1)  Fenni bir Ǿāşıķ-ı şeydā gele mecnūnāsā 

Düşe śaĥrālara ĥayfā diye Leylā Leylā 

 

Ķapılıp ķalma ħayāl olduġunuŋ aŋla günüŋ 

Nažarında görüne cümlesi gūyā rüǿyā 

 

Mekteb-i faķre gel et dersini tekrār Ǿaşķıŋ 

Veresiŋ śūret-i zįbāsına raǾnā maǾnā 

 

Ŧamlasa göŋlüne bir ŧamla ĥaķįķat baĥri 

Mevc urur dilde müdām ķaŧresin eyler deryā 

 

(5)  Cehd ķıl kim göresiŋ seniŋ hilāl-i bedri
181

 

Ol ser-mest olasıŋ maĥv ola dilden dünyā 

 

Fenni ger noķŧa-i ħāk etse vücūduŋ pinhān 

Ġayretim ġayrı bıraķmaz seni eyler gūǿyā 

 

 

 

 

 

                                                           
181

 Dizede bir hece eksiktir. 
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8 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  "Elā yā eyyühā’s-sāķį edri kāsen ü nāvilehā"
182

 

Nažar śal manžaralardır saŋa heb ehl-i maħfil-hā 

 

Bizi ol demle hem-dem ķıl geçir ķayd-ı Ǿalāyıķdan 

Ġanįmet bil bu evķātı olupdur demde zāǿil-hā 

 

Gel ey nāŧıķa saǾy et ķul eyle fiǾliŋ hem-ser
183

 

Ne ķıldınsa gelir bir gün olurlar sāǿil-hā
184

 

 

Hevā vü ārzūlarla geçer meh nāzeniŋ Ǿömrüŋ 

Perįşān Ǿaķlını cemǾ et Ĥaķ olmaz buŋa ķāǿil-hā 

 

(5)  Ledünnį dersini iste ki śadrıŋ inşirāĥ bulsuŋ 

Taśavvurla olunmaz cennet-i Ǿirfāna dāħil-hā 

 

Śalāt-ı dāǿime er kim namaz olsun heb eŧvārıŋ 

Gözüŋ gönlüŋ ol dāǿim miĥrāba muķābil-hā
185

 

 

Özüŋ taŧhįr edip ol göŋül tevhįde ermezse  

Seni ol sāde dile ķılmaz Ǿabā ile ķabāyil  

 

(8)  Görüp naķş āteşiŋ Fenni anı Ǿaşķ odudur śanma 

Śalar girdāb-ı hicrāna özünden olma gāfil-hā 

 

 

 

                                                           
182

 Arapça bir cümle olan mısrada “(Dikkat et) Ey saki, bir kase ve onun takdimini biliyorum.” anlamı 

bulunmaktadır. 
183

 Dize eksiktir. 
184

 Dize eksiktir. 
185

 Dize eksiktir. 
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9 

    müfteǾilün/fāǾilün/müfteǾilün/fāǾilün 

 

(1)  Sil ķoma dilde ġubār-ı göŋlüŋ ol pür-śafā 

Varlıġı maĥv eyle varsın saŋa ol āşnā 

 

Er iseŋ izle eri olma kemikle deri 

Cān u göŋülden seri yār yoluna ķıl fedā 

 

  YaǾni bu gün men Ǿaraķ-dersiŋ oķu bul şeref 

Gör saŋa ehl-i selef nice bulupdur beķā 

 

Ĥāśılı sen men ledün dersine saǾy et bu gün 

Keşf ola saŋa bütün sırrıŋ evvel ŧā u hā 

 

(5)  Fāyı bilip Ǿaynı ķaf Ǿaynı żal Ǿaynı mużāf 

Şebi küfr et saŋa ħākįde göŋülden dü-tā 

 

Olma śaķın āb [u] kįl söyledigiŋ sözü bil 

İşte śıfātıŋ dil oldu saŋa gör saŋa
186

 

 

[241]  Kendine gelsen eger Fenni saŋa buna der 

Ġayrıdan eyle güźer sözüŋle senden saŋa 

 

10 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ŧurma tenhā ey göŋül bir dil-rübā lāzım saŋa 

Yār ol her ĥālde bir müşkil-güşā lāzım saŋa 

 

 

                                                           
186

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

174 

 

Elf ü bįden al sebaķ sen eyle vezn et ķāmetiŋ 

Ger dilersiŋ menziliŋ olsun semā lāzım saŋa 

 

Hüdhüde dilden ħaber śor ŧut Süleymān ķulunu 

Et sefer Belķįs içün Ǿazm-i Sebā lāzım saŋa  

 

Kūh-i Ķāfıŋ maǾnide Ǿanķāsı oldunsa eger 

Ol muķaddem bāl [ü] perden āşnā lāzım saŋa 

 

(5)  Ŧaşa çal levĥ-i żamįriŋ yoķla sırrıŋ ser-te-ser 

Lām elif olsun ħaber bir mübtedā lāzım saŋa 

 

Dįde dāǿim hūya māǿil aç baśįret gözleriŋ 

Fenni gözle dūrbįn (āyįne) Ǿālem-nümā lāzım saŋa 

 

11 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Gül cemāliŋ göster ey mihr ü kifāyetdir baŋa 

Ķul ķabūl et ķapına devlet saǾādetdir baŋa 

 

Mihr-i Ķurǿāndır cemāliŋ muśĥafı ey sāde-rū 

Ķāf [u] kāf [u] śād mıśdaķ yedi āyetdir baŋa 

 

Lafžı küllden śūfi gülçįn olmaķ ister her nefes 

Ger gülüŋ devri(miz)se destim śun nedāmetdir baŋa 

 

Āh şerārı āhımı göklerde yıldız śandılar 

Bilmediler ġam şebi şemǾ-i hidāyetdir baŋa  

 

(5)  Ben ne derdim olmasa ħāmem elimde ġaybdān 

O żamįrim sırrını ižhāra āletdir baŋa 
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Ey bisāt-ı kevne nāzir şeş-cihetden dile söz  

Ben demem o gizli sırrımdır emānetdir baŋa 

 

(7)  O beni düzdü beşer şeklinde insān eyledi 

Fenni  isim etdi śāĥib-i kerāmetdir baŋa  

 

12 

 müstefǾilün/müstefǾilün/müstefǾilün/müstefǾilün 

 

(1)  Sen şeh-süvārı bildi ol mįm-i feminden āşinā 

Şehr-i ledünne buldu yola kemālince cilā
187

 

 

Sen gizli bir gencįnesiŋ Ǿālem ne bilsin kim nesiŋ 

Ser-tā-be-pā āyįnesiŋ müdrik seni ehl-i źekā 

 

Sen ħūblarıŋ sevenisiŋ derdlileriŋ dermānısıŋ 

Şāhım mürüvvet kānısıŋ muĥtāc saŋa şāh [u] gedā 

 

Şevķiŋle bu çarħ-ı berįn devrānda dāǿim ey emįn 

Ĥilminle sākindir zemįn şānında nāzil ŧā u hā 

 

(5)  ǾAşķıŋ derūnumda nihān ĥālim saŋa cümle Ǿayān 

Senden mürüvvet alaman Ħıżr-ı lebiŋ ķılsın devā 

 

Fennį baħtım ķaradır baġrım olunmaz māddedir
188

 

N’etsin göŋül bį-çāredir olmazsa ger senden Ǿaŧā 

 

 

 

 

 

                                                           
187

 Dizede bir hece eksiktir. 
188

 Dizede bir hece eksiktir. 
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13 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

[242] (1)  Yeter öldürdüŋ eyā ķaşı kemān küsme baŋa 

O güzel başıŋ içün etme amān küsme baŋa 

 

Saŋa müştāķ ede kim sende bilirsiŋ cānā 

Baŋa küssün bütün Ǿālem sen hemān küsme baŋa  

 

Ħasta düşdüm düşeli fikrime şįrįn deheniŋ 

Leb-i laǾlinle ķan ol cānıma cān küsme baŋa 

 

Göŋlümü śayda götürdü oķur çįn-i zülfüŋ 

Dükeli ĥālim olur śoŋra yaman küsme baŋa 

 

(5)  Ķalmadı śabra taĥammül beni yaķdıŋ yaķaların
189

 

Demek ĥācetimdir ey āfet-i cān küsme baŋa   

 

Defter-i Ǿaşķa zaħ[ı]m urduŋ elinle Fennį   

Hele bir an ŧuramam sensiz amān küsme baŋa 

 

14 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ey perį zülfüŋ gibi Ǿaķlım perįşān oldu heb 

Tār[u]mār oldu vücūd iķlįmi vįrān oldu heb 

 

ŦāliǾimdir bend-i ġamdan göŋlüm āzād etmeyen 

Geçdi Ǿömrüm varlıġım Ǿālemde nālān oldu heb 

 

 

                                                           
189

 Dizede bir hece fazladır. 
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Sen ki gitdiŋ iŋletir gitmez ħayāliŋ dįdede 

Gerçi ol nāzik beden ħāk ile yeksān oldu heb 

 

Ķaŧre ķaŧre ķan ŧamlarsa gözlerimden ġam degil 

Kim ki ol sile sirişkim gördü giryān oldu heb 

 

(5)  N’eylesin ceźbi firāķınla seniŋ āh etmesin 

Sözleriŋ ķaldı eŝer ķayd oldu dįvān oldu heb 

 

15 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Gül gibi ol gül-feminden sözleriŋ miŝl-i gül-āb 

Ĥüsnüŋüŋ vaśfında  ķāśır  ķaldı cümle şeyħ [ü] şābb 

 

Ķuş diliŋ fehm eylemez deyü perįden śorma gez 

  Derk eder mi ķande bilsin ŧūŧį ķadriŋ o ġurāb 

 

Ķatresi Ǿilm-i ledünniŋ mevc urar deryālanır 

Yayılır Ǿālemde bir noķŧa olur yüz biŋ kitāb  

 

Meǿ[i]menden geç bu varlıķ perdesini eyle çāk 

Perde seniŋ ara yerde söz seniŋ seniŋ ĥicāb 

 

(5)  ǾAyn-ı vaĥdetle nažar ķıl çįn vücūduŋ Ŧūruna 

Śūreti Ǿālem görünsün gözüne cümle ĥabāb 

 

O ķāf u kāf u śād eyler kifāyetdir nefsine
190

 

Dem bu demdir işte geldi vaĥdet-i yevmü’l-ĥisāb 

 

 

                                                           
190

 Dizede bir hece fazladır.  
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(7)  Cehd ķıl ķalma geri kendiŋ eriştir menzile 

Yıķılıp bütün ĥaśārı olmadı Fennį ħarāb 

 

16 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

 [243] (1)  Çoķ ķamer [ü] şems ile bircik ķarār etdim bu şeb 

Urdu luŧfunda göŋlüm pās-bān etdim bu şeb  

 

Açılıp bāb-ı velāyetden Ħudā menzilimi 

Görünen rüǿyālarım Ǿayn-ı Ǿayān etdim bu şeb 

 

Menzil-i ķudse erişdim eyledim anda güźer  

Ne felekden bu fürūŧ-ı mekān etdim bu şeb
191

 

 

  Mū-be-mū gözden geçirdim bu fenā dārıŋ süzüp 

Dost yolunda varlıġım cümle niŝār etdim bu şeb 

 

(5)  Söz demezdim meyve-i maķśūda ermezdi elem 

Gör saŋa bu ħāmemi ŧūŧį-zebān etdim bu şeb 

 

Ĥarc ederseŋ a[r]tar eksilmez kelām-ı lā-yezāl  

Künc-i dilde setr edip anı nihān etdim bu şeb 

 

(7)  Fenni  fendim oldu rüǿyā derk edelden maĥfilim  

Ķalmadım śūretde ten mülkünü cān etdim bu şeb 

 

 

 

 

 

                                                           
191

 Dizede bir hece eksiktir. 
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17 

 mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Gel ey rūĥ-ı muśavver gül çü seniŋ maķśad-ı aķśā 

  Çü seniŋ şāhid-i maǾnį çü seniŋ faħr-i mevcūdāt  

 

  Śalātıŋ Ĥaķ ķabūl etmez saŋa yüz dönmese āħir 

  Çü seniŋ KaǾbe-i maķśūd çü seniŋ ķıble-i ĥācāt 

 

O źātı kenz-i maħfįden begeli giydi “kün”192
 emriŋ 

Göründü źātı ķapladı o cüziyyāt külliyāt 

 

Kemāl-i źātına mažhar śıfātıŋ eyledi ižhār 

Bilindi śūreti maǾnį göründü o śıfāt-ı źāt 

 

(5)  Gelicek çünki źātından kelāmı olmadı münfik 

  Anıŋçün cāmiǾü’l-Ķurǿān yüzündür maǾnį-i āyāt 

 

Eger naķşında naķķaşıŋ görüp bilmezse źevķıle 

Nedir ol ehl-i tevĥįdiŋ dilinde nuķre ile iŝbāt
193

 

 

Niçün dedi aŋa Allāh “nefahtü fįhi min-rūĥį”194
 

  O mıśbāĥ-ı ulūhiyyet aŋa ādemdurur mişkāt 

 

[244]  Eger fażlıŋ erişmezse murādım baŋa el vermez 

ǾAceb tekmįl eder āħirini bu derd ile ĥālāt 

 

(9)  Baśįret ehlidir Fennį cemāl-i yārı görmekde 

Anıŋçün Ĥaķķı görmekde o müǾmin müǾmine mirǿāt 

 

                                                           
192

 “Ol.” (Bakara, 2/117) 
193

 Dizede bir hece fazladır. 
194

 “Ben ona ruhumdan üfledim.” (Hicr, 15/29) 
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18 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ey felek etdiŋ beni derd ile giryān Ǿāķıbet 

Oldu sįnem āteşi hicriŋle nālān Ǿāķıbet 

 

N’eydi ķaśdıŋ bilmedim ol gül kemāle ermeden 

Śoyduŋ egninden libāsıŋ etdiŋ Ǿuryān Ǿāķıbet 

 

Śoldurup ķaddi nihāliŋ bāda verdiŋ Ǿömrünü 

Eylediŋ o gül teni ħāk ile yeksān Ǿāķıbet 

 

Saŋa kim bel baġladı bir yād olupdur āşikār 

Ħalķa bu meger ħusūfuŋ oldu şāyān Ǿāķıbet 

 

(5)  ǾĀķil iseŋ çöz taǾalluķ etdin mi āzāde ol 

Gülü men gibi olur dünyāya insān Ǿāķıbet 

 

Ķanı şol demler seniŋle bār eyledik cezbį müdām
195

 

ǾĀķıbet erdi yetişdi bitdi hicrān Ǿāķıbet 

 

19 

müstefǾilün/müstefǾilün/müstefǾilün/müstefǾilün 

 

(1)  N’etdi baŋa ey gül beden Ǿaşķıŋla bu sevdā gözet 

Ķoyma beni bį-kes meded ey ķāmet-i ŧūbā gözet  

 

Aldı beni ĥüzn-i firāķ görmez gözüm yaķįn ıraķ 

Ben bu ġamıŋ YaǾķūbuyam ey Yūsuf-simā gözet 

 

 

                                                           
195

 Dizede hece fazladır. 
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Sįnem celāliŋ ŧabǾına ŧaķat götürmez luŧf ķıl 

Ol KaǾbe-i źātıŋ ĥaķķı etme beni rüsvā gözet 

 

Erse nesįmiŋ śubĥ-dem eyler ķıyām cān [u] beden 

Ol ħāk-pāyıŋ ŧūŧiyā cān gözüne ala gözet 

 

(5)  Ceźbį bu firķat āteşi dal etdi ķaddi ķāmeti 

Geldim ķapına yalvara ey Ĥażret-i Mevlā gözet 

 

20 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Var ise oldu perįşān sünbül-i gįsūyı dost 

  Gül gibi göŋlüm açıldı erdi feyż-i būyı dost    

 

  Mihr elinde yaradır sįnem görünmez yareden 

Olsa olmaz mı Ǿaceb faķr-ı serim zānūyı dost 

 

Özümü şems u ķamerden devşirip döndüm yüzüm 

Düş olunca gözüme ol kūşe-i ebrūyı dost 

 

[245]  Ayaġınıŋ o türābı KaǾbe-i maķśūdumuz 

  Secdegāhımdır benim o cümle ħāk-i kūyı dost 

 

(5)  Fenni  ŧurma ŧaşra gel ķaldır göŋülden perdeyi 

Āşikār cān dįdesinden baķ görünsün rūyı dost 

 

21 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Yeter derdi firāķından benim ĥālim yaman āfet 

Bu ĥālinle beni tenhā ķoyup gitme amān āfet 



 

182 

 

Nice āfetsiŋ ey āfet seniŋ her bir ķįlıŋ āfet 

Sen āfetsiŋ gözüŋ āfet diliŋ āfet dehān āfet 

 

Ser-ā-ser ĥüsnüne ķarşu iki Ǿālem münevverdir 

Ne ĥācet ben diyem her źerrede nūruŋ Ǿayān āfet 

 

Ne derlerdir Ǿaceb bilmem leb-i laǾlünde gizlersiŋ   

Ķalem vaśfıŋ demek mümkün degil olmaz beyān āfet 

 

(5)  Görünce ķāmetiŋ elfiŋ yitirdim büsbütün Ǿaķlım   

Özümden bį-ħaber etmek beni cümle zamān āfet 

 

Eger cāh-ı ŧabįǾatıŋ ķılarsaŋ Fennį  bį-āzād 

Revān etsin yoluna cān u dil olsun revān āfet 

 

22 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Dün gice seyrimde gördüm ġamze-i fenā-yı mest 

Kendi mest olmuş o nergis dįde-i mestānı mest 

 

Bendim ol bezme velį sırrından āgāh olmadım 

Var ise cāyı ezeldir eylemiş ol cānı mest 

 

Mest olup pįr-i muġān mey-ħānesiŋ görmem lemǾi 

Sāķi mest hem eylemiş meclisdeki yārānı mest 

 

Ŧoldu ol meclisde semǾim nuķre-i ķallāş ile 

Müşterį tellāl-ı mest hem baġrışırlar ķanı mest 

 

(5)  Kendiliksiz cümle źerrātı cihān eyler śadā 

Fenni mest olmuş śorarlar ķandedir cānānı mest 



 

183 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[246] (1)  El-ġıyāŝ ey şāfi-i rūz-ı ķıyāmet el-ġıyāŝ 

  El-ġıyāŝ ey maĥzunį künc-i kerāmet el-ġıyāŝ 

 

  Nefs elinde al giribānım meded ķurtar bizi 

  Yoķsa dil mülküŋ ser-ā-ser etdi gārāt el-ġıyāŝ 

 

  Çarħı gerdūn bāye döndürdü dil-i nāşādımı 

  Doğru ķıl ķaddiŋ gibi ey servi ķāmet el-ġıyāŝ 

 

  Ħınc u kįnimiŋ olur olmazsa senden dest-res  

  Ġarķ eder bir gün beni bu baĥr-i curun el-ġıyāŝ  

 

(5)  Ġayre ķılmam ilticā sensiŋ şefāǾat maǾdeni 

  Umar mı ki esb ede gönlüm leŧāfet el-ġıyāŝ  

 

  Fenni ol cerbi İlāhi ķalbi ceźb etsin seni 

  Hiç eŝer ķoymaz sana senden o ĥālet el-ġıyāŝ 

 

24 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ķıl tekāpū ey göŋül derdine isterseŋ Ǿilāc 

Ĥaķķa ķul ol olmayasıŋ žāhir u bāŧında ac 

 

Naķşına aldanma dehriŋ ver göŋüldense ŧalāķ 

Baķma gel anı ħarābe terkin ur tenhāya ķac 

 

Sū-be-sū deryā-ı Ǿaşķ etmiş iĥāŧa Ǿālemi 

Māhir ol ögren ĥaķįķat baĥrini ķulac ķulac 
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Gerçi śudur śu denir śūretde ammā her biri 

Kimi Şāŧŧ kimi Fırāŧdır kimi "milĥun ücāc"196  

 

(5)  Hū hevāya aldanıp etme güşāde yelkeniŋ 

Seng[i]sāra uġradırsaŋ menzilinde yelken ac  

 

Fenni sil ķoyma ġubār āyįne-i dilde müdām  

Śāf olursa gösterir āyįne-i dilde zücāc 

 

25 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Gel göŋül mülkünde bir dükkān ac 

Ŧurma tenhā ver söze anda revāc 

 

Ārzu  ķıl dilden viśāli KaǾbesiŋ 

Eyleme Ǿömrüŋ içre bir kez seniŋ ĥāc
197

 

 

Mažharı gül olmasaydı ādemi 

Çār Ǿanaśır etmez idi imtizāc 

 

[247]  Nūr ile ŧol düş et göŋlüŋ ādıŋ 

Uyarıp semǾ-i Muĥammedden sirāc 

 

(5)  Dost gider şāh olup insān ruħı 

Heft iķlįmden eger bāc-ı ħarāc 

 

Elde fırśat var iken ŧurma geri 

Fenni  gel bu derdine eyle Ǿilāc 

 

 

                                                           
196

 “Tuzlu ve acı” (Fâtır Sûresi. 35/12) 
197

 Dizede bir hece fazladır. 



 

185 

 

26 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sevsem olmaz mı Ǿaceb bir şābb-ı emred tāze genc 

ǾAceb olur mu istesem şeftālisiŋ olsam dilenc
198

 

 

Ŧıfl meşrebdir göŋül her gördügüne meyl eder 

ǾĀrįfe bir gül yetipdir başa çıķmaz şeş [ü] penc 

 

Sen mülk-i meşreb lebinden bir içim śu vermediŋ 

Baķmadıŋ şefķat gözüyle biz[e] oldum ben gülünc 

 

Gāh firķat gāh vuślat gāhį ġam gāhį sürūr 

Bir ķarār üzre degildir bu felekler yeme renc 

 

(5)  Derd-i ġamdan ġayrı yoķdur Ǿāşıķa źevķ-ı sürūr 

Yār içün her źerreden erse cefā Fennį  
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Yaķįn olmaķ göŋül ol Ĥażret-i Mevlāya gücdür güc 

ǾUrūc etmek ķoyup bu isķa-yı Ǿalāya gücdür güc 

 

Ne müşkildir çekip dehri diyenden dāmeniŋ almaķ 

Ŧalāķ vermek zen-i mekkāre dünyāya yaġmaya gücdür güc
199

 

 

Ġurūr etme libās-ı faħr ile Ǿömrüm cihāndır bu 

Seni muĥtāc eder bir olmadıķ ednāya gücdür güc 

 

                                                           
198

 Dizede bir hece fazladır. 
199

 Dizede hece fazladır. 
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Diliyle atladım bildim demek ħoştur ķolay ammā 

Bugün vermez iseŋ bu varlıġıŋ yaġmaya gücdür güc 

 

(5)  İki kez ŧoġmayan bitmez erişmez Fenni ĥaķįķat 

Ŧoġup Ǿālemde ŧolmaķ zįr ile bālāya gücdür güc 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[248] (1)  Mübtelā-yı Ǿaşķ olan āvāre gelsin her śabaĥ 

ǾArż-ı ĥācet eylesin ħünkāra gelsin her śabaĥ 

 

Hāy hūyundan cihānıŋ eylesin cānā güźer 

Mescide tevĥįd içün eźkāra gelsin her śabaĥ 

 

Ħār ile gül bir budaķda görsün ol ŧūmar-śıfat 

Zār olup bülbül gibi gülzāra gelsin her śabaĥ 

 

Ey ŧabįbim ķandesiŋ bu derd helāk eyler beni 

Söyle ey bād-ı śabā tįmāre gelsin her śabaĥ 

 

(5)  Ħāk-pāyıŋ secdegāh olsun ķuluŋ Fennį müdām  

  Ķo ziyāret eylesin bį-çāre gelsin her śabaĥ 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sāķį  oldu bezme aldı destine cānān ķadeĥ 

Kendi luŧfundan büründü āfet-i devrān ķadeĥ 

 

Raķśa geldi bezm-i Ǿişret her ŧaraf āvāzedir 

Cām-ı Cemdir görünür ŧolmuş bütün meydān ķadeĥ 



 

187 

 

Bir ķadeĥdir öyle tįz-rev ayaġıŋ baśmaz yere 

Śanasıŋ gūyā ŧutar destinde her insān ķadeĥ 

 

Kerem olunca bezm-i Ǿişret kimiŋ firķatindedir
200

 

Ger hümāveş ĥükmüdür eyler ise cevlān ķadeĥ 

 

(5)  Boş giderse bir ŧarafdan şįşeler ŧolmuş gelir 

Fenni gördüm başa çıķmış devr eden alan ķadeĥ 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Bahāra erdi ol ĥüsnüŋde gül gibi Ǿayāndır rūĥ 

Güzel ĥüsnüŋ semāsında güneş gibi revāndır rūĥ 

 

Śarılmış zülf-i pür-çįniŋ muǾaŧŧar būy alır andan 

Bihiştāsā bezenmiş gül yüzü āndır canāndır rūĥ 

 

Ķamer-i ŧalǾat cebįniŋ şems ile gūyā Kurǿān etmiş 

Leŧāfet burcuna girmiş dilā gözden nihāndır rūĥ 

 

Gelir bir dem serābāsā bu Ǿālem maĥv olur gözden 

ǾAceb mi ser-te-ser yansa cihān āteş-feşāndır rūĥ 

 

(5)  Baķıp mirǿāt ĥüsnüŋde görünce kendisiŋ cüzǿi 

O ānda anı ceźb etdi dil bilmem ne āndır rūĥ 

 

 

 

 

 

                                                           
200

 Dizede bir hece fazladır. 



 

188 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/feǾūlün 

 

(1)  İşim Ǿiśyān ħaŧādır yā Muĥammed 

Seniŋ şānıŋ Ǿaŧādır yā Muĥammed 

 

“Hüvel-evvel”201
 seniŋ źāt-ı şerįfiŋ 

Nažargāhı Ħudādır yā Muĥammed 

 

Nebįlerle velįler saŋa müştāķ 

Yolunda heb fedādır yā Muĥammed 

 

  Çü seniŋ meydān-ı kevn mekānıŋ 

Yine ricǾat saŋadır yā Muĥammed 

 

(5)  Sözünden žāhir oldu “men raǿani”202
 

Yüzüŋ derde devādır yā Muĥammed 

 

[249]  Yüzü ķara günāhıyla ķapında 

Ķuluŋ Fennį gedādır yā Muĥammed 

 

32 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Diş bilerdi seni ŧāvus-śıfat görse ĥasūd
203

 

Ŧuymadın mı neler etmiş idi Yaĥyāya Yehūd 

 

Sözümüŋ mā-ĥaśalı olmasın āgāhıŋ  

İsterem olmaya bezminde seniŋ ehl-i Ǿanūd 

 

                                                           
201

 “O (Allah) ilktir.” (Hâdîd, 57/3) 
202

 “Beni gören” (Hadis-i Şerif) 
203

 Dizede bir hece eksiktir. 
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Yine dāǿir ayaġı baśmaz ise bir kārıŋ 

Buldu ol dāǿireler nuŧķ-ı şerįfiŋle vücūd 

 

ŦalǾat-ı nefsiŋ olup rūĥ ile rūĥānį müdām 

ŦaǾn mı Cebrāil-śıfat eyler iseŋ Ǿarşa śuǾūd 

 

(5)  Göŋlünü ħāli ķıl endįşeden ol ehl-i śafā 

Saŋa her laĥžada feyż etme de Ħallāķ-ı vedūd 

 

Fenni cehd et o śalāta erişe eŧvārıŋ 

O seniŋ ol ķıyāmetde rükūǾunda sücūd
204

 

 

33 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)  Demidir gök ķapısı olmadan ey cān mesdūd 

Yürü ǾĮsį-nefes ol göklere sen eyle śuǾūd 

 

ǾĀrįf iseŋ bu fenā Ǿāleme meyyāl olma 

Ŧut sözüm kim edemez śoŋra nedāmet saŋa sūd 

 

ǾĀrįf-nefes olup aldınsa ħaber źātından 

Sen saŋa vāśıl iseŋ ŧāliǾiŋ oldu mesǾūd 

 

Ĥaķ bilir çünki bilirseŋ seni senden aǾlā 

Ne ġamıŋ esfel ü aǾlāda seniŋle maǾbūd 

 

(5)  Ola cānıŋ gibi ol cāme-i ŧabǾında laŧįf 

Ümmetim diye Muĥammed ola senden ħoşnūd 

 

 

                                                           
204

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

190 

 

Fenni Ǿāķil nažar etmez bu ħarāb-ābāda 

Ĥaķdan özge ola mı ġayr göŋülünde maķśūd 

 

34 

  fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sözleri gülden şekerden ŧatlu cānıŋ leźįź
205

 

Geçdi göŋlüm ol sebebden ŧutmadı cānıŋ leźįź 

 

Ħançeri ġamzeyle yarsa sįnemi başdan başa 

Ħoş gelir dersem sezādır zaħm-ı müjgānıŋ leźįź 

 

Cān nedir aślā ķıramaz tek hemān būs eylesin 

Ŧālibi vaślıŋ olan Ǿuşşāķa dāmānıŋ leźįź 

 

Her ne deŋlü ķılsa bār artıķ cefāsı ħoş gelir  

Luŧf ķahrı cümleten baş üzre cānānıŋ leźįź 

 

(5)  Ger şehįd-i ġamzeŋ olsa ceźb-i devlet ġam degil 

Ķahr eder hem śu gibi ŧutmaz döker ķanıŋ leźįź 
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    fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Dest-i dil-berden olur kim bir ķadeĥ nūş etdiler 

Geçdiler kevneyni bir demde ferāmūş etdiler 

 

[250]  ǾAķl-ı ķāśir derk eder mi maħfidir gözden olur 

Terk-i tecrįd ĥırķasında anları pūş etdiler 

 

 

                                                           
205

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

191 

 

Kāf nūn emri rumūzuŋ bildiler maǾnāsı ne 

Anlar eşyāda “ene'l-Ĥaķ”206 naǾrasıŋ gūş etdiler 

 

Cümleniŋ ĥāli diger-gūn oldu bir meydān işit 

Her birini bir źevķ ile bir ĥālete düş etdiler
207

  

 

(5)  Kimisin mescide źāhid kimisin mey-ħānede 

  (Bu) boyun egmiş her birin bir gün medhūş etdiler 

 

Bu maǾārįf gülşeninde ŧūŧįler dem-bestedir 

Nice Ǿirfanı ricāli anlar ħāmūş etdiler 

 

Ķahr eder hem işigin bekler āzār etmez ķabūl  

O ġulāmıŋ deldiler gūşunda mengūş etdiler 

 

(8)  Tā ĥarįmi ķuds iken o kendiliksiz mest idi  

Fenni kendinde degildir anı ser-ħoş etdiler 
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  fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Seniŋ ey ŧūŧį-śıfat ķadriŋ[i] her cān ne bilir 

Olmayan ĥüsnüne āşüfte vü ĥayrān ne bilir 

 

ŻāyiǾ eden mınŧıķasıŋ dāǿire-i ħāriciŋ 

Kevkeb-i ŧabǾı anıŋ dāǿir Ǿirfān ne bilir 

 

Ne bilir śūrete nāžir seni kim nice gevher 

Sen melek-meşrebi bu ŧarz ile şeyŧān ne bilir 

 

 

                                                           
206

“Ben Hakk'ım ve hakikatim.” (Tâhâ, 20/14) 
207

 Dizede bir hece fazladır. 



 

192 

 

Ol ki bilmez biri gök on iki burcuŋ sırıŋ  

Ne demekdir göge aġdıġını Ķurǿān ne bilir 

 

(5)  Evveliŋ āħiriŋ endįşe ķılanlar āħir
208

 

  Ne bilir māżį vü müstaķbel olan ne bilir
209

 

 

Ne bilir“kün-fe-yekūn”210
oldu demekden maķśad[ı] 

Noķŧa-i künden ħabįr olmayan insān ne bilir 

 

Cām-ı ney neşǿesini pįr-i muġāndan śordum  

Sen bilirsiŋ dedi o ķadrini nādān ne bilir 

 

(8)  Fenni  nā-ehle deme ĥikmeti żāyiǾ etme
211

 

Sözleriŋ gerçi gevher ķıymetin ĥayvān ne bilir
212

  

 

37 

    fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  ǾArż eder göstermeye ĥüsnüŋ güzel mecbūr olur 

Noķŧa-i ĥālinde gāhį gizlenir mestūr olur 

 

Ŧūŧi-meşreb murġ-ı ravża söyleşir āyįneden 

Ehl-i ĥāliŋ ĥālidir bu ĥāl ile maśdūr olur 

 

Kūh-ı Ķāfıŋ o mücerred maǾnįde Ǿanķāsıdır 

Lįk ħāk olmuş ayaķ altında etme mūr olur 

 

 

                                                           
208

 Dizede bir hece eksiktir. 
209

 Dizede bir hece eksiktir. 
210

 “Ol (der) hemen olur.” (Bakara, 2/117; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En'am, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; 

Yâsîn, 36/82; Mü'min, 40/68) 
211

 Dizede bir hece eksiktir. 
212

 Dizede vezin tutmamaktadır. 



 

193 

 

Maŧlab ise ehl-i Ǿaşķı aŋlamaķ mümkün degil 

Gāh olur başdan ayaġa nār olur gāh nūr olur 

 

(5)  Kim ki gözden oķumuş aŋlar işāret Ǿilmini 

Seleb-i źeneb vücūduŋ ħalķ ile mehcūr olur 

 

Fenni  fį mįm sırrıŋ ifşā etmeden eyle ĥaźer 

Aŋlamaz ol ĥāli nā-ehle demeklik zūr olur 

 

38 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[251] (1)  Gel göŋül mülküŋ gözet kim günde biŋ seyrān olur 

Merkezi Ǿaşķa döner her źerre bir devrān olur 

 

Cevher-i ferd ise ķaśdıŋ böyle kün deryāsını 

Ŧaşra ķoy varlıķ libāsıŋ isteyen Ǿirfān olur 

 

Açdı mihriŋ şol ki buldu gevheri maǾnāya bul 

Seyr eder cān ellerini başdan ayaġa cān olur
213

 

 

Kāf nūn emriŋ bilen aldı ledünnįden sebaķ 

Söze ĥācet ķoymaz ol gözden olur Ǿirfān olur 

 

(5)  İşte ol mirǿāt-ı vechinden göründü şems cihet 

Ħoşca baķ ol źāta gör kim çehresinde ān olur 

 

Fenni ol kim mįm ü ĥı vü dāl bilse kimdir ol 

Daġılır bir ķaŧre iken baĥr-i bį-pāyān olur 

 

 

                                                           
213

 Dizede bir hece fazladır. 



 

194 

 

39 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)  ǾAceb ol ķāmetiŋ serv-i ķıyāmet gibidir   

Seni vaśf eylemek her Ǿāşıķa ķudmet gibidir  

 

Şerħ-i şevketine gül gibi ħār oldu sebeb 

Ser-i kūyuŋ ırmaġılan ile cennet gibidir 

 

Cānı sensiŋ dü-cihān ħalķı seniŋle zinde 

Bestedir cümle eşyā saŋa ālet gibidir 

 

Ĥaķ bilir ŧoġrusu söz ķadriŋ ķor baş üzre
214

 

Ŧoġru söz ehl-i dile tāc-ı saǾādet gibidir 

 

(5)  Cevr-i žulmetden ümįd etmez idim elŧāfıŋ 

Çün seni vuślata bir nice işāret gibidir 

 

Fenni çün baśdı bu gün aĥsen-i taķvįm ķadem 

Gör o ħalķı ĥüs[ü]nüŋ seyrānı śūret gibidir 

 

40 

mefǾūlü/mefāǾilü/mefāǾilü/feǾūlün 

 

(1)  Āyįne gibi levħa-i ĥüsnüŋde celįdir 

Allāh ile Muĥammed görünür Ǿayn ǾAlįdir 

 

Şol vaķf-ı müŝelleŝ gibidir ħayme-i tende 

Bir noķŧadan ol nüsħa duraġında belįdir 

 

 

                                                           
214

 Dize eksiktir. 
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Vācibdir o mümkün görünür śūrete ķalma 

Ol nūr-ı Ħudā mažharıdır heb ezelįdir 

 

Bu ķadar söze ġayrınıŋ inkāra mecāli 

Erkān-ı şerįǾatde nebį biri velįdir 

 

(5)  Gir mekteb-i Ǿirfāna oķu sende bu dersi 

Ehl-i dile zenbūr-ı diliŋ bu ǾAlįdir
215

 

 

Fennį  erişen sırrına ol mįm ile Ǿaynıŋ 

Der žāhir ü bāŧında Ĥaķıŋ ķudret elidir 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Nā-gehān o muśĥaf-ı ĥüsnüŋ oķur kūşem ķapar  

Ħalķa göstermez ĥaķįķat yüzünü berhem ķapar 

 

Gül yüzünde ħāl-i Hindūlar nişānıdır semen 

Saŧr-ı ĥüsnüŋ seçmez ol dem sırr bilir perçem ķapar 

 

Ger put-ı tersā bugün yaġmaya verse kendisin 

  Cümleden on tāc [u] taĥtıŋ ķor anı Edhem ķapar 

 

[252]  Zār olup dost gülşeninde açsa bülbül aġzını 

 Gül gibi açmaz buçaķlar aġzını gül-fem ķapar 

 

(5)  Sinesiŋ bilmez ŧabįb ħançer buçaķ mı yarası 

 ǾArż ederdim görmeye ķoymaz anı merhem ķapar 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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 “Len terānį”216  ġuśśasından ķurtulup āzād olan 

 Būy alır her bir çiçekden Fennį çiden nem ķapar 

 

42 

    fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sevdigim nevres[te]dir ķaşı kemān olsun da gör 

 Vaśfa gelmez öyle bir ġonca-dehān olsun da gör 

 

 Māt olur ŧūŧį-lisānınla tekellüm eylese 

 Söze ĥācet ķoymaz ol ĥācet zamān olsun da gör 

 

 Sünbüle gįsūlarından būy alır her bir çiçek 

  Sen ne dersiŋ ol perį bir gün Ǿayān olsun da gör 

 

  Āf-tābıŋ pertevinden maĥv olur seyyāreler 

  Ħūblar içre öyle bir şāh-ı cihān olsun da gör 

 

(5)  Biŋ nažarda Ǿāşıķı şu dįdesin eyler helāk 

  İstemez tįġ [ü] teber kendinde ān olsun da gör 

 

  O lebinden Ǿāşıķ-ı dil-ħasteye cān baħş ider 

  Fenni ol ĥikmet-şinās bir ħurdedān olsun da gör 
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   fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Baĥr-i Ǿaşķıŋ ķaŧresinde nice Ǿummān gizlidir 

  Mažharı tam ādemįdir anda ol kān gizlidir 
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 “Beni (asla) göremezsin.” (A'râf, 7/143) 
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  Gör vücūduŋ iķlįmiŋ her ħaymesinde bir bilād  

  Mıśr-ı dilde nice Yūsuf nice KenǾān gizlidir 

 

  Sırr-ı Ǿaşķı ĥāmili Ķurǿān olanlar bildiler 

  Ŧılsım olmuş lafž ile maǾnāsı alan gizlidir 

 

  Sūd eder mi kör olan āyįne ķılına nažar 

 Nitekim ħuffāş gözünden şems-i tābān gizlidir 

 

(5)  ĶāniǾ olmuş faķr ile yaġmāya vermiş kendisiŋ 

 Görünür mü göz önünde ehl-i Ǿirfān gizlidir 

 

 Fenni sende öyle bir abdāl Ǿaşķı iste bul 

 Dediler Ħıżr-ı lebinde āb-ı ĥayvān gizlidir 
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   fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sālik iseŋ maĥv [u] maĥż ol ķalmasın sende ķuśūr 

 Ĥaķķa tefevvüż umūr et gelmesin ķalbe fütūr 

 

 Ŧurma ġāfil Ǿazm-i rāh et esb-i ŧabǾa ol süvār 

 Kesmeden ol aŧlas-ı Ǿömrünü mıķrāś-ı şühūr 

 

 Ĥāfıž-ı Ķurǿān olup ol dört kitābıŋ mecmaǾı 

 Gitmesin göŋlünden ister iseŋ et źevķ-ı sürūr 

 

  Baĥr ol şol ķaŧre-i cān-kūzesin her kim döker 

 Feyż olurlar cümle andan hem ināŝ hem źükūr 
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(5)      Neşǿet ol da çünkim uyanır cān uyķudan
217

 

 Āşikāre görünür žulmet gider yevmü’n-nüşūr 

 

  Seng-i būdan göŋlüŋ al cümle taǾalluķdan kesel 

 Fenni bir gün gel denirse śoŋra denmez saŋa ŧur 

 

45 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

[253] (1)  Gördük o putuŋ sįnesi āyįneye beŋzer 

 Göz görmedi bir sįne kim ol sįneye beŋzer 

 

  Biŋ neşter urur ki nažarı cāna ŧoķunsa  

 Müjgānlarınıŋ her biri (bir) āyįneye beŋzer 

 

  Degildi cigerim āhla śad-pāre delikdir   

  Şāyestedir ancaķ desem ol birine beŋzer  

 

 Dil ebkem olur vaśfını ger ķāle getirsem 

 Sen ile taśavvurātı cānā yine beŋzer  

 

(5)  İncitme benim ĥālimi gör Fenni yamandır 

 Zįrā ķırılır göŋlümüz āb-gįneye beŋzer 
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   mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Nigārā dįde-i ħūn-ħārını Ǿālem yaman söyler 

 ǾAceb ħançer gibi ser-tįz imiş ġamzeŋ cihān söyler 
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 Dize eksiktir. 
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 Nihān olmuş o çeşmiŋ merdümünde gizlidir eyā hū
218

 

 Görür görmezlenir üftādesiŋ ġāyet nihān söyler 

 

 Dehānıŋ nüktesiŋ bir bir ħaberler verdi Ǿuşşāķa  

 Seniŋ ol ķāf kāf [u] śad yüzünden tercemān söyler 

 

 Gelir yāda lebünden yādeler nūş etdigim tenhā 

 Ŧolar şevķıŋle dil ŧurmaz ne ĥāletdir dehān söyler 

 

(5)  Meded ol ŧūŧį-ŧabǾıŋ şekerler çignesin artıķ 

 Bilirsiŋ Manŧıķu’t-Ŧayrı Süleymāna Ǿayān söyler 

 

 Yeter Ǿibretle baķ mūr-ı żaǾįfiŋ ĥālini gözle 

 Desin ol ĥālet-i Ǿaşķı saŋa Fennį inan söyler 
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mefǾūlü/mefāǾilü/mefāǾilü/feǾūlün 

 

  (1)  Bu körlügüŋ ey nūr-ı baśar kendi yüzündür 

 Ġayrı görünen gösteren āyįne özündür 

 

 Senden gören ol görünen ol nūr-ı Ħudādır 

 Sen śanma ki bu sende seniŋ iki gözündür 

 

 Źātıŋ bu cihān mülkünü çoķ ķıldı iĥāta 

 Cāna tene çeşmiŋ ki cān işite sözündür 

 

 Ger sālik iseŋ eyle nažar kendine bir kez 

 Gör fitne bu Ǿālemde seniŋ kendi özündür 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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(5)  Vuślat saŋa ārzū ķılan üftāde bu yolda  

 Görsün o şeb-i firķatı kim nice özündür 

 

  Yüzünde ķoyup Fenni sürem pāyına yüzler 

 Kim kuĥl-ı Śıfahān seniŋ ayaġı ŧozundur 

 

48 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Bezm-i Cemde ey gözüm ķaşı hilāli gel de gör  

  Lām u bādan nūş et ol āb-ı zülāli gül de gör 

 

  Zülfüŋ her büklümünde nice yüz biŋ dil esįr 

  Münkir olma ĥāl-i Ǿaşķı seni bu ĥāli gül de gör  

 

  Bıraķ ħāŧif gibi ŧavr-ı Ǿaşķ atına olup süvār
219

 

  Kim bu ince köprüden dārü’l-celāli gül de gör 

 

  Bir taǾayyündür ķamu esmāya baħş oldu śıfāt 

  Gösterir her bir śıfātında kemāli gül de gör 

 

(5)  Gerçi źerrāt-ı cihān aǾdād ile taǾdād olur 

  Ĥaķ źātında vücūdu yoķ žılāli gül de gör 

 

[254]  Mekteb-i dilde alanlar men[i] dayandıķ sebaķ 

  Gördüler şeksiz anı ādem miŝāli gül de gör  

 

(7)  Źevķe dāǿirdir sözüm Fennį sözüm derkinde ol 

 Baĥr-i źāta ŧala gör terk eyle ķāli gül de gör 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  ŞemǾ-i Ǿaşķa yanmaġa Ǿuryān olur Bektāşiler 

 Cān u dilden vird-i ķurbān olur Bektāşiler
220

 

 

 Ķāf u yā u dāl oķurlar ķaddine ol āfetiŋ 

 Şol elif taħtında gör pinhān olur Bektāşiler 

 

 ǾĀleme ķırķda göründü her biri bir cübbeden 

 Ĥaķķ-ı źātında dile biŋ cān olur Bektāşiler 

 

 Rehberidir Ǿaşķ içinde Ǿāşıķ-ı śādıķlarıŋ   

 Münkir-i ricāle gör ŧūfān olur Bektāşiler 

 

(5)  Dedi ol Ǿilmi ledünden oķuyan dersiŋ Ǿayān  

 Fenni  taĥķįķdir sözüŋ Ǿirfān olur Bektāşiler 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Güzel Ǿarż et cemāliŋ sen meh-i tābānı görsünler  

 Ne ķudretdir o ķudret ķudret-i Yezdānı görsünler  

 

 Berāt-ı ĥüsnüne ŧuġrā-yı ĥikmetle ķalem çekmiş 

 ǾAyān olmuş yüzünden nokŧa-i pinhānı görsünler 

 

  Müjeŋ śaķlar düzünmüş çeşmiŋ üzre gör nezāketle 

 Nice sācid olurlar mescid-i Sübĥānı görsünler 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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 Vücūduŋ noķŧa-i vaĥdet ķıyāmet ķāmete geldi 

 Ne nuŧķ eyler o zülf ķaş kirpigiŋ anı görsünler
221

 

 

(5)  Anıŋ vaśfında ķāśırdır melek ins [ü] beşer Ǿaķlı 

  Dili derk edemez Ǿaķl u beşer insānı görsünler 

  

 Ne bilsin zencįr-i Ǿaşķında Mecnūn olmayan Fennį 

 ǾAyān olmuş bu gün ol ġamze-i fettānı görsünler 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  ǾĀşıķ-ı dil-ħasteye Ǿavn [u] Ǿināyetdir śabūr   

 Fażl-ı Ĥaķdan mücrime cāy-ı selāmetdir śabūr 

 

 Śabr ile her perçemiŋ zenbūr elinde bal olur 

 Śābir ol kim aŋlaşılmaz bir kerāmetdir śabūr 

 

 Ŧuymadın mı ol Ħalįliŋ nār-ı Nemrūd ķıśśasıŋ 

 Āteş-i gülşen eder gördüŋ ne ĥāletdir śabūr   

 

 Ĥalķa-i źikre girenler śabr ile hū çekdiler 

 Nükte-i dillerde hem eşref Ǿibādetdir śabūr 

 

(5)  Śabr ile baġla beliŋ olsun elinde śabr Ǿİśį 

 ǾĀlem-i inse gidem derseŋ kifāyetdir śabūr   

 

 Ger tükenmez devlet isterseŋ ķabūl et ġazeli 

 Kimse bilmez gizli bir genc-i hidāyetdir śabūr 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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(7)  Fenni derseŋ baŋa śabr olmaz āteşi külħendir o
222

 

 O bilenler giydiler tāc-ı saǾādetdir śabūr 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

[255] (1)  Benim maĥzūnluġum ġafletle şādān olmadan yegdir 

 Ġamıŋla aġlamaķ bülbül(ler)le ħandān olmadan yegdir  

 

 Benim ol ĥāle ġamla gülşen-i Ǿömrüm açılmışdır  

  Yerim ħoşnūd benim ibrįķ gülistān olmadan yegdir 

 

 Seniŋ ol dām-ı zülfünde göŋül miskin esįrindir 

 Baŋa ķapında ķul Ǿālemde sulŧān olmadan yegdir 

 

 TaǾalluķdan olup Ǿārį bisāŧ-ı arżı ŧayy etmek 

 Bu nāķıś dehr ile ālūde-demān olmadan yegdir  

 

(5)  Ferāħ-ı ĥüzn ile ceźbi bugün gözden aķan yaşlar 

 Naġam ifşā-yı rāz eylerse pinhān olmadan yegdir 
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feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)  Gör o put çehre nice gizliden āteş ŧaşıdır 

 Çaķmadan çıķmaz āteş birisi çaķmaķ ŧaşıdır 

 

 Hele gözden geçir ol sįne-i śāfa nažar et 

 Göresiŋ gözle o sāħir gözüdür yaħşidir 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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 Bāġ-ı ĥüsnüŋde gül açılmadı ķan aġlamadan 

 Gülleri ħūn ile ālūdedir heb gözyaşıdır  

 

 Gökdedir meh görünür o śuda Ǿaksi ancaķ 

 Gözgüde iki gören ol mehi muŧlaķ şaşıdır 

 

(5)  Vaķtidir izle o dem geldi dürüşme Fennį  

 Gel yoluŋ aġzını ŧut bekle o dirsek başıdır 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Ķurǿān etmiş o şemsiŋ şuǾlesin ķaşı hilāl örter 

 Gelir ol KaǾbe-i ruħsārına ķāl-i Bilāl örter 

 

 Oķudu Nevresi Ĥāfıžı etmede (dünyā) ķanād açmış 

 Güneşden śıvasıŋ berrāķ ŧutup śanǾatla dāl örter 

 

 Açılsın gül gibi gülsün cemāliŋ ey yüzü gülşen  

  Ġazūbāne nažar etme cemālini celāl örter 

 

   Ķuśūr etse kemāl ehli anı Ǿadd et kemālinden 

 Gözetme görme noķśānıŋ o noķśānı kemāl örter 

 

[256] (5)  Nice dįvāneler vardır seniŋ kūyuŋda uślanmaz 

  Gezer bir zencįri eksikdir ol dįvāne māl örter 

 

 Demez Fennį leb-i laǾlinde gizlesiŋ anı bilmem 

 Ne sırrdır söylemez etdim anı andan suǿāl örter 
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mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)  Göŋlüm gene seyl-āb oluben çaġlasın ister 

 Her dem bu iki dįdelerim aġlasın ister 

 

 Ħançer çekip ol ġamzeleriŋ ey yüzü māhı 

 Deldi cigerim āteş ile ŧāġlasın ister 

 

 Maķśūd ise Mecnūn-śıfat o deli densin 

 Zencįre çekip ĥāśılı śavt baġlasın ister 

 

 Meydānı maĥabbetde diler tecrübe ķılsın 

 Yazsın yüzü şol defterine śaķlasın ister 

 

(5)  Estikçe üveyl baĥri firāķ içre sükūtum  

 Fennį ŧuramaz cūşa gelip çaġlasın ister 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Geç hevādan hāy-ı hūdan ŧut o ŧıflıŋ dāmeniŋ 

 Gerçi mübhem her umūr ol ġamze-i cādūdadır 

 

 Mücmel ammā Ǿārįfe remz-i işāret aŋlasın 

 Pįr-i meyden cām-ı vaĥdet nūş eden āsūdedir 

 

(3)  Fenni Ǿilm-i maǾrifet çoķdur bu Ǿālemde veli 

 Bu śırāŧ-ı müstaķįme ermeyen ġayġudadır  
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Seniŋ o pertevį ĥüsnüŋ gören gözler ķamaşmışdır 

  Seni vaśśāf olanlar māt olupdur Ǿaķlı şaşmışdır 

 

[257]  Ne ķaŧre ķaŧreler bunda ġarįķ-i vaĥdet olmuşdur 

  Bu baĥriŋ mevci taǾdāda gelir mi başdan aşmışdır 

 

  Yedi gündür žuhūr eyler olur gün ay yıl peydā 

  Ne ĥikmetdir cihān ĥayretde ķalmış buŋa şaşmışdır 

 

  Yüzünden meh-żiyā śalmış gice zülfüŋden ayrılmaz 

  Dili tefrįķ edem derseŋ ayaķ bunda ŧolaşmışdır 

 

(5)  Gerekmez ad śān baĥr-i belāda maĥv olur dįbālar
223

 

  Odur bādın anıŋçün sāĥile Fennį yanaşmışdır 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Benim ġamda göŋül eglencesi zülf-i kemendindir   

  Cefā ķılsa taĥammül ķıl göŋül śabr et efendindir 

 

  Taśavvur etme kim çarħıŋ degildir naĥs-ı saǾdından 

  Seni vecd ile pāy-māl eden heb kendi kendindir
224

 

 

  Özümü cümleden çekdim bu göŋlüm saŋa ĥāżırdır 

  Cemāliŋ ǾAden ise ŧūbā aŋa ķadd-i bülendindir
225
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224

 Dizede bir hece eksiktir. 
225

 Dizede bir hece fazladır. 
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  Bu göŋlüm zecr ile ŧard etme cānda saŋa Ǿāşıķdır 

  Degil şimdi ezelden derd-mendiŋ müstemendindir 

  

(5)  Seniŋ Ħıżr-lebinden kim ĥayāt-ı cāvidān buldu 

  Bu ĥüsn-i ħulķıle yoķdur güzellikde [o] mendendir    

 

  Bu yolda merĥamet şefķat gerek luŧfuŋ dirįġ etme 

  Deme ĥaķsız degil Fennį ķulundur derd-mendendir 

 

59 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Düzdidir dāre çekilmiş śanma sen Manśūr olur 

  Ĥaķķı bāŧıldan sih[i]r Ĥaķ söyleyen meşhūr olur 

 

  Tāc u ħırķa śanma źāhid ādemi dü-beş eder 

  Ķadr [ü] ķıymet bilmeyen gözden göŋülden dūr olur 

 

[258]  Ehl-i Ǿaşķıŋ  ķadrin bilir (ol) teşne-i meyden ħabįr  

  Nārı anlar nūr eder içdikleri heb nūr olur 

 

  Kendiliksiz dost ile seyrāndadır Ǿārįf olan 

  Dillerinde anlarıŋ sen śanma ġılmān ĥūr olur  

 

(5)  Sende gel Fennį murādıŋ bu felekden isteme 

  Zįrā ķanbur işi kendi gibi ķanbur olur 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  ǾĀlem-i imkānda gerçi ħayli bir menzįl olur   

  Cümle Ǿālem bir nefesde ĥaşr olur tebdįl olur 
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  Ķıldı nūrundan münevver on sekiz biŋ Ǿālemi 

      Berķ urur her Ǿāşıķıŋ göŋlünde bir ķandįl olur 

 

  ǾAķl erişmez derk olunmaz vaśfa gelmez ol kişi 

  Ŧoludur Ǿālemde anıŋ her ķılanda dil olur 

 

  ǾĀrįf-i āgāha śor ger var ise bir müşkiliŋ 

  Cümle źerrāt-ı cihān söyler aŋa Cibrįl olur 

 

(5)  Śanma zāhid güft gūdur sözlerime ŧut ķulaķ 

  Şāhidim Tevrāt Ķurħān [u] Zebūr İncįl olur 

 

  Fenni Ǿālem ādeme āyįne ādem Ǿāleme 

  Bu cihānda śūret-i şaħśa döner teşkįl olur  
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Görmedim zülfüŋ gibi Ǿālemde bir dil-gįr olur 

  Ķāf u şįniŋ ķatline Ǿāşıķlarıŋ şemşįr olur 

  

  Biŋ nažarda mübtelālar baġrına ķan oturur 

  Gerçi ger biŋ görünür śūretde ammā tįr olur 

 

  Nev-resįde o bahā[-yı] ĥüsnüŋüŋ eyyāmıdır 

  Seyre gelse yā niçün Ǿāşıķlarıŋ tekdįr olur 

 

   Bestedir zülfüŋle ŧaǾn etme görüp bu ħasteyi 

  Deme dįvāneniŋ eglencesi zencįr olur
226

 

 

 

                                                           
226

 Dizede bir hece eksiktir. 
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(5)  Sen seni sen sende seyr et gör yüzüŋ āyįnede 

  Fenni esmālar yüzünde gör nice tekŝįr olur 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Yāde gelse ķāmetiŋ cennetde ŧūbā baş eger 

  Zübde-i ārż [u] semāsıŋ saŋa dünyā baş eger 

 

  Gevher-i nuŧķuŋ degil mi maǾden-i āb-ı ĥayāt  

  Ķaŧre gelmez o leb-i laǾline deryā baş eger  

 

  Eşiginde Ħüsrev [ü] Cemşįd derseŋ çākeriŋ 

  Mihr-i enver yaķa yine saķf-ı mįnā baş eger 

 

  Gül yanaġından o sünbül kākülüŋden būy alır 

  Dāl olur kendine nisbet serv-i raǾnā baş eger 

 

(5)  Lāl olur diller ķalem vasfında ķāśır lįk der 

  Saŋa dönmüş sū-be-sū her źerre cānā baş eger 

 

  Biliŋiz ol şāh-ı ĥüsne Fennį  kendiŋ śanma ķul 

  Aŋa ķuldur ser-be-ser emrine dünyā baş eger 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

 [259] (1)  Āl ile bu göŋlümü žālim-şikār etdiŋ yeter  

  ǾAķlım aldıŋ varlıġım cümle niŝār etdiŋ yeter 

 

  Yā ne olurdu KaǾbe-i ruħsārını etdiŋ ŧavāf 

  O yolunda pāy-māl oldum ġubār etdiŋ yeter 
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  Yan ki mestim cān u dil o nergis-i mestinle mest 

  Ķalmadı śabra ķarārım bį-ķarār etdiŋ yeter 

 

  Kendiliksiz Ǿār [u] nāmūsuŋ ķıramaz oldu dil 

  Etme etme cevr-i nāzıŋ bį-şümār etdiŋ yeter 

 

(5)  Ķande ķaldı ney gibi laǾl-i lebinden kām alam 

  Baŋa nisbet celb edip aġyārı yār etdiŋ yeter 

 

  Hįç olur mu sevdigine sevdigim nāz etmesin 

  Gizle sırrıŋ Fennį  ħalķa āşikār etdiŋ yeter 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Yoķ mu luŧfuŋ bunca nāzlı ruħ-ı āl etdiŋ yeter  

  Ķāmetim süzdüŋ elif gibi hilāl etdiŋ yeter 

 

  Tįġ-ı ġamzeŋ bir oŋulmaz yāre açdı sįneme 

  Ķalmadı śabra ķarārım bį-mecāl etdiŋ yeter 

 

  Ŧaġıdıp zülfüŋ gibi Ǿaķlım perįşān eylediŋ 

  Śaldıŋ Ǿaşķ mecrāsına Mecnūn-miŝāl etdiŋ yeter 

 

  Gözümüŋ yaşı yönelmez oldu ey cān pāresi 

  YaǾķūbam beytü’l-ĥüzn de gör ne ĥāl etdiŋ yeter 

 

(5)  Āteş-i hicriŋ çeker de sönmeden āteşlediŋ 

      Merĥametsiz bu benimle iştiġāl etdiŋ yeter 

 

  Derd elinde źevķ bula dermānıŋ ola ŧālibi 

  Fenni etme iştikā çoķ ķįl u ķāl etdiŋ yeter 
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65 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ŧālibā Ǿilm-i ledün dersin dilerseŋ hūdadır 

  Kenz-i miftāĥ-ı maǾāni ten-i sāde-rūdadır  

 

  Meh cebįnim saŧr-ı ĥüsne mūm yapışdırmış sebaķ 

  ŻāyįǾ olmaz dersem ol ince hilāl ebrūdadır 

 

  Gözle gördüm gözlerim āyįne bir kendim śıfāt 

  Göŋlümüŋ fikri viśāli öyle bir dil-cūdadır 

 

  Bir ĥamāǿil nüsħa ķılmış cān elinden ķāmetiŋ 

  Āteşi ŧopraķ hevā ammā kerāmet śudadır 

 

(5)  SemǾ-i cāne ķaş kirpikden bu söz oldu Ǿayān  

  İnkişāf sırr-ı vaĥdet noķŧa-i gįsūdadır 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ĥaŧ-ı ĥāliŋ āyeti Ķurǿān degil de pes nedir 

  Bu beyānım derk eden Ǿirfān degil de pes nedir 

 

  Bist ü heşt ü si vü dü ĥarfe muķābil ķāmetiŋ 

  Bu beyānım derk eden Ǿirfān degil de yā nedir 

 

  Kim ki elden bį-ħaberdir “fa’dribü” 
227

 dedi Ħudā 

  Öz vücūduŋ bilmeyen ĥayvān degil de yā nedir 

 

 

                                                           
227

 “Vurunuz.” (Enfâl, 8/12) 



 

212 

 

  Āhla vechine yüz ŧutmuşdur eşyā ser-te-ser 

  Bilmeyip yüz döndüren şeyŧān degil de pes nedir 

 

(5)  Fenni vezn et sen kelām-ı ħāmeni nāŧıķdır o  

  O kelāmıŋ mažharı insān degil de pes nedir 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[260] (1)  Kendüyi bildirmez Ǿārįf bį-mecāl olmuş gezer 

  Teşne gözler sözleri āb-ı zülāl olmuş gezer 

 

  Mihrveş seyyāre nūruŋla zemįn [u] āsmān 

  ǾAksi düşmüş kendi ser-tā-pa cemāl olmuş gezer 

 

  Elf ü bįden bir muǾammādır vücūdu ser-te-ser 

  Şābb-ı emreddir velįkin ħurde-sāl olmuş gezer 

 

  Zįr ü bālā ĥüsnüne nisbetle anıŋ bir sebaķ 

  Ķāmetiŋ gördüm elifle mįm dāl olmuş gezer 

 

(5)  Fenni Ǿārįf şemse beŋzer günde bir menzįl alır 

  Biŋ alçaķ mūrveş o pāy-māl olmuş gezer  

 

68 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Bu leŧāfet bu ŧarāvet gül-Ǿizār elden gider 

  Pāydārolmaz güzeliŋ ey nigār elden gider 

 

  ǾĀşıķıŋ gel śarśar-ı āhından ĥıfž et kendini  

  Gülşen-i ĥüsnüŋ bozar ķadd-i çenār elden gider 
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  Ķonar ol vaĥşi ŧabįǾatden özüŋ ķoy vaĥşeti 

  Śanma bāħ-ı salŧanat şeh-süvār elden gider 

 

  Olma ten-perver behāǿim şeklidir ķılma ķabūl 

  Var mı kimseŋ nā-gehān bir gün bu kār elden gider 

 

(5)  Ārzūlardan fariġ ol gel taǾalluķdan kesel  

  Dem gelir bu varlıġıŋ ŧutmaz ķarār elden gider 

 

  Derk ederseŋ sen saŋa āyįne olduŋ fi’l-meŝel 

  Her nefesde śanma kim Ǿömrüŋ uzar elden gider 

 

(7)  Fenni geldik bu fenāya var mı elden ĥāśılıŋ 

  Yol bulur bir gün ķafesde o şikār elden gider 
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mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)  Bir gün gelir ol rūĥ-ı muśavver görünür
228

 

  Çün ekŝeri seyrimde o dil-ber görünür
229

 

   

  Vech-i ķameriŋ gerden-i kāfūrunda
230

 

  Yıldız gibidir begleri öŋleri görünür 

 

  Gįsūları özenmekde cebįniŋ ammā
231

 

  Śanki ķavsi ķuzaĥ şekli o ķaşlar görünür 

 

  Çįn illeriniŋ miskine beŋzetme anı 

  Oŋa gül-i müşgįni muǾaŧŧar görünür
232

 

                                                           
228

 Dizede bir hece eksiktir. 
229

 Dizede bir hece eksiktir. 
230

 Dize eksiktir. 
231

 Dizede bir hece eksiktir. 
232

 Dizede bir hece eksiktir. 
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(5)  Gel gel nažarıŋ pāk ede gör pāk ise eger 

  Fennį saŋa elbet o perį peyker görünür 
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feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

[261] (1)  Ol perį ĥāl-i perįşānıma āgāh bilir 

  Keder etme deme bilmez anı vallāh bilir 

 

  Pāy-māl olduġumuz źıllet ile devletdir 

  Gāh geçer çigne yeriŋ bilmez olur gāh bilir 

 

  Nažar ey rūşen olan Ǿāşıķa töhmet yegdir  

  Ŧoġrulur egrilir ammā anı hem-rāh bilir 

 

  Maĥv eder źenb-i vücūduŋ o gümüş ruħsārı 

  [..] bilir pertevidir gökdeki ol māh bilir 

 

(5)  Ayaġıŋ dāǿire dāmāne çekipdir Fennį 

  Muttaśıl ķalb iledir ķalbini dergāh bilir 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Zülf-i pür-çįniŋ Ǿaceb ħoş lānedir 

  Rām-ı dildir gizli anda dānedir 

 

  Kim ki leyl-i zülfüne oldu esįr  

  Ķays iken Mecnūn olur dįvānedir 

 

  Ķahr luŧfuŋ Ǿilleti bildin mi ne 

  Küfre meyli kiminiŋ įmānedir 
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  Kimisiniŋ menziliŋ mescid ķılar 

  Kimisiniŋ yerleri mey-ħānedir 

 

(5)                   Kim Ħalįliŋ nārını nūr eyledi  

  Yā Kelįmin nūr nār u cānānedir 

 

  Görsün ince fikr ile her źerreniŋ 

  Yüzü miĥrāba özü Sübĥānedir 

 

  Nefsi şehr Ǿiśyān ile ālūdeniŋ 

  İlticāsı dāǿimā Ġufrānedir 

 

  Etdiler maǾşūķı Ǿāşıķdan ŧaleb 

  Gösteren mey rengini peymānedir 

 

  Gelmese Ǿālemde Vāmıķ olmasa 

  Kimse bilmezdi bu gün ǾAzrā nedir 

 

(10)  Aŋlamaz bu remzi erbāb-ı ġusūl 

  Ortadan bu fāǾide ĥālā nedir 

 

  Ĥaķķı her kim eyler ħāricden ŧaleb  

  Özü śanmış ŧoġrusu bį-gānedir 

 

  Geç ġarażdan kendine gelsin yaķįn 

  Sözlerim ol ehl-i dil Ǿirfānedir 

 

  Kim ki maĥv etdi vücūduŋ źenbini 

  Bildi varlıķ arada āyānedir 

 

  Ħoş nažar ķıl dįde-i taĥķįķ ile 

  Cümlesi ħ
v
āb-ı ħayāl efsānedir 
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(15)   ǾĀrįf-i nefs Ǿārįf-i Rabb ol dedi 

  Bulunca teklįfi Ĥaķķıŋ insānedir 

 

  Ķayd-ı Ǿālemden biri ol gel beri  

  Ķayda lāyıķ zencįr ol ĥayvānedir 

 

  Sįm ü zer ķaydında ķaldı baǾżılar 

  Bilmedi maķśūd olan aślā nedir 

 

[261]  Düzdüler köşkü ser-ā-pā ŧapdılar 

  Śandılar kim kūşe-i kāşānedir 

 

  BaǾżınıŋ meyli dāǿim zen gibi 

  Kendisi āreste bir put-ħānedir 

 

(20)  ǾĀrįf iseŋ eyle şol ķaśra śuǾūd 

       Dönmüş ol ķaśrıŋ yüzü raĥmānedir 

 

  Cümle ĥadįŝde eŝer bir fāǾiliŋ 

  FiǾlidir her źerrede şāhānedir  

  

  Ĥükm bizden ĥādiŝe olmaz ķıyās 

  Gerçi heb üstād olan devrānedir 

 

  Yaz u ķış şol zāhidiŋ ŧāǾatleri 

 Kevŝer ile ĥūr[i  vü] ġılmānedir 

 

 Sāde diller renge olmaz mültefit 

 Her Ǿaśırda ol kişi merdānedir 

 

(25)  Bir degirmen şeklidir çarħ-ı kebūd 

 Dökşürür ādem içinde dānedir 
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 ǾĀrįfe her źerre olmuş bir kitāb 

 YaǾni taĥśįle sebeb ders-ħānedir 

 

 Şol ħuŧūŧa Meryemi idrāk eden  

  Bildi hem Ǿālemiŋ mebdeǿi hem anadır
233

 

 

  Kim ki bu Ǿilm-i ledünni bilmedi 

  Bilmedi ol sāĥil-i deryā nedir 

 

  Ķoymaz elden Fenni śarrāf-ı ħıred 

  Gūşvār et sözlerim devrānedir 

 

(30)  Bülbülüŋ oldu yeri altun ķafes 

 Bayġuşuŋ hem meskeni vįrānedir 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Sālikāne gizli bir künc-i hidāyetdir śabūr  

  Pįrlere olmuş Ǿasā elde Ǿalāmetdir śabūr 

 

  Dedi Aĥmed ümmetā “[es]-śabrumiftāĥü’l-ferec”234
 

 İşte gör Ǿārįflere remz-i işāretdir śabūr 

 

  Çünki bilmezseŋ ķażā ĥükmüŋ ķaderde gizlemiş 

  Ŧılsım olmuş kenze bir miftāh [u] āletdir śabūr 

 

  Bį-murād ol o murādına mürįd olma śaķın 

  Rāĥat isterseŋ iki Ǿālemde rāĥatdır śabūr  

 

 

                                                           
233

 Dizede bir hece fazladır. 
234

 “Sabır, başarının anahtarıdır.” (Hadis-i Şerif) 
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(5)  Cümleden eyle güźer gel ŧut ķanāǾat etegiŋ 

  Gir tevekkül yoluna rāh-ı selāmetdir śabūr  

 

 Ķoymaz ol ŧabįǾatdan ħalāś eyler seni 

 Yūsuf-ı cāna resen tācir ķıyāfetdir śabūr 

 

  Śabr ile źenb-i vücūduŋ hevā olur güc olmasın
235

 

 Ħoş nažar ķıl buķŧa-i zer-ger ķıyāfetdir śabūr  

 

  İkilikden bu özüŋ vaĥdet śu ile pāk eden  

      Kuĥl-ı ġayret çek gözüne gör ne ĥāletdir śabūr 

 

 Śabr ile erdi erenler o tükenmez devlete 

 Ŧut bu nuśĥum śanma sen alçaķ Ǿibādetdir śabūr 

 

[262] (10)  ǾĀşıķıŋ ger yaġsa yaz anı muśįbe yaşına 

 Ĥıfž eder anı belālardan kifāyetdir śabūr 

 

 Her kim esmādan müsemmā eline gitmek gerek 

 Başına giysin gerek tāc-ı saǾādetdir śabūr 

 

(12)  Fenni bu Ǿaşķıŋ Ǿilācı yā seferdir yā śabūr 

  Sinde ŧursun gizle bu sırrım emānetdir śabūr  
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feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün 

 

(1)  Deme sükker sözünü gizle anıŋ ŧabǾ-ı megesdir 

  Yürü śarf eyleme nā-ķābile bį-hūde nefesdir 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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  Sen seni bil yürü teslįm ola ħūrşįd-i cihāna 

  O murādına mürįd olma çekil fevri hevesdir 

 

  Görünür ķıspeti Mūsā-śıfat ol zāhidiŋ ammā 

  Dili gūş eylese yitemez edemez anı sesdir 

 

  Cevher-i nuŧķını vez[i]n ile elinile kendiŋ  

  Görücek Ǿilm-i ĥurūfı bulan ādem saŋa pesdir 

 

(5)  Söze dāǿir ne ki var esfel u aǾlāda ser-ā-ser 

  Ķalem-i ķāfile-i Ǿaşķa benim Fennį ceresdir 

 

     74 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Ne izlerseŋ o şehre yol behey dįvāne vermezler    

  Muĥaķķaķdır sözüm derk et degil efsāne vermezler 

 

  Ķadem baśma śoķunma meclis-i Ǿişretden al göŋlüŋ 

  Naśįbiŋ yoķ o şerbetden saŋa peymāne vermezler 

 

  O Ǿanķā loķmasıŋ serçe ümįd etmek ĥamāķatdir 

  Bilir minķār ķaldırmaz anı hem ana vermezler 

 

  Bulanlar sözde leźźātı görünmez muħtefį gözden  

  O bir gizli ammā tendir anı nādāna vermezler 

 

(5)  Libās-ı faķr ile ger ħūşe-çįn olmaz iseŋ śūfį 

  Göŋüller ħırmeninden isteme bir dāne vermezler 

 

[263]  MuǾaŧŧar kākülüŋ devrin özenme Fenni tel ķırma 

Veren anlar o kim lāyıķ degil iĥsāne vermezler 
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    75 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)  Ķande baķsam gözüme ol gül-i śad-berg görünür 

 Hele tefrįķ edemem ben anı hem-ser görünür 

 

 Bir budaķda iki gül derler amā yaŋlışdır 

 Ŧoġru baķsaŋ o güneşden ažher görünür
236

 

 

 ǾĀşıķı ŧaǾn eden ol ĥālet-i Ǿāşķı bilemez   

 Cān nedir o yaŋa cāndan daħi bihter görünür 

 

 İstese cānımı şükrāna verirdim cānā 

 Ceźb eder āteş-i ruħsār baŋa ter görünür 

 

(5)  Ġalaŧ etdim dedim ol kākül-i ħoş-būlarına 

 Baş ķomuş gerden-i kāfūruna ejder görünür 

 

 Anı günāh nažarıŋla göremezsiŋ Fennį   

 O ķoyar aŧlas-ı zįbāyı ķalender görünür 
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feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)  Ķande baķsam gözüme ġonca-i gül-fem görünür 

  Gāh görünmez o perį gāhį gelir dem görünür 

 

  Ķamer ebrūlarını etme de taķlįd ammā 

  O ķuzaĥ ķaşlarına nisbet ile kem görünür 

 

 

                                                           
236

 Dize eksiktir. 
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  Lebiniŋ sırrını fāş etmedi śordum dedi 

  Demege ĥācetimidir o lisān-ı sūda maĥrem görünür 

 

  Varaķ-ı ĥüsn-i ħaŧıŋ kenz-i Ĥaķıdır gerçi  

  Noķŧadır o leb-i mey-gūnı baŋa Cem görünür 

 

(5)  Ŧut sözüm şaķķ-ı şefe eyleme sālik sırrıŋ eger
237

 

  Zülf-i pür-çįnini elden ķoma elzem görünür 

 

  Ger bilirseŋ güzelim cürǾa-ı cāmıŋ ķadriŋ 

  Śunma her nāsa o şerbet aŋa semm görünür 

 

(7)  Her avuc ŧopraġa Ǿibretle baķarsaŋ Fennį 

  Ħāk amā özge bir āyįnedir ādem görünür 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

[264] (1) Nihān aġlar gözü Ǿāşıķlarıŋ çeşminde yaş olmaz 

  Yanar ŧaġar cigerdir bu śusuz elbet de aş olmaz 

 

  Benim bu yāreme merhem śadanlar bilmedi derdim 

  Ne deŋlü söz desem āħir derūnum sırrı fāş olmaz 

 

  Ne gizler zülf-i şįvesin ħaber aldın mı bu sırdan 

  Kime diyem bu remzi ben özün bilmezle baş olmaz 

 

  Ne ĥikmetdir ne ĥālet Ǿacabā var bunda bir nükte 

  Bu Ǿaśrıŋ zene maĥbūbu niçün herkes ŧırāş olmaz 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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(5)  Bilirseŋ istivā sırrıŋ geçerseŋ ŧoġrudan ŧoġru 

  Seçilmez incedir ķıldan śırāŧ köprüsü ŧaş olmaz 

 

  Geçer aŧlāsı ķayalarından yeriŋ endįşe eder āhir
238

 

  Bilir Ǿārįf olan Fennį demez ħākį firāş olmaz  

 

78 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Śanmanız ehl-i hevāyız biz Türābįlerdeniz 

  Çāker-i āl-i Ǿabāyız biz Türābįlerdeniz 

 

  Şol ġubārız dest-i ķudret vechi ādemde ķodu 

  Kim niķāb-ı Kerbelāyız biz Türābįlerdeniz 

 

  Cümle źerrāt-ı cihān Yezdān alır neşv ü nemā  

  Ħāk-pāy-ı Muśŧafāyız biz Türābįlerdeniz 

 

  Ħoş nažar ķıl kūh-ı Ķāfıŋ maǾnāda Ǿanķāsıyız  

  Gerçi śūretde gedāyız biz Türābįlerdeniz 

 

(5)  İşte Fennį bāb-ı Ĥayderde ġulām-ender- ġulām 

  Ķabzı Selmān-ı śafāyız biz Türābįlerdeniz 

 

79 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Saŋa müştāķ olan Ǿāşıķ ile dünyāya baş egmez 

  Ķaşıŋ kāfıŋ ķılar miĥrāb der-i Dārāya baş egmez 
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Dizede bir hece eksiktir. 
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[265]             Sirāc-ı ķulķul-ı mįnāsına meyl eylemez Ǿaśrıŋ 

 Ĥayāt ābıŋ lebinden nūş eden śaĥbāya baş egmez 

 

 Beli Ǿaşķıŋla müstaġraķ olup ġarķa varan Ǿāşıķ 

 Serāb olmuş ĥabāba lücce-i deryāya baş egmez 

 

 Elif ķaddiŋ görenler ķāmetiŋ dāl eyledi āħir 

 O gülşende degil servi perį-raǾnāya baş egmez 

 

(5)  Bugün ol sāye-i luŧfunda Fennį źevķ bulmuşdur 

 Duħannā Çūbįn olan ol gįtį-i mįnāya baş egmez
239

  

 

80 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Göŋlümüz abdāl-ı Ǿaşķ olmuş gülistān istemez  

  Derd-i ġamla eglenir ol derde dermān istemez 

 

  Geçmez oldu aŧlas-ı zįbāsı dehriŋ bir pūla 

  O ķalender-meşreb olmuş olsa sāmān istemez 

 

  Yārla ĥalvet-nįşin olmaķ dilerim dāǿim özü 

  İncitiyor ister mey bezminde yārān istemez   

 

  Mesken etmiş ŧaġ başında n’ite bülbül eglenir 

  İstemez altun ķafesde ĥabs-i zindān istemez  

 

(5)  Fenni bunda gelmeden bildin mi yā maķśūd ne 

  Ŧūpu ķapmaķmış murādı ceźb-i çevgān istemez  
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 Dizede bir hece fazladır. 
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81 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)  Gül dāma teni ŧutmasın ħār olmasın olmaz   

  Gülşende deme bülbül-i zār olmasın olmaz 

 

  MaǾşūķ iledir Ǿāşıķıŋ elbetde ķarārı  

  Her ķande kim Ǿāşıķ ola yār olmasın olmaz 

 

  Gencįne-i Ǿaşķı nice gizlerdi göŋülde 

  Ger olmuş o ŧıl[ı]sımı mār olmasın olmaz  

 

  Bu perde-i Ǿuşşāķ ile kāźib ŧanamaz mı 

  DaǾvāda o Manśūr ola dār olmasın olmaz 

 

[266] (5)  Źevķ olmaz o şām [u] seĥeriŋ ķadri[ni] bilmez 

 Rūz [u] şeb-i hicriŋ ile nār olmasın olmaz 

 

  O baĥr-i beķā mevci düşüp Fennį kenāre 

 Śoŋ gördügün evvel de o var olmasın olmaz 

 

     82 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Bu Ǿacebdir çeşm-i seĥĥārıŋ görenler dedi pes  

  Ħalķa dāǿim giydirir gör gāh külāh gāh fes 

 

  Kimi zülfüŋ dārına berdār olur Manśūrveş 

  Kimi dir kim isem ol Ǿālemde cānā sesi kes 

 

  Kimisi cāndan geçip ŧayfıŋ diler baş üstüne 

  O şehādet menziliŋ devlet bilip eyler heves 
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  Kimisi derd ile ġamda kimi luŧfuŋ mažharı 

  Kimi güller gibi ħandān kimi gülmez bir nefes 

 

(5)  Ĥāśılı sükker yedirseŋ Ǿandelįbe her zamān 

  Gene zindān görünür ol bülbüle altun ķafes 

 

  Fenni  zārımdır seni ĥālimden āgāh eyleyen 

  Oldu feryādım gene feryādıma feryād-res 

 

83 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ġam yemezdim pençe-i Ǿaşķında cānā bir nefes 

  Bulsa ārām-ı derūnum ġamdan ammā bir nefes  

 

  Çünki ol ġam baĥriniŋ ġavvāś oldum çoķ degil 

  Olsam olmaz mı Ǿaceb luŧfuŋla gūyā bir nefes 

 

  Ķalmadı elde Ǿinānı iħtiyārım ķalmadı  

  Şefķat-i luŧfuŋla bārį göŋlüm oħşar bir nefes 

 

  İstemem gel gitme aġyār ile gülşen seyrine 

  Çek çevir kendiŋ yürü Ǿālemde tenhā bir nefes 

 

(5)  Kāf ile nūndan žuhūr etdi görünen cüzǿ degil 

  İşte Fennį bir nefesdir cümle eşyā bir nefes 

 

[267]           MaǾmūr olmaz bu ħarābe etme bį-hūde heves 

 ŻāyiǾ etme ķadriŋ aŋla saŋa kįmyā her nefes 
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84 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Bu serāb-ı pür-miĥenden gel diyorsa çāre ne  

  Ķāfla bükültmede yānın urmada cānā ceres  

 

  Bil ġanįmet dem bu dem taĥśįle saǾy et az çoķ 

  Uçar elden murġ-ı rūĥuŋ ķırılır bir gün ķafes 

 

  Mes eder mi her denį anı mažhar olmadan
240

 

  Sen de ol Mūsā-śıfat gelsin şecerden saŋa ses 

 

  Ser-keş olma cevre ķatlan źevķı bul cevrinde sen 

  Gözle gör kim var mı ķudret sende miķdār-ı meges 

 

(5)  Nefsi ķurbān ise ķaśdıŋ baġlı olsun el ayaķ 

  Fenni ħalķı incidirse ŧutma öyle desti kes 

 

85 

fāǾilātün/fāǾilātün /fāǾilün 

 

(1)  Söyle sende nedir ey dil bu śavaş 

  Put-şikest ol olma Āzer-put ŧırāş 

 

  Śanma sākit cümle eşyā ĥāśılı 

  Ĥaķķı tevĥįd etme de ŧaġ ile ŧaş 

 

  Manŧıķįler ādemi nāŧıķ bilir 

  Bilmez eşyā sırrıŋ etme aŋa fāş 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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  Zįr ile bālāsı cümle bir vücūd 

  O vücūda geldi ādem oldu baş 

 

(5)  Bil imāmıŋ evi imāma ey oġul
241

 

  Gör ki anda cemǾ olupdur ķuru baş 

 

  İstivāda zülfü oldu noķŧası 

  Kāf nūnu gösterir kirpikle ķaş 

 

(7)  İşte Fennį ķıl ķalemle çekdiler 

  Tez[e]geh-i dilde ŧutmuş bir ķumaş  

 

86 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Āh zārı bülbülüŋ gülşende gül-bū ķalmamış 

  Derd ile feryād eder Ǿālemde ħoş-bū ķalmamış 

 

  Dilde gizler derdini etmez devāya insilāk 

  Ol ŧabįbiŋ Ĥaķķa sende śandı dārı ķalmamış 

 

[268]           Hāniyā bir teşne leb görsün bu gün bu ĥālini 

 Ġarķ edipdir Ǿālemi derler baŋa śu ķalmamış 

 

 Yoķ degil Ǿārįf kelāmınla yine tartar seni 

 Śanma kim Ǿālemde bir śāhib-terāzū ķalmamış 

 

(5)  Nice kāmiller palās altında Fennį gizlidir 

 Lįk bir śāhib-nažar Ǿālemde yā hū ķalmamış 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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87 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ŧuymadım bir kimseden ey çeşm-i fettān etmemiş 

 Bu seniŋ etdigini Ǿālemde insān etmemiş 

 

 Bil ki bir dįn düşmeni kāfir buna etmez ķabūl 

 Ne Yehūdį ne Naśārā bil ki bir cān etmemiş 

 

 Bu baŋa etdikleriŋ taǾdāda gelmez kim diyem 

 Böyle Müslim [ü] Müsellim hįç Müselmān etmemiş 

 

 Tįġ-ı ġamzeŋle helāk et bārį gel öldür beni 

 Ķanġı Ǿāşıķ Ǿaşķ yolunda cānı ķurbān etmemiş 

 

(5)  Aç niķābıŋ gül gibi göster cemāliŋ ey güzel 

 İşte bir kemter ķulundur Fennį bir ķan etmemiş 

 

88 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)  Gel meclis-i rindāna bugün sen de ayaķ baś 

 Ol gül gibi ol ħārına yerinde ayaķ baś 

 

 Ķurtar o giryānını bu dehriŋ elinden  

 Olma ħār [u] ħāşākine efgende ayaķ baś 

 

 Ger Ǿālem-i lā-hūta dilerseŋ sefer eyle 

 Ķoy varlıġı heb bunda bıraķ anda ayaķ baś 

 

 Er kenze göŋülden yürü daǾvāyı uzatma 

 Çek yerde ķoma cān ile bu tende ayaķ baś 
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(5)  Ebsem ŧur oŧur yār ile ey dil yürü tenhā 

 Fennį ne Buħārā ne Semerķanda ayaķ baś 

 

89 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Eyleme bülbül gibi şām [u] seħerden zār śuśar 

 Her ŧarafdan baĥŝ açıp vaśf eylediŋ gül-zār śuśar 

 

[269]           Bozma mihriŋ gül dehānıŋ ġoncaveş ķılsın sükūt 

 Ħāśś [u] Ǿāmma ħāśś yeter fāş eylediŋ esrār śuśar 

 

 Gizlemiş her ŧondan Ǿārį eylemişdir kendisin 

 Söz dime śuś śuś seversen ol perį-ruħsār śuśar   

 

 Her denį deccāli cāndan maĥrem-i rāz eyleme  

 Setr et artıķ dilde sırrıŋ Ĥaķ mestūr settār śuśar
242

 

 

(5)  Gülden ayrılmaz diken dāǿim dikenden gül biter 

 Ķoķla güldür gül gibi elden ķoma o ħār śuśar 

 

 Fenni bį-hūde emek nādāna teǿŝįr eylemez 

 Yazmasın artıķ ķalem ħatm eylesin güftār śuśar 

 

90 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ķāmetindir dil-rübā cennetde ŧūbādan ġaraż 

 Nuŧķda hem kevŝer lebindir işte śaĥbādan ġaraż 
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 Dizede bir hece fazladır. 
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 Kenz-i Ķurǿān sįneŋ ancaķ beyt-i maǾmūr gözleriŋ 

 Zülf ü ķāşı kirpigindir kāf-ı Ŧāhādan ġaraż 

 

 Ħalķı eşyāda bāǾiŝ-i ħilķatdir şüphesiz
243

 

 Sensiŋ ancaķ Ǿarş kürs-i çarħ-ı mįnādan ġaraż 

 

 O Süleymān mührü Mūsānıŋ Ǿaśāsı sendedir 

 Ey hidāyet kevkebi sensiŋ Mesįĥādan ġaraż 

 

(5)  KaǾbe-i maķśūda erdi kim seni ķıldı ŧavāf 

 ǾĀşıķāne gül yüzündür beyt-i Ǿulyādan ġaraż 

 

 Keŝreti esmā gözetme ķaŧredendir baĥre yol  

 Bir tecellįdir ķamu dünyā vü Ǿuķbādan ġaraż 

 

(7)  ǾAşķ elinden mevce gelmiş mevc urur deryā deŋiz 

 İşte ādem śūretidir Fenni  deryādan ġaraż 

 

91 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[270] (1) Fażl-ı feyyāżıŋ nesįminden tuyup āŝār-ı feyż 

Ǿİlm ile ķıldı meziyyet mektebi miǾmār-ı feyż 

 

  Ebced ü hevvez esās ögren ķadįmi ders oķu  

  Mevce gel deryālanır cārį olur enhār-ı feyż 

 

  Gülşen-i Ǿilm-i maǾārįf dersiŋ iste ŧālib ol 

  Cebhesiz bıraķ urur ŧālibleriŋ envār-ı feyż 
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 Dize eksiktir. 
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  Ħ
v
ān-ı Ǿilminden naśįb etmezdi Mevlā kimseye 

  Olmasaydı beldemiz böyle bir pāzār-ı feyż 

 

(5)  Dāǿiri Ǿilm-i ledündür gerçi śıbyān mektebi 

  Ŧān degildir ise şemsi vü ķamer įŝār-ı feyż 

 

  Ger kitābıŋ Fenni mess etmek dilerseŋ ŧāhir ol 

  O göŋülde gel yeter gülşen ķılar gülzār-ı feyż 

 

92 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Śafĥa-i ruħsārıŋ üzre sırr-ı Sübĥāndır ħuŧūŧ 

  Kilk-i ķudret ile Manśūr śunǾ-ı Yezdāndır ħuŧūŧ 

 

  Sūre-i seba’l-meŝānį o yüzüŋ tefsįridir 

  Fażl-ı feyyāżıŋ naǾįm-i leb-i Ķurǿāndır ħuŧūŧ  

 

  Ŧılsımı(dır) zülfüŋ desem men dörd kitābıŋ mecmaǾı 

  Veche nisbet leyle-i ķadr olsa şāyāndır ħuŧūŧ 

 

  Ķande bilsin źātıŋ idrāk etmeden Ǿācizdir o 

  Aślı nār iblįs degil mi aŋa nįrāndır ħuŧūŧ 

 

(5)  Gözle ķaşından gelir dāǿim “ene’l-Ĥaķ”244 naǾrası 

  Fenni  bu sırdan ħabįr ol söze bürhāndır ħuŧūŧ 
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 “Ben Hakk'ım ve hakikatim.” (Tâhâ, 20/14) 
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93 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)  ǾĀlemde meger zübde-i devrān imiş Ĥāfıž 

  Seyrinde melek śūret-i insān imiş Ĥāfıž 

 

  Ne dāǿire şeklinde felekler anı dāǿir  

  O merkez hem noķŧa-i pinhān imiş Ĥāfıž
245

 

 

  Sünbül anı gülşende görüp vardı ħazāna 

  Güller gibi o Ǿarśada sūret imiş Ĥāfıž 

 

[271]  Dalmış oķur Ǿālem yüzünü görse seĥerde 

  Başdan başa ĥāśılı Ķurǿān imiş Ĥāfıž 

 

(5)  ǾAşķıŋla tefaĥĥur eder elbetde bu Fennį 

  Heb varı bu mülküŋ saŋa Ķurǿān imiş Ĥāfıž 

 

94 

feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün / feǾilün 

 

(1)  Açdı dün kürsi de bir baĥŝ-i Zelįħā vāǾiž 

  Aślına muŧŧaliǾ olmuş gibi gūyā vāǾiž 

 

  Ezber etmiş nice āyāt ĥadįŝ-i nebevį 

  CemǾ edip başına bir mecmaǾ-i kübrā vāǾiž 

 

  Eyledi ħalķı cehennem ateşinden āzād 

  Luŧfu çoķ raĥmeti çoķ kendisi deryā vāǾiž  
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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  Meclisinde olanıŋ ekŝeriŋ āgāh etdi 

  Kesilip başımıza oldu bütün dünyā vāǾiž
246

 

 

(5)  Gördüler debdebe śavlet-i śafıŋ dediler 

  Gelmedi beldemize böyle bir aślā vāǾiž 

 

  Dersini māh-ı śıyām oldu tamām etdi tamām 

  Fenni  dilden dile gör gezmede ĥālā vāǾiž 

 

95 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ŧālibi dįdār olanlar hįç gözetmez śol śaġ 

  O melek-meşreb yanında birdurur yaķįn ıraġ 

 

  Gülşen-i dehri gözetme bāġ-ı gülzār isteme 

  Oldu ol Mecnūn-śıfat Ǿāşıķlara daġ üstü bāġ 

 

  O ĥarįm-i ĥüsnünüŋ cānā göŋüldür maĥremi 

  Gitmesin gözden cemāliŋ gözleye olmaz yasaġ 

 

  Dāmeniŋ ŧutdum kesilmez keseler bu ellerim 

  Öyle ŧutdum dāmeniŋ kim eylemem senden ferāġ 

 

(5)  Mācerā-yı firķati andıŋ baŋa ey gül beden 

  Dāġ-ı sįnem üzre urduŋ yine sen zebān-ı dāġ 

 

  Fenni dehriŋ tiz geçer yoķdur ķarārı kevniniŋ 

  Yāriŋ içün ŧurmasın gel eyle bugünden ferāġ  
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 Dizede bir hece fazladır. 
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96 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Gel beri gel ermeden Ǿömre küsūf 

  SaǾy edüben Ǿilm-i fażlā bul vuķūf 

 

  Oķu bir noķŧa elifden bāya dek 

  Noķŧa ile ķāǿim oldu her ĥurūf 

 

  Yeri gögü Ǿarşı kürsi cümlene 

  Ŧutdu ĥarf olmuşdur eşyāya žurūf 

 

  Lafž ile maǾnāyı birdir bilmediŋ 

  İşi bitir çıķmasa ķından süyūf 

 

(5)  Fenni  ketm etme sözündür gül gibi 

  Ķo açılsın şehr-i dilde bir şükūf 

 

97 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Buldu maķśūduŋ göŋülde bį-ħilāf 

  Eyleyenler KaǾbe-i kūyuŋ ŧavāf 

 

[272]  Kimse vermez bu ĥaķįķatden ħaber 

  Ten midir yā cān mıdır rūĥa ġılāf 

 

  Küntü kenziŋ sırrını ižhār içün  

  Sözile dil bu söze oldu mużāf  

 

  Sil ķoma āyįne-i dilde ġubār 

  Śanma kim yüz göstere olmazsa śāf   
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(5)  Ħ
v
āce bu Ǿilm-i ledünden bį-ħaber 

  Ķįl ķāl ile eder lāf [u] güzāf 

 

  Kim ki refǾ etdi göŋülden perdeyi 

  Ebkem oldu Fenni düşmez saŋa lāf 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ŧoġrudur şol ķāmetiŋ kim görse der cānā elif  

  Gizlidir taħtında gizler śad-hezār maǾnā elif 

 

  Geldi her ĥarfi hecāda on sekiz yerde tamām 

  Saŋa eyler istivāyı remz ile įmā elif 

 

  Ger elif derseŋ elif lām fį dinir üç ĥarfile 

  İnbisāŧ etsek sekiz cināna dāl oldu elif  

 

  Đarb ederseŋ çār-ı Ǿunśurdan olupdur si vü dü 

  Nuŧķ-ı ādem görünür hem oldu gör gūyā elif 

 

(5)  Ger elif ĥarfiŋ ĥisāb etseŋ ĥurūfuŋ cümlene 

  Gör yüz on dört sūreye oldu muķābil yā elif 

 

  Fenni fānıŋ noķŧasıdır şol elifde gizlenen 

  Nūn olur ki dāǿire şeklin ki ye ammā elif  
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feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün/feǾilün 

 

(1)  Gel göŋül düşme hevā burcuna inśāf inśāf 

  Saŋa düşmez o taśavvurla n’edersiŋ ķuru lāf 
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  Var yürü ŧālibi taķlįd ķo taĥķįķe ulaş 

  Cehd ķıl kim śadefāsā olasıŋ sen daħi śāf 

 

  Sįretiŋ śūrete taŧbįke düriş saǾy eyle 

  Ķoyma cān ayrıla teni ķıl[a] cāna mużāf 

 

  Ħoşca baķ źātına kim zübde-i Ǿālemsiŋ sen  

  Merkezi ķuŧb-ı cihān Ǿārįf olur śanma güzāf 

 

(5)  Perde olmuş saŋa āħir bu śıfatlar ey dil 

  Göremez görse de bilmez seni artıķ eŧrāf  

 

  Ger seniŋ seyrine müştāķ iseŋ Ǿālemde 

  Fenni  ĥāl et yürü bu sözlerim olma leffāf 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[273] (1)  Cān elinde kime kim yüz göstere Leylā-yı Ǿaşķ 

  ǾAşķ ile ħāmūş olur hįç eylemez daǾvā-yı Ǿaşķ 

 

  Baĥr-i Ǿaşķa nisbet olmaz yedi deryā ķaŧredir 

  Gör nice devre düşürmüş künbet-i mįnā-yı Ǿaşķ 

 

  Var ise Ǿibret gözüŋ bir baķ ĥaķįķat yüzüne 

  Tezgeh-i dilde ŧoķunmuş böyle bir zįbā-yı Ǿaşķ 

 

  Ķıla Yezdān ķullarından iste sen de Ǿaşķa er 

  Ger dilerseŋ keşf ol göŋlünde ol maǾnā-yı Ǿaşķ 

 

(5)  Sözlerim dürr-i ǾAden cān gūşuna mengūş ķıl 

  Fenni  isem ŧur oŧur hįç eyleme daǾvā-yı Ǿaşķ 
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101 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Ey muķallid ehl-i inśāf ol al sözümden sebaķ 

  Mažhar-ı nām ādemįdir olma ādemden ıraķ 

 

  Sen seni derk etmediŋ olduŋ özünden bį-ħaber 

  Ĥaķ saŋa senden yaķįn olmuş saŋa senlik ŧuzaķ 

 

  MüǾminiŋ āyįnesi bu bābda müǾmindir yine 

  İşte Ǿaksiŋ düşdü mirǿātındır eşyā ħoşca baķ 

 

  Ĥaķ sözüŋ ŧuymaķ dilerseŋ çıķ vücūduŋ Ŧūrına 

  Ġayrı nefer et bu özün yırtma ammā dil dudaķ 

 

(5)  Evvelā miķdārıŋ Ǿālemde nedir bil ķadrini 

  Müstaķįm ol istivādan baśma gel ŧaşra ayaķ 

 

  Fenni lā-mevcūda illā hūdan olma bį-ħaber 

  Her seĥer yārına gelsin ķo oķunsun bir varaķ 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)  Aślına döndür yüzüŋ gel ey birāder ŧurma ķalķ 

 Menzil-i śūfa eriş kim andadır cānā ŧuzaķ 

 

 Esb-i ŧabǾa gel süvār ol kim ön[i]lekden öte  

 Saŋa sen taǾbįrini de ķoysun artıķ dil dudaķ 

 

 Baĥr-i Ǿaşķa ŧal yeter ŧālib iseŋ dökşür ŧonuŋ 

 Yoķsa ķaldıŋ ŧaşrada derler görünmez yol uzaķ 
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 Geç hevāsından cihānıŋ olma böyle bü’l-fuđūl 

 Zįrek ol aldanma cānā çoķ olur yolda ŧuzaķ 

  

(5)  Mescid-i tende śalāt et KaǾbeye döndür yüzüŋ 

 Şāfi kāfidir yüzünde ger oķursaŋ bir varaķ 

 

 Sālik iseŋ Fenni bildiŋ budurur aķśā-merām  

 Gel zen-i mekkāre-i tedrįc ile elden bıraķ 
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feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

[274] (1) O putuŋ sesi derūnumda nihāndır taĥķįķ 

 Emelim noķŧadan ol ĥarfi beyāndır taĥķįķ 

 

 Ne ķadar gizlese o śaķlasa sırrıŋ cānda  

 Kişiniŋ ĥāli kelāmından Ǿayāndır taĥķįķ 

 

 Etmedi ādeme çünkim o melekveş secde 

 O Ǿanįdiŋ dükeli sūd-ı zebāndır taĥķįķ 

 

 Śadef-i sįnede o arş u semā gevheridir 

 ǾĀrįfi nükte-şinās ķuŧb-ı cihāndır taĥķįķ 

 

(5)  Kāf nūn emrini remz ile getirdi ĥāli 

 Deme dilsiz ķalamam ŧūŧi-zebāndır taĥķįķ 

 

 Nār-ı Nemrūd olalı Fenni  Ħalįle gülşen 

 Naġam Ǿāşıķlara ŧamuda cināndır taĥķįķ 
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104 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  Ĥaķįķat pek Ǿayār oldu bu bābda sırrı Sübĥānıŋ  

  Ne bilsin zehrini nūş etmeyen balını devrānıŋ 

 

  Çü dehriŋ gerdiş-i eyyāmı süflāya müsāǾiddir  

  Temāşā ķıl nuķūşunda eger var ise iźǾānın 

 

  Bu merkezde Ǿacebdir merkez-i Ǿaşķı edem taķrįr 

  Erişmez fehm-i efkārı olur olmaz Müselmānıŋ  

 

  Leb-i gül-fāmına zülfüŋ śırāŧ-ı müstaķįm etmiş 

  Düşen menzil ķılar Yūsuf gibi cāh-ı zin[i]dānıŋ  

 

(5)  Hezārān KaǾbe-i kūyuŋ yolunda cān olur ķurbān 

  Velįkin Ǿabd-ı użmāda olupdur ķadr-i ķurbānıŋ  

 

  Eger söz baĥriniŋ ġavvāśı oldunsa özün ġarķ et 

  Muĥaķķaķ bil budur bāde gerekmez ad ile śānıŋ  

 

  Eger Ĥıżr ise yoldaşıŋ sözüm lįk tefehhüm ķıl 

  Ne śūretdir [..] āħir taśavvur ķıl o Ǿirfānıŋ 

 

(8)  Bilirsiŋ ādemi maǾnāya vāśılsaŋ eger Fennį 

  Ne maǾnįden şeref buldu yüceldi ķadri insānıŋ 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)  (Gel) göŋül aĥvālini ħalķa ne ĥācetdir Ǿayān etmek  

  O ķāśır Ǿaķla bildirmek anı bir bir beyān etmek 
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  Elif [ü] ħā u mįm ķāfla söz açıp söyleme zįrā 

  Yaraşmaz ķįl ķāl eyleyerek dārü’l-cinān etmek 

 

  Edip evķātını żāyiǾ özün bilmezle dem urma 

  Tefekkür ķıl bu bābda çoķ olur sūd-ı zebān etmek 

 

[275]  Bugün bezm-i maĥabbetde baŋa farż oldu farż oldu 

  O sırrıŋ pāyına yüzler sürüp başım revān etmek 

 

(5)  Olur kim Ǿayna nāžirdir demezden (o) ne bilir Fennį  

  Ne ĥācet aŋa yeksāndır Ǿayān etmek nihān etmek 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Gizlidir gitmez göŋülden o ĥayālātıŋ seniŋ 

Ne demekdir bilmedim ammā işāretiŋ seniŋ 

 

Gāh göründüŋ gāh pinhān olduŋ ey Cįbrįl-śıfat 

Haniyā o etdigiŋ cevre mükāfātıŋ seniŋ 

 

Kim ki bilmez kenz-i ĥüsnüŋ bilemez evśāfını 

Remz ile iŝbāt edipdir ĥaŧŧ-ı ĥālātıŋ seniŋ 

 

Gör saŋa ġamla ber-ā-ber  göŋlümüŋ eglencesin  

Dilde verdim dāǿimā olmuşdur inanıŋ seniŋ 

 

(5)                 Evvel āħir ceźbi cerbe münĥaśırdır sözleriŋ  

Aŋlaşılmaz ķįl u ķāl ile maķālātıŋ seniŋ 
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107 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)                Yoķdur güzelim ŧoġrusu aķrānı Ħalįliŋ 

Aķrānına fāǿiķ hele Ǿirfānı Ħalįliŋ 

 

Eşyā aŋa āyįne gibi münkeşif olmuş 

ǾAnķā-śıfat her ĥālde o seyrānı Ħalįliŋ  

 

Ħayret getirir Ǿaķla o ĥikmetle ŧonanmış 

YaǾnį ŧolu fıstıķ gibi dükkānı Ħalįliŋ 

 

Öcü felegi sebķat eder ŧāliǾi rūşen 

Sįm ü zer ile ġarķ idi her yanı Ħalįliŋ 

 

(5)                Boş dönmedi bir sāǿili redd etmedi aśla 

Dāǿim fuķarāya idi iĥsānı Ħalįliŋ 

 

Ķāyil degil ol śofrası bir şeb ola tenha  

Üç beş bulunur her gice mihmānı Ħalįliŋ 

 

O ħalķı ĥasen sįreti hem śūret-i aĥsen 

Ŧatlı sözü ŧoplar idi insānı Ħalįliŋ 

 

(8)                 Ķāśır ķalem evśāfını taķrįr ede Fennį 

Birincidir ol şöhret ile şānı Ħalįliŋ 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                ǾAşķa ŧālibseŋ dilā gel gel Ĥüseynįlerden ol 

Olmasın saǾyıŋ hebā gel gel Ĥüseynįlerden ol 

 

Verme Deccāle özün gel fırķa-i nācįden ol 

Ol bezmle āşnā gel gel Ĥüseynįlerden ol 

 

Gel görün bu perde-i vaĥdetden ey nūr-ı baśar 

Gör nedir Ǿibret-nümā gel gel Ĥüseynįlerden ol 

 

Mest-i ser-gerdān ķalıpdır niceler bu Ǿarśada 

Lā demez Ǿāķil buŋa gel gel Ĥüseynįlerden ol   

 

[276] (5)       Oķu gel ĥüsnüŋ kitābıŋ gör Ǿulūm-ı Aĥmedi 

Ŧut bu nuŧķum ibtidā gel gel Ĥüseynįlerden ol   

 

Kāf ile nūndan göründü Fenni fehm et noķŧasıŋ 

Olma bu bābdan cüdā gel gel Ĥüseynįlerden ol   
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)                Benim luŧf ıssı śūretim meded eyle mürüvvet ķıl 

Fedādır yoluna cānım meded eyle mürüvvet ķıl 

 

Görüp oldum saŋa māǿil sen etdiŋ Ǿaklımı zāǿil 

Amān olma buŋa māǿil meded eyle mürüvvet ķıl 

 

Bu göŋlüm zülfüne bende taĥammül ķalmadı tende 

Yeter artıķ baŋa sen de meded eyle mürüvvet ķıl 
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Ezelden yüregim yara baŋa kimden olur çāre 

Efendim ben günahkāra meded eyle mürüvvet ķıl 

 

(5)                Bu meclisde melek-źāta ķuluŋ Fennį degil sāde 

Elinle śun birer bāde meded eyle mürüvvet ķıl 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Ķaŧresin žann etme sen de yedi deryā sensin ol 

Sālik olmuş fülk-i tende Ħıżr Mūsā sensin ol 

 

Cümle źerrāt-ı cihān āyįnedir Ǿārįflere 

Her śıfat bir isme mažhar etme ġavġā sensin ol 

 

Manŧıķįsiŋ Ǿaynıŋ aç gel ĥurūf tende al sebaķ 

Ĥarf-i śavt ol sįretiŋ śūretle gūyā sensin ol 

 

Geldi fetĥ etdi kelāmı dilde ol dildir süvār 

Dil dudaķ bir söz demez kendinden illā sensin ol 

 

(5)                 Çārsū-yı ķābiliyetde hem śatılan hem śatan 

Arasan bir kimse bulamazsıŋ aślā sensin ol  

 

Ķoy bu varlıķ Ǿālemiŋ lā-hūta pervāzla gezer 

Ķāf-ı dilde śanma var bir ġayrı Ǿanķā sensin ol 

 

(7)               “Kün”247
 dedi Ĥaķ sende eşyā cemǾ olup buldu yekūn 

Fenni gel ten Mıśrına Yūsuf Zelįħā sensin ol 

 

 

                                                           
247

 “Ol.” (Bakara , 2/117) 



 

244 

 

111 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Cām-ı laǾlinden güzel ŧatlı şarāb ister göŋül 

YaǾnį ol Ħıżr-ı lebinden śāfi āb ister göŋül 

 

Sāz söz olmazsa olmaz meclis-i Ǿişret tamām 

Ortada çalsın çaġırsıŋ bir rübāb ister göŋül 

 

Şāfį  kāfįdir yüzüŋ oldu devā-yı küll-i dāǾ 

Vechi var dersem o yüzden fetĥ-i bāb ister göŋül 

 

O daġılmış küfr-i zülfüŋdür beni yoldan ķoyan 

Ders ederseŋ ķaşı kirpikden ħiŧāb ister göŋül 

 

(5)                 Ķāmeti elfiŋ beyānıŋ şerĥ ederseŋ mū-be-mū 

Ŧoġrusu elde mufaśśal bir kitāb ister göŋül 

 

Lām bādan noķŧa-i Ǿilm-i ledünne yol bulam 

Şāhım olsun sözlerimden neşǿe-yāb ister göŋül 

 

[277]             Cān [u] dil ǾĮsį-śıfat bulsun ĥayāt-ı cāvidān 

N’olur etseŋ Ǿāşıķāne bir ŝevāb ister göŋül  

 

(8)                 İster iseŋ vaĥdet olsun Fenni çıķsın aradan 

MürtefiǾ olsun ikilik bir cevāb ister göŋül 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Ħayr-ı āl-ı Ǿilmini dedi niçün şāh-ı Necef 

Bilmediŋ ķadrini çün ħırmeniŋ isnāda degil 
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113 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)                 Ey āfet-i cān şevķıle mesrūr-ı be-kām ol 

Gel maśdar-ı ĥarfi oķu cįm olma da lām ol  

 

Cehd et seni māt etmesin Ǿaśrıŋ fużelāsı 

El-ĥāśılı başdan ayaġa cümle kelām ol 

 

Gözden oķu gel Ǿilm-i ledün dersini iste 

Ol ĥāl ile şöhret bulupǾālemde niyām ol 

 

Ŧut dāmeniŋ elden ķoma ol ŧıfl-ı edįbiŋ 

Ser-menzile irgür anı bu bābda ġulām ol 

 

(5)                 Çoķ söz dili bir sözle ŧurur enfes-i āfāķ 

Yoķ sözde ŝebātıŋ ne demek sözde müdām ol 

 

Taķlįd ile seccāde-nişįn olma oŧurma 

Besdir saŋa miĥrāb-ı ĥaķįķatde imām ol 

 

Abdāl oluben nekbe-i Ǿaşķ içre ķayırma  

Ŧur dāǿirede merkez olup ehl-i ķıyām ol 

 

(8)                 Fennį yedi ķırķ cillede tekmįl-i sülūk et 

Nā-ķaśr ķoma menzilde merātibde tamām ol 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Sevdigim ol çār-yāri Muśŧafādır sevdigim 

Ĥayder-i kerrār ǾAliyyü’l- Murtażādır sevdigim 
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Ol Ĥasan ile Ĥüseyndir nūr-ı çeşmi Ǿāşıķān 

Hem Ħadįce Fāŧıma ħayrü’n-nisādır sevdigim 

 

[278]            Oldu Zeynel ǾĀbidįn ol maħzeni esrār-ı Ĥaķ 

Genc-i dilde Bāķır hem dürr-i ħafādır sevdigim  

 

CaǾferįyem CaǾferi śādıķdır Ǿilmiŋ menbaǾı 

Hem-demim Kāžım ǾAlį Mūsi’l-Rıżādır sevdigim 

 

(5)                Hem Taķį ü hem Naķį hem ǾAskerį dilde müdām 

Źikr ü fikrim Mehdi-i śāĥib-livādır sevdigim 

 

Ķoyma elden Fenni ol maǾśūm-ı pākįn dāmeniŋ 

Sevdigim ol ehl biline iķtidādır sevdigim 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)                O gülşende neşāŧ ile açılmış ġonca-fem gördüm 

Śunardı desti nāzıyla gice birlikde dem gördüm 

 

Ķadeĥ āyįnedār olmuş ķızıl ruħsārına ķarşı 

O ĥāletle dönerdi mest olup ol cām-ı Cem gördüm 

 

Yüzüŋ devrinde sālikler okurlar sūre-i kenzi 

Yedi ķudretle taśvįr eylemiş ķāşıŋ ķalem gördüm 

 

O sevādın kesildi bu fenā gülzārına meylim 

Cemāline nažar śaldım anı bāġ-ı İrem gördüm 
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(5)                 Bu nažmım ser-te-ser Ǿibret-ħā taśvįridir ħalķa
248

 

Gören [..] bu ben söyler ne artıķ der ne kim gördüm 

 

Olur olmaz eŧibbānıŋ Ǿilācından ĥaźer eyle 

O bį-hūde bedel verdikleriŋ heb cümle semm gördüm 

 

Murādımca bugün laǾl-i lebinden Fenni kām aldım 

Muĥaķķaķdır inanmazsıŋ anı bende desem gördüm 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Nūr iken aślıŋ yürü cehd et yerin nār olmasın 

Menziliŋ gülzār-ber-gülşen iken ħār olmasın 

 

Olmasın sāyeŋ çekil gel gice sensiz yāre var 

Şöyle maĥv et varlıġıŋ kim senden āŝār olmasın 

 

[279]            Söyleme söz ķadrini bilmezle olma muķterin 

Açma ĥikmet ķapısıŋ nādāna įŝār olmasın 

 

Gezmesin bir reng ile her rengįn olsun ķāǿili 

Hem kim ister bizlere yār olsun aġyār olmasın 

 

(5)                Fenni gel gel sāde dil olama renge mültefit 

İster iseŋ kimse sırrından ħaberdār olmasın 

  

                                                           
248

 Dizede bir hece eksiktir. 
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feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)                 Śaķın ey lebleri al etme śaķın 

Sen elif ķadrini dāl etme śaķın 

 

Sen iseŋ ŧālib-i vaślında rıżā 

Gözedip ķįl ile ķāl etme śaķın 

 

Gel hidāyet yoluna etme ġurūr 

Śaķınıp Ǿaksini ĥāl etme śaķın 

 

Deme ādem aŋa kim sįreti dįv  

Uyma bed-efǾāle vebāl etme śaķın
249

 

 

(5)                 Sözümüz maġz-ı ĥadįŝi nebevį 

Bilesiŋ yaŋlış ħayāl etme śaķın  

 

Varlıġıŋ cümle Ĥaķa teslįm et 

Sen seni kendine māl etme śaķın 

 

(7)                 Demesin Fenni ķalem aġzını ŧut 

Açılıp nā-kese ķāl etme śaķın 
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mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)                 Her göz göremez seni yüzü bed-rāy ne bilsin  

Ol ħāre muķārrin gül-i raǾnāyı ne bilsin 

 

 

                                                           
249

 Dizede bir hece fazladır. 
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Dāreyniŋ özü seyyidisiŋ ehl-i heftümįn  

Bir gözle seni görmeye esrārı ne bilsin 

 

Başdan ayaġa gerçi kelām oldu vücūduŋ 

Ĥarf aŋlamayan bezmde imlāyı ne bilsin 

 

Taŋrı diye firaǾvna ŧapandan ne śorarsıŋ 

Mūsāya inanmaz yed-i beyżāyı ne bilsin 

 

(5)                 Seyyāĥ ise sāĥilde gezer o ķara gözler 

Mevc urmada dilde yedi deryāyı ne bilsin 

 

Ola laǾliŋ lebiŋ mest olan bildi bu sırrı  

Nūş etmediŋ ol bāde-i śahbāyı ne bilsin 

 

Śaçıŋ iki yoldu yā niçün Aĥmed-i muħtār 

O ħayli metįn “Ǿurvet ü vüŝķā”250 yı ne bilsin 

 

Olmazsa iki noķŧa o bir noķŧa gözünde 

Evvelde o bir gördügü noķŧayı ne bilsin 

 

(9)                Fennu’llāha ķul olan ŧoġrusu śād baġrına ŧaldı
251

 

Deryāyı bilir Fenni o dalġayı ne bilsin 

 

119 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[280] (1)       Ŧūr-ı Ǿaşķa aķdıŋ ise sen şehā görmez misin 

Kim kimiŋ mecbūrı kimi mübtelā görmez misin 

 

 

                                                           
250

 “Kopmayan sağlam bir kulp” (Bakara, 2/256) 
251

 Dizede bir hece fazladır. 



 

250 

 

Ķoy bu varlıķ cāmesiŋ maĥv ola ānįn-i ŝelāŝ 

Māhiden tā māha dek fażl-ı Ħudā görmez misin 

 

ŦaǾn mı perkār-ı maĥabbet dönse cānān üstüne 

Heft-çarħ sen şemǾe fānūs bį-riyā görmez misin 

 

Cānı sensiŋ biri gök buldu vücūduŋla nižām 

Varlıġıŋ bu Ǿāleme verdi żiyā görmez misin 

 

(5)                 Fenni  fażlıŋ śınadı baǾżı istivā Ǿarşa sebįl 

Noķŧası kevneyn cāmiǾ rū-nümā görmez misin 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Ĥamdü lillāh geldi şol düşkünlere imdād eden 

Şol ħarāb olmuş [.] güller mülkünü ābād eden  

 

Bir nefesde sildi mirǿāt-ı göŋülden şirketi 

Tįġ-ı ķahr ile urup nefsi edā (derk) berbād eden 

 

Ħar iken gör gülşen etdi bu vücūdum şöhreti 

Nār-ı dūzaħdan çekip şol cānları āzād eden 

 

Çoķ ŧolandı bir şeb-i vaślında göŋlüm burcuna 

Nā-gehān günü mekānı yoķ iken įcād eden 

 

(5)                Rūĥ-ı ķudsįdir dememden dem uran źāhid bu dem 

Echel idi Meryeme şol sözleri isnād eden 

 

Ger açıķsa revzeniŋ rūşen görürseŋ gülşeni 

Kimdir ol bülbül dilinden rūz şeb feryād eden 



 

251 

 

Kendine āyįne ķıldı bozayı şeksiziŋ
252

 

Nefĥ-i rūĥ edip aŋa İrem deyüben ad eden 

 

(8)                ǾĀrįf ol Ǿālemde Fennį sırrını yoķla göŋül 

Münfik olmaz ĥāśılı senden seni irşād eden 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[291] (1)       Geldi ol māh-ı muĥarrem Ǿāşıķān aġlar bugün 

Ķaralar giyer zemįn ü āsmān aġlar bugün 

 

ǾIyş u Ǿişret müǿmine gülmek ĥarām oldu ĥarām 

Mülĥaķ-ı āl-i Ǿabā durmaz hemān aġlar bugün  

 

Zümre-i đāllįn Ĥüseyni etdiler śusuz şehįd 

Aġla mātemdir Ĥüseyniŋ dostu ķan aġlar bugün 

 

Kerbelāyı yād ķıl gel ķıl münāfıķdan ĥaźer 

Öyle bir demdir bu dem kim tende cān aġlar bugün 

 

(5)                 LaǾneti yaġmur gibi yaġdır Yezįdiŋ cānına 

İçme śu mātemdedir āb u revān aġlar bugün 

 

Yeryüzünde teşne-i leb ķanla aķdı çeşmeler 

Fenni gülmez bu zemįni bu zamān aġlar bugün 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)                 Gel ey servi semenāsā niçün sen derse gitmezsin 

Oķutmaz mı ħ
v
āceŋ yoķsa niçün sen derse gitmezsin 

 

Cemāliŋle şeref bulsun göŋüller cümle şen olsun 

Seniŋle medrese ŧolsun niçün sen derse gitmezsin 

 

Gidenler dersini aldı seniŋ dersiŋ geri ķaldı 

Göŋül baĥr-i ġama ŧaldı niçün sen derse gitmezsin 

 

Efendiŋ ĥāleti bilmez śorar her gün niçün gelmez 

Sen olmazsaŋ cihān gülmez niçün sen derse gitmezsin 

 

(5)                Göŋül ĥāli yaman oldu gözüm yaşı revān oldu 

Kesildiŋ çoķ zamān oldu niçün sen derse gitmezsin 

 

Beni sen derde duş etdiŋ firāķıŋla ķoyup gitdiŋ 

Yetilmez menzile yetdiŋ niçün sen derse gitmezsin 

 

(7)                Muķaddem göŋlümüz ütdüŋ ķara ŧopraķda bir ŧutdun 

Bizi ceźbi sen unutduŋ niçün sen derse gitmezsin 

 

123 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

[292] (1)       Varlıġım yoluna biŋ cān ile ķurbān olsun 

Sen hemān ħandeler ile lebiŋ ħandān olsun 

 

 

 



 

253 

 

Görmesin gül yüzünü saŋa ķulaķdan Ǿāşıķ 

Ermesin pāyına pūs-ı bį-dāmān olsun
253

  

 

Görün her yerde dü-Cibrįl śıfat śūrete gel  

Cilveni seyr eden āşüfte vü ĥayrān olsun 

 

Ħalķa rāzın diyemem gözde göŋülde gizli 

Gören āyįnede görsün yüzüŋ Ǿirfān olsun 

 

(5)                Fenni ister deheniŋ sırrına olsun maĥrem 

Ħaŧŧ-ı ruħsārıŋ oķunsun söze bürhān olsun  

    

    124 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Śūfi śāf ol şįşe-i nāmūs ķır daǾvāyı ķo 

Yāre teǿŝir eylemez ney gibi nālān olmadan 

 

Söz ŧuyar mı naǾra-i ķallāş ile ŧolmuş ķulaķ 

Bu beyānım aŋlaşılmaz mest-i ĥayrān olmadan 

 

Śanma sen nefsin sivā ħaŧŧı göŋülden maĥv olur 

İki dedin dāǿimā sūzişle giryān olmadan 

 

Gel beri gel ħalķa-i pįr-i muġāndan olma dūr  

Maķśad olur bu bisāŧ-ı kevne mihmān olmadan 

 

(5)                Nār-ı dūzaħdan ne ġam Ǿāşıķ ķıramaz āteşi 

Yaķar elbet āteşe nisbetle sūzān olmadan 

 

 

                                                           
253

 Dize eksiktir. 



 

254 

 

Destime alsam ķalem söyler lisān-ı ĥāl ile 

Ol ki bilmez nice çalsın ŧūbı çevgān olmadan  

 

(7)                Söz ķabūl et Fenni Ferhād Ǿaşķa ola dāġı del  

Aŋlamaz ķuşlar diliŋ anlar Süleymān olmadan 

 

125 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Künc-i Ǿaşķa mālik olmaz kenz-i Ķurǿān olmayan 

Yol iletmez baĥre şol derd ile giryān olmayan 

 

[293]             Ħāne-mānıŋ gör saŋa bir yād edip verdi yele  

O ħarābāt ehlini aŋlar mı vįrān olmayan 

 

Baĥr-i vaĥdet mevce gelmiş gösterir keŝret yüzüŋ 

Āşnā olmaz ġarįķ-i baĥr [ü] Ǿummān olmayan 

 

Kiber ü ābdāl-ı Ǿaşķ iseŋ ķalender-meşreb ol 

Ķande bilsin o mücerred ĥāliŋ Ǿuryān olmayan 

 

(5)                Cānda gizle śorma bilmez cām-ı mey leźźetini 

Dest-i dil-berden içün bezminde sekrān olmayan 

 

Ķahr luŧfundan ħabįr oldun mu ey śūret-perest 

Ǿİlletin derk eylemez ĥikmete Loķmān olmayan 

 

Bist ü heşt ü si vü dü bir ĥarf ķāǿim durur 

MaķǾadı śıdķa erişmez ehl-i įmān olmayan  

 

(8)                Fenni ismiŋ cāmiǾ-i esmādır ammā şüphesiz 

Gözlemez Ǿayn-ı müsemmā görmez Ǿirfān olmayan 



 

255 
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feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)                 Ĥaķ saŋa verdi bu ĥüsnü ki Ǿadālet edesin 

Niçün Ǿāşıķlar yine cevr-i siyāset edesin 

 

Göreyim kākülünü ŧaşra ķo festen ŧışarı 

Devişen zülfüne Mecnūn ķıyāfet edesin 

 

Zülf-i çengāline el śunsa eger etse ķusūr 

Zemm ile aŋa tebessümle mecāzāt edesin 

 

Yüz verip ġamze-i ħūn-ħārına ķan etme śaķın 

İltifāt et kerem-i luŧfunu Ǿādet edesin 

 

(5)                 Cān verip laǾl-i lebüŋile anı ķıl zinde 

NiǾmet-i vuślata müştāķ ise daǾvet edesin 

 

Her seĥer-ħāneleriŋ gün gibi işrāķ eyle  

Saŋa mecbūr olanı gāhį ziyāret edesin 

 

Deymesin ġonca-i ruħsārına hįç ġayrıŋ eli 

Gülşen-i ĥüsnünü Ǿuşşāķa emānet edesin 

 

(8)                Ger ķulaķ ŧutmaz iseŋ sözlerime rūz-ı cezā 

Deme aĥvālime gel Fennį şehādet edesin 
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mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

[294] (1)       Gel raķśa gir ey ŧūŧį-zebān hū ile yā hū 

Açılsın hemān ġonca-dehān hū ile yā hū  



 

256 

 

Yüz göstere ol kenz-i ħafį yerdekinden
254

 

Gör źātı śıfātında Ǿayān hū ile yā hū  

 

Gūşe getir ol śayĥa-i Ķurǿān buŋa nāŧıķ 

Yoķdur tehį  her źerre nihān hū ile yā hū 

 

Dil-tįre demem ĥāśılı birbirine yetişdiŋ
255

 

Şol dāǿire şeklinde cihān hū ile yā hū 

 

(5)                 Fenni seni sen baĥr-i hüviyyete fenā ķıl 

Olsun bütün ol ķavl-i beyān hū ile yā hū 

 

128 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Seyr-i gülşenden kesil destinde dal şimdengirü 

Arı ol dökşüricek ver ħalķa bāl şimdengirü 

 

Śarf u naĥv manŧıķ meǾānį oķuduŋ artıķ yeter 

Gel oķu Ǿilm-i ledünden dersiŋ al şimdengirü 

 

Śūretā ķaŧre göründüŋ yedi deryā maǾnįde 

Baĥriye bul ħazįni deryāya śal şimdengirü  

 

Baş çıķardı istivādan ŧoġdu şems-i maǾrifet 

Ān-ı dāǿim sāyesinde ħoşca ķal şimdengirü 

 

(5)                 Fenni yā fażl-ı naǾįm çün śofrasıŋ ķılmış güşād 

Ver ħaber ŧabl-ı beşāret ħalķa çāl şimdengirü 
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 Dizede bir hece eksiktir. 
255

 Dizede bir hece fazladır. 



 

257 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Ravżlarıŋ gerçi ķızıl lāle degildir güldür o 

Görünür biŋ levn ile śūretde ammā güldür o 

 

Yā niçün cevr-i śıfat etdiŋ perįşān kākülüŋ 

Kimi der ol mār-ı gįsū gibidir sünbüldür o  

 

Mevce gelse şol göŋül baĥrinde Ǿaşķıŋ dalġası  

Ķaŧre ķaŧre gerçi gözden çaġlar ammā seldir o 

 

Çünki girdiŋ şehre sen delāl-i Ǿaşķa śorsaŋa 

Gitdi śāĥib-müşterį hem kendi ver kim ķuldur o 

 

(5)                 Ĥālet-i Ǿaşķı ne bilsin śorma zāhid der saŋa 

Ki yaķar āteşdir Ǿuşşāķı eser başında gāhį yeldir o  

 

[295]            Būstān-ı maśķavįden būy alanlar bildiler  

Gerçi Fennį söyler ammā aŋlaşılmaz dildir o 

 

130 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Źāhidā śūret gözetme ten degildir cāndır o 

Çeşm-i pākiŋ Ĥaķķa mirǿāt eylemiş insāndır o 

 

Ders ederseŋ Manŧıķu’t-Ŧayrı Süleymāndan oķu 

Kim ki ol Ǿilm-i ledünne yol bulur Ǿirfāndır o 

 

ǾAyn u zįden fį vü dāl olmuş elinde hücceti 

Eşref-i ümmet degil mi ĥāmili Ķurǿāndır o 



 

258 

 

Keŝret-i esmā gözetme dal o birlik baĥrine  

Ķaŧresiŋ deryāya śalmış öyle bir Ǿummāndır o 

 

(5)                 Ŧoymadın mı naǾra-i “yā-leyte”256“ķavmin yaǾlemūn”257
 

Urdular cān ellerinde ķul degil sulŧāndır o 

 

Fenni hem kim maķǾadı śıdķa erişdi menzile 

Bu serā-yı pür-miĥende bir gice mihmāndır o 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Dilde ŧāķat ķoymadıŋ gitmez göŋülden ārzū 

Ħasta düşdüm iltifāt et ķıl nažar ey māh-rū  

 

Āteş-i Ǿaşķıŋ vücūdum maĥv maĥż etmekdedir  

Nār-ı ķulzümdür derūnum teǿŝįr etmez aŋa śu  

 

Ġāhį  mescįd gāhį  mey-ħāne olupdur menzilim 

Gezdirirseŋ derd ile sen ħāne ħāne sū-be-sū 

 

Güft gūdur urmasın zāhid “ene'l-Ĥaķ”258 naǾrasıŋ 

Kim ki cāndan geçmez ol vāśıl degil dönsün girü 

 

(5)                 Gülşen-i Ǿaşķ içre Fennį ķadri yoķdur bülbülüŋ 

O tekellümde ķalır gelse seniŋle rū-be-rū 

 

 

 

                                                           
256 Keşke. (Nisa 4/73, Enam 6/27, Kehf 18/42, Meryem 19/23, Furkan 25/27, Kasas 28/79, Ahzab 33/66, 

Yasin 36/26, Zuhruf 43/38, Hakka 69/25, Hakka 69/27, Nebe 78/40, Fecr 89/24) 

257 Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar. (Yunus 10/5) 
258

 “Ben Hakk'ım ve hakikatim.” (Tâhâ, 20/14) 



 

259 

 

132 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Ger marįż-i Ǿaşķ iseŋ Loķmānı sen sende ara 

Ķıl tekāpū derdine dermānı sen sende ara 

 

Ķıl tażarruǾgice gündüz ķoyma elden dāmeniŋ 

İste her yüzde yürü iĥsānı sen sende ara 

 

Del o varlıķ ŧaġını cehd et yürü Ferhādveş 

Bul özünde dürrile mercānı sen sende ara 

 

Gāh ġurūba nāžir ol gāhį gözet cān maşrıķıŋ 

Ŧoġsuŋ iste ol mihr-i tābānı sen sen de ara  

 

(5)                 Desti gerek Fenni olsun Ĥażret-i fażl ola
259

 

Düş o baĥre baĥr-i bį-pāyānı sen sende ara 

 

133 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Süzme gözden ey gözü mestāne Allāh Ǿaşķına 

Māǿilim baķma baŋa bį-gāne Allāh Ǿaşķına 

 

Her ne denlü artıķ ise ķoyulsun ġam degil 

Zįncįr-i zülfünde bir dįvāne Allāh Ǿaşķına  

 

ǾArż edip göster cemāliŋ mübtelāya günde bir 

Śabr olunmaz āteşi hicrāna Allāh Ǿaşķına 

 

 

                                                           
259

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

260 

 

[296]            Olmasın mı āteşi şevķıŋle dil murġı kebāb 

ŞemǾe-i ruħsārına pervāne Allāh Ǿaşķına 

 

(5)                 Ol raķįb-i bed-liķāya verme ĥüsnüŋden sebaķ 

Aŋlamaz įmānı yoķ Ķurǿāna Allāh Ǿaşķına 

 

Fenni śādıķ maĥremiŋ olmuş iken gözden nihān 

Kimse bilmez mesken-i vįrāne Allāh Ǿaşķına 
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mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün 

 

(1)                Mürüvvet ķıl tehį dest sāde geldim yā Resūlullāh 

O lutfuŋ bāġına feryāda geldim yā Resūlullāh 

 

Esįr-i nefs olup ķaldım ĥalāśa bulmadım çāre 

Anıŋçün pāy-māl üftāde geldim yā Resūlullāh 

 

Uyan bu uyķudan göŋlüm açılsın dįde-i cānım 

Seni taśdįķ edüben yāda geldim yā Resūlullāh 

 

Resen ķıl boynuma zülfüŋ çıķar cįmi ŧabįǾatdan  

Beni ķıl cümleden āzāde geldim yā Resūlullāh 

 

(5)                 Bu Ǿāciz Fenni bį-çāre ķapından eyler istimdād 

Meded senden mürüvvet sāde geldim yā Resūlullāh 
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Gel düşürme göŋ[i]lüm sevdāya Allāh Ǿaşķına  

Başıŋ içün śalma sen ferdāya Allāh Ǿaşķına 



 

261 

 

Bu ne ĥālet gör saŋa nār oldu devrān başıma 

Dönmüşüm beyt-i Ebį Derdāya Allāh Ǿaşķına 

 

O raķįb-i bed-gevherile etdiŋ ülfet yeter
260

 

Öyle güldürme beni aǾdāya Allāh Ǿaşķına 

 

Āteş-i hicriŋ beni āsūde ķoymaz bir nefes 

Merĥamet ķıl bu dil-i şeydāya Allāh Ǿaşķına  

 

(5)                Fenni sensiz olsa ger zinde degildir mürdedir 

Söyle bu göŋlümü kim aldaya Allāh Ǿaşķına  
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fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Meh-cebįnim pertev-i ĥüsnüŋ żiyādır dįdeye  

Ben desem müdrik seniŋle bį-riyādır dįdeye 

 

Her seĥer ĥüsnüŋ kitābından oķunsa bir varaķ 

Sen bilirsiŋ kim ne denlü ŧūŧiyādır dįdeye  

 

Ġam degil Ǿuşşāķ içün Ǿaşķıŋ yolunda giydigim 

Śūretā peşmįnedir aŧlās ķabādır dįdeye 

 

Sen putuŋ taśvįrini kimler düzünmüş böyle kim 

Āşikāre ķıldı kenziŋ rū-nümādır dįdeye 

 

(5)                ǾAķl fikrim żāyiǾ etdiŋ eylediŋ göŋlüm esįr 

Fenni dersiŋ ġayra nāžır aħzādır dįdeye
261
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 Dizede bir hece eksiktir. 
261

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

262 

 

137 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/feǾūlün 

 

(1)                 Gel ey ġaflet mübtelā olma zinde 

Gel iste derdine bir çāre sende 

 

Digil fażlıŋıla yā Rabb nažar ķıl  

Muĥammed Ǿaşķına ben derd-mende   

 

Dili śādıķ gerek o śıdķ içinde  

Ne devlet buldu gör Veys-i Yemende 

 

Eger hicrān elinde zār olursan 

Anıŋ YaǾķūbı ol beytü’l-ĥazanda 

 

[297] (5)       Göŋül āyįnesiŋ cehd eyle śāf et 

Görünsün ŧalǾatı dįdārı anda 

 

Ķayırma vuślata ermekse ķaśdıŋ  

Fedā olsun yoluna cān u tende 

 

O Ǿārįfler celāl ile cemāliŋ 

Görürler seyr edip gül de diken de 

 

Aŋa āyāt olupdur cümle eşyā 

Anı tevĥįd eder çayır çemende 

 

Bilirsiŋ ol saŋa senden yaķįndir 

Ŧolaşma şarķı ġarbı iste sen de 

 

(10)              Vücūduŋ nüsħasıŋ bir noķŧa ķılmış 

Beyānıŋ iste gör levĥ-i bedende  



 

263 

 

Ħudādan ger olursa Fenni tevfįķ 

Baśįretle olam nāzir bu bende 

 

138 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Ey göŋül gül-bāde bį-Ǿaşķıle sekrān ol yüri 

Ķır ŧabįǾat bendleriŋ Ǿālemde insān ol yüri 

 

Dām-ı Dārādan śaķın ārā ise śayd olmaġıl  

Cįfe-i dünyadan el çek pāk dāmān ol yüri 

 

Mālı māl olmaz sivāya meyl edip ŧalma ġama 

Bir misāfir-ħānedir bu sen de mihmān ol yüri 

 

İlticā et dāǿimā benlikden āzād olmaġı 

Ser-keş olma ķalma cān ķaydında ķurbān ol yüri 

 

(5)                Ĥākim-i muŧlaķ odur hįç ķoyma varlıķdan eŝer  

Zįr ü bālādan elin çek Fenni Ǿirfān ol yüri 

 

139 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

(1)                 Ķalem ol ĥarfiŋe taĥrįr eyledi geldi 

Saŧr eyledi nüzūl eyledi maǾnā bile geldi 

 

Muħribiŋ edicek zülfünü ol servi śanevber 

Ĥaşr oldu śatıp cümle eşyā dile geldi 

 

Ādem ise pervāneniŋ olmuşdu ĥarįśi 

Āħir aŋa gör kim ne Ǿafviyyet çile geldi 



 

264 

 

Bād üzre süvār idi o Ǿunśur(un)da Süleymān 

Gördü felegiŋ dişiŋ [.] āb u kįle geldi 

 

(5)                 Nūĥ ile ber-ā-ber  idi ŧūfānı śu nice 

Fennį çekilip tekne śonuŋda mįle geldi 

 

140 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Ey göŋül bu Ǿaşķa dū-çār olmayan bilmez bizi 

ǾAşķ elinden derd ile yār olmayan bilmez bizi 

 

Ħıżr elinden cāmı Ǿaşķı nūş eden gelsin bize 

Meclisinde mest ü hüşyār olmayan bilmez bizi 

 

“Men Ǿaref”262
le  “mā-rāmeyte”263 remzi çün oldu Ǿayān 

Şüphesiz Ǿirfān ile yār olmayan bilmez bizi 

 

Baķ celālį perdesinden Ĥaķ cemāliŋ seyr ķıl 

Bu şeb-i yeldāda bį-dār olmayan bilmez bizi  

 

(5)                 Fenni çün žulmet ĥicābıŋ refǾ ķıldıŋ aradan 

Bu hevā-yı hūda ŧayyār olmayan bilmez bizi 

 

141 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

[298] (1)       Mübŧelem ey dil Ħudādan ber-hüdār etsin seni 

Ħāndānı ehl biline ħāksār etsin seni 

 

 

                                                           
262

 “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Hadis-i Şerif) 
263

 “(Ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın.” (Enfâl, 17/4) 



 

265 

 

Ħaŧŧ-ı ĥüsnüŋden oķunsun ebced-i Ǿāşıķlarıŋ  

Yaraşır ol çeşm-i aǾdāya ġubār etsin seni 

 

“Mūtū ķable en-temūtū”264
  sırrına mažhar edip 

Senden alsın senligiŋ ħalķa niŝār etsin seni 

  

Tāze cān versin deminden bāġbān ey gül saŋa 

Bu melāĥat gülşeninde gül-Ǿizār etsin seni 

 

(5)                Seniŋ aǾdā ħoş bu dil āyįnesiŋ etsin şikest 

Fenni her yüzde görünsün śad-hezār etsin seni 

 

142 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Āteş-i hicriŋle bu baġrım kebāb etdiŋ ǾAlį 

Çeşmimi düzdüŋ ķadeĥ yaşıŋ şarāb etdiŋ ǾAlį 

 

İftirāķıŋ nārına yandı vücūdum ser-te-ser 

Ķoymadıŋ nām u nişānım sen ħarāb etdiŋ ǾAlį 

 

Dįde-i terden ħayāliŋ gitmedi gitmez idi 

El erişmez ķāmetiŋ seyli ħarāb etdiŋ ǾAlį 

 

Dost yolunda kimdir ol cānıŋ dirįġ eyler velį 

Sen cemāline celālinden niķāb etdiŋ ǾAlį 

 

(5)                ǾArşa gerse sāye śalmış ceźbi feyżiŋ mažharı 

Merkez-i çarħa vücūduŋ sen türāb etdiŋ ǾAlį 

 

 

                                                           
264

 “Ölmeden önce ölünüz.” (Hadis-i Şerif) 



 

266 

 

143 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                Ķābil-i bārān-ı feyż oldunsa śaĥrālar gibi 

Baĥr-i ĥikmet mevc urur göŋlüŋde deryālar gibi 

 

Münfik olmaz noķŧa-i vaĥdet özündür söz seniŋ 

Ħaŧŧ-ı ĥüsnüŋ saŋa bürhān oldu inşālar gibi 

 

Sensiŋ ol kenzü’l-meǾānį zübde-i Ǿarş u semā 

Saŋa beste kāǿināt eczā vü aǾżālar gibi 

 

Sāde ķıl levĥ-i derūnuŋ ŧoġa nūr-ı maǾrifet 

Ŧurma göŋlüŋ içi put ŧolmuş kilįsālar gibi 

 

(5)                 Nāžır ol her ķande baķsan Ĥaķ cemāliŋ seyr ķıl 

Sen seni bir sen ile ĥaśr etme tersālar gibi 

 

Fażl-ı feyżānıŋ nesįminiŋ naśįbiŋ yoķ ise 

Bil ki ķaldıŋ Fenni Mecnūn yolda şeydālar gibi 

 

144 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

(1)                 Eś-śalāĥ ey Ǿāşıķān Ǿaşķıŋ açıķ mey-ħānesi 

Ġam ķomaz āzād eder Ǿaşķıŋ ŧolu peymānesi 

 

Oķudu pįr-i muġān ol dārına dārü’l-felāĥ 

Geldi śaf śaf ŧoldu ol ġam leşkeri kāşānesi  

 

 

 



 

267 

 

Śayd deŋilmez reng būdan sāde dil-āvāreler 

Bend-i zencįr olmaz ol Ǿaşķıŋ çürik
265

 dįvānesi 

 

Kim ki gördü dil-beriŋ mįm-i feminden iltifāt 

Aġlār ise ġamla maǾmūr göŋlünüŋ her ħānesi 

 

(5)                Bu ħarįb-i dehre baķmaz źillet-i devlet bilen 

Yār ile ħoş gülşen olmuş anlara vįrānesi 

 

Fehm olunmaz öyle Fennį gizli bir gencįnesiŋ 

Ten ķafes yaǾnį śadefdir sözleriŋ dürdānesi  

 

145 

feǾilātün/feǾilātün/ feǾilātün /feǾilün 

 

[299] (1)       Nā-gehān bezmime ol ġonca-i gül-fem geldi 

Ĥamdü lillāh dil-i mecrūĥuma merhem geldi 

 

Ķıldı beni Ǿacizi bį-çare seni hem-dem 

KaǾbe-i vuślata erem leb-i zemzem geldi 

 

Bir nefesde yeŋiden mürde-i çeşmim iĥyā 

Eyledi gūya o dem ǾĮsi-i Meryem geldi  

 

Ĥāśılı ben diyem aĥvāl-i derūnum cānā 

Göŋlümüz ŧalgalanır ķaŧre iken yemm geldi 

 

(5)                Geldi Fennį söze bu ŧarz ile śūret verdi 

Gerçi āħir görünür cümleden aķdam geldi 

 

 

                                                           
265

 Çüzik şeklinde yazılmıştır. 



 

268 

 

146 

feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün/feǾilün 

 

(1)                 Bir görür bir işidir bir olur ıżmārı
266

 

Müttaķįdir o kim olmuş ikilikden Ǿārį 

 

Her kime śalsa nažar o şeh-i ħūbān-ı cihān  

ŞemǾ-i ĥaseni gider ķaśr-ı göŋülden nārı  

 

ǾĀşıķ-ı ehl-i diliŋ ķavline fiǾli şāhid  

YaǾni ŧoġru dil olur ħalķıle ŧoġru kārı 

 

Gül ķoķar aġzı tekellümde dehān[ı] açsa 

Ola mı faśĥ-ı umūr eyleyeniŋ efkārı 

 

(5)                Ġam degil sįm u zerim yoķ ise elde Fennį 

İşte naķdi süħanım şarķ ile ġarba cārį 

 

147 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

(1)                 Kūyı yā Rabb gözedip edesin Ǿazm-i seferi  

Yol gerek yolcu iseŋ yolda gerekdir yol eri 

 

Lįk Mūsā-śıfat ol Ħıżrını iste Ǿaśrıŋ 

Var mı tenhā yolunu urmasın ol deyü perį 

 

İsteme şimdü ħırķa tāc ile olmaz dörd beş  

Sen ol Ǿabdāl-ı beşhūr saŋa külāhı teri  

 

 

                                                           
266

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

269 

 

Menzile yetmek ise maķśadıŋ elden ķo seni 

Derc edip eyle fedā yār yoluna cān u seri 

 

(5)                Fenni gel pįr-i muġāndan seni sen dūr etme 

İħtiyār eyleme o meygededen ġayrı yeri 

 

148 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

ǾAyn olurdu uyumaķ mįm gözet açsan da eger 

Maĥv olurdu aradan o seni benlik eŝeri 

 

149 

mefāǾįlün/mefāǾįlün/feǾūlün 

 

(1)                 Vücūdum noķŧasıŋ fetĥ et İlāhį 

O sırra maŧlaǾ olam kemā-hiye 

 

ŦabįǾat žulmetinde ķaldım işte 

Eger luŧfundan etmezseŋ penāhı 

 

Yüzüm ķara günāhım çoķ elem boş 

Ne ĥāśıldır edersem dün gün āhı 

 

Celālinden cemāline śanǾatdım 

Gene düşkünleriŋ sensiŋ penāhı 

 

(5)                Meded ķıl baŋa tevfįķıŋ refįķ et 

Delil ola baŋa göstere rāhı 

 

[300]            Ġarįbem yüz sürüp ŧurdum ķapında 

Çü seniŋ pādişāhlar pādişāhı 



 

270 

 

Ne nüktedir eger noķŧa olursa 

O fażlıŋ đādına çeşmim siyāhı 

 

(8)                Özüne vāśıl olsan Fenni yeder  

Ķonuldu başına devlet külāhı 

 

KITA 

Gel göŋül gel gezdim ravż-ı cenneti  

Görmedim Muĥammed ǾAlįden ġayrı 

Biri ķamer biri günün güneşi 

Görmedim Muĥammed ǾAlįden ġayrı 

 

İbtidā emr oldu çekildi cedvel 

Ŧaşra eylemişse isteme menzil 

Oldu bu söz şāhım cümleden evvel 

Görmedim Muĥammed ǾAlįden ġayrı 

 

Ķırķlar yediler beşler ile üçler 

Kim pişirip ķoyardı kimler yediler 

Fāşįlerden gizli sırdır dediler 

Görmedim Muĥammed ǾAlįden ġayrı 

 

Muĥammed ǾAlįdir cümleye serdār 

Kurǿān buŋa nāŧıķ eyleme inkār 

İkisi birindir ŧoġrusu diyār 

Görmedim Muĥammed ǾAlįden ġayrı 

 

Fennį der ŧabįbler bilmedi derdim 

Gice gündüz ħalķa ben buna derdim 

Dört kitābı destimde oķudum derdim  

Görmedim Muĥammed ǾAlįden ġayrı 

      TEMMET DĮVĀN-I FENNĮ 



 

271 

 

mefǾūlü/mefāǾįlün/feǾūlün 

[301]           Ey gevher-i źāt u dürr-i yektā 

Perkār-ı vücūda noķta-i bā 

Sertāb-ķadem kelām-ı Ĥaķsıŋ 

Ĥüsnüŋden oķundu sırr-ı esmā 

Ħaŧŧıŋ otuz iki hem-çü nuŧķuŋ 

Yine saŋa cemįǾ eşyā
267

 

Her kim seni gördü Ĥıżr gördü 

Ey źāt u śıfāt Ĥaķ TeǾālį 

Genc-i ezele ŧılsım çalınsıŋ 

Hem kāşif sırr-ı ġayb-ı Mevlā 

Mirǿāt-ı göŋülde iste Ĥaķķı 

Cān Ǿaynla gel et temāşā
268

 

Varlıġı senden etdi iŝbāt
269

 

Fażlını yüzünde ķıldı peydā 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

LaǾliŋden içen bugün mey-i nāb 

Erdi çü Ĥıż[ı]r ĥayāta ol şābb 

Müştāķ cemāliŋ olmuş eflāk 

Ser-geştime çü āf-tāb ü mehtāb 

Ĥüsnüŋ güneşi ŧulūǾ edelden 

Ķapladı cihānı nūrdan tāb 

Ey muśĥaf-ı ĥayāt u āyet-i nūr 

Ĥaŧŧıŋdan oķundu nice biŋ bāb 

Ķıldım yüzünü ĥaķįķi  ķıble 

Ey Ǿayn lām u ķaşı miĥrāb
270

 

Vechiŋde sükker ħaŧŧa oldu cinān
271

 

                                                           
267

 Dize eksiktir. 
268

 Dize eksiktir. 
269

 Dizede bir hece eksiktir. 
270

 Dize eksiktir. 



 

272 

 

Firdevse girer yoluŋ aŋa bāb 

Ħulķ etdi cemįǾ kāǿinātı 

Hem Ǿarş taħmįr etdi bir āb
272

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Ey ĥüsn-i ħak śıfātıŋ źāt
273

 

Feyżiŋden erişdi şemse źerrāt 

Naķķāş-ı ezel be-dest-i ķudret 

Naķş etdi yüzüŋe sebǾ āyāt  

Dįdār-ı Ħudā-yı manžar ile 

Aç Ǿaynını aŋa sensiŋ mirǿāt 

Ķıl ķıble cemāl-i fi Ĥaķķı
274

 

Döndür yüzüŋü zellāt u ġarāt 

Gel geri dil (ü) cān sefįnesine 

Bulmaķ dileseŋ çü Nūĥ-ı necāt 

Şaŧranç-ı ruħunda oyna cānı 

Ferzini ķaçırma ola şeh-māt 

Esrār-ı rumūz-ı küntü kenzi 

Ķurǿān yüzüŋde etdi iŝbāt
275

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Ey ĥāl-i ħaŧıŋ ĥaķįķi miǾrāc 

Ŧāǿif olan anı etdi ol ħācc 

Fehm eylemeyen sevād-ı ĥüsnüŋ 

Vechi olısar siyāh çün 
276

 

                                                                                                                                                                                
271

 Dizede bir hece fazladır. 
272

 Dize eksiktir. 
273

 Dize eksiktir. 
274

 Dize bir hece eksiktir. 
275

 Dizede bir hece eksiktir. 
276

 Kelimenin karşılığı bulunamamıştır; râc diye bir kelime sözlüklerde olmasına karşın anlam olarak uygun 

görülmemiştir. 



 

273 

 

Sen oynadıġıŋ ruħ-ı at şaŧranc 

BaǾżı ne bilir cihānda leclāc 

Sen ǾĮsi [vü] Ĥaķ žuhūr edelden 

Zühhādın aśıldı boynuna ħāc 

Ķapında gedā-yı Ǿaşķ olanlar 

Şāh oldu n’eder n’eder serįri 

İzǾāc keşf oldu sende maĥzen-i ġayb
277

 

Müflisi yorma cihānda ey ac 

Kendi içün etdi beyt-i maǾmūr 

İnsānı [.] ħaŧlarında hüccāc 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

[302]            Tā-laǾl-i lebiŋden içmişem rāĥ 

Keşf oldu baŋa rumūz-ı ervāĥ 

Ŧuŧ zülfünü kim śırāŧ-ı Ĥaķdır  

Kolur ķamu müşkil işe fettāĥ 

Firdevs cemāl ü ĥūr-i ħaŧŧıŋ 

Ey bih zenaħ ü ġaddār tüffāf  

Küfrüŋe seniŋ kim etdi iķrār 

Erbāb-ı din oldu buldu iflāĥ 

Fehm eyle Ǿamā kim yüzü ķarāsıŋ
278

 

Ĥaķķ eyledi ĥācetini incāĥ 

Ey cevher-i źāt-ı dürr-i maǾnā 

De keşti-i Ǿaşķa baĥr ü mellāĥ 

Sen cām-ı Cem cihān-nümāsıŋ
279

 

Sırrı ķamu sende ķıldı įżāĥ 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

                                                           
277

 Dizede vezin tutmamaktadır. 
278

 Dizede bir hece fazladır. 
279

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

274 

 

Ey ĥūr ħaŧıŋ vücūd aŋa kāħ 

LaǾliŋdeki selsebįle gel baħ 

Erişdi bahār u devr-i gülzār 

Śuŋ sāķi şarāb sāġar-ı rāħ 

Yeter düşicek bıraķma dāne 

Sünbüli verir zemen-i seng-lāħ
280

 (?) 

ǾArş üzre dıraħt-ı müntehāsıŋ 

Destānıŋ aŋa dü-çār deh-şāħ 

Seniŋ çü semāǿ ve’l-esmāǿ źāt 

Şāhid saŋa heft [ü] penc sirāc  

Ķıl ādeme secde olma şeyŧān 

Budur edeb olma anda küstāħ 

Olmazsa maġārib uş meşārıķ 

Buyurdu çün arż-ı Allāh ferāħ 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Ey müjde hezār güne maǾbūd 

Seniŋ dü-günden baŋa maķśūd
281

 

Hem kim seni gördü ķıble etdi 

Baş egdi sücūda çü melek-zūd 

Ķapında güneş gibi sürüŋ yüz 

Eflāke erişdi oldu mesǾūd 

Ey bülbül-i gülşen-i ĥaķįķat 

De sırr-ı zenbūr-ı Ǿaşķı Dāvud 

Āteşlere śaldı Ǿaşķı ĥüsnüŋ 

ǾĀşıķları çü pesend çün Ǿavd 

İdrāk edeli ezān-ı śubĥı 

Bildiŋ mi nedir maķām Muĥammed 

Her ķande ki baķdım ise gördüm 

                                                           

280
  Dize, okunmasına rağmen anlamdırılamamıştır.  

281
 Dize de bir hece eksiktir. 



 

275 

 

Buldum bu cemįǾ şebde mevcūd
282

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh  

 

Ey ħaŧŧıŋ ruħuŋ kitāb-ı mesŧūr 

Keşf oldu yüzüŋde raķķ-ı menşūr 

Açıldı gözü münevver oldu 

Ĥüsnüŋde çü gördüm āyet-i nūr 

ǾĀrįflere vechiŋ oldu miǾrāc  

Sünbülleriŋ anda leyl ü mecbūr  

ǾAynım göreli ruħuŋda zülfüŋ 

Çekdi beni dāre hem-çü Manśūr 

Kim geçdi bu gün śırāŧı zülfüŋ 

Firdevse erişdi oldu maġfūr 

Ķıl secde çü āteş olma güm-rāh 

Vechidir anıŋ çü beyt-i maǾmūr 

RefǾ et niķābı çehresinden
283

 

Gün gibi cihānda oldu meşhūr 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

 [303]            Ey ķāf sırında zülf-i şeh-bāz 

Firdevse çü ŧāvus etdi pervāz 

LaǾlinden açıldı kenz-i Yezdān 

Bildi şu kim oldu sırra hem-rāz 

ǾAşķ ehline söyler rāz-ı Ǿaşķı 

Cāhil ne bilir rumūz-ı iǾcāz 

Dergāhına her kim oldu çāker 

Menzile erişdi buldu iǾzāz 

Birdir degil iki mülk içinde 

Kānde Ħudānıŋ olmaz enbāz
284

 

                                                           
282

 Dizede bir hece eksiktir. 
283

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

276 

 

Maĥmūd olısar cemįǾ ĥāli 

Şol kim ķapısında oldu āyāz 

Eşyā ķamū fāş eder bu rāzı 

Olmuş ne var ġavāt u dem-sāz
285

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

ǾĀşıķıŋ meyiŋ śundu baŋa (bir) ŧas 

Dil āyįnesiŋ ķılmadı pās
286

 

ǾĀrįfler erişdi vaśl-ı Ĥaķķa 

Zühhād bu maǾnįden çeker yas 

Ey ĥarem-i ĥüsn içinde zülfüŋ 

Sünbüller velįkin ķaşlarıŋ rāş 

Şerĥ e[d]ince vasfıŋ olsa Ǿālem  

Eşcār ķalem zemįn ķırŧās  

Ĥaķ gözlüye rūşen oldu
287

 

Ermez güne yum dįde-i nās
288

 

Yazdı oķudu kitāb-ı ĥüsnüŋ 

Şunlar ki Ħudādan oldu ekyās 

Ġayr o [.] semā-yı ķılmışdır 

Bildi şu ki vardır anda eĥsās 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Naķşında bulundu vech-i naķķāş 

Esrār-ı "enel- "289 oldu uş fāş 

Keşf etdi baŋa bir mevz-i ġaybi 

Dört kirpik zülf ü hem iki ķaş  

                                                                                                                                                                                
284

 Dizede bir hece eksiktir. 
285

 Dizede bir hece eksiktir. 
286

 Dizede bir hece eksiktir. 
287

 Dizede iki hece eksiktir.  
288

 Dizede bir hece eksiktir. 
289

 “Ben Hakk'ım ve hakikatim.” (Tâhâ, 20/14) 



 

277 

 

LaǾl aŋma lebi ķatında yāriŋ 

Zįrā lebi cān u laǾldir taş
290

 

Ĥüsnüŋden ederse zāhid aǾrāż 

Ġayb etme ķaçar gün erse ħuffāş 

Ĥaķdan ezeli sırdan ayırdı 

Kim oldu bu gün ġamıŋla yoldan 

Hey hey ne saǾādete erişdi 

Ħāk ķadeĥiŋe śaldı kim yaş
291

 

Birdir ki bende olmuşam kim
292

 

Olmaz şāh-ı Ǿālem anda ferāġıŋ
293

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Vechiŋde açıldı sırr-ı iħlāśı
294

 

Gel oķu ķalbiŋ ile İħlāśı 

Ķudret ķalemiyle yazdı Yezdān 

Ķavs-i ķaşıŋ üzre ħaśü’l-ħaś 

Ol oķu ki ġamzeŋ atdı cāna 

Babın bıraġırdı görse Vaķķāśı
295

 

Ey cevher-i ādem iste koldur 

Eşyā deŋizinde gevher ĥāśı 

Bulmadı laǾl Ǿilm-i irfan
296

 

Kim olmadı baĥr-i źāt[a] ġavvāś 

ǾAşķ[ı]la semā vü mihr ü māhı 

Cünbüşe bıraķdı ķıldı raķķāśı
297

 

Gencįleri çü mahzen ĥaķįde  

Gün gibi cemāliŋ etdi ĥāśı (ĥāśı) 

                                                           
290

 Dizede bir hece eksiktir. 
291

 Dizede bir hece eksiktir. 
292

 Dizede bir hece eksiktir. 
293

 Dizede vezin tutmamaktadır. 
294

 Dizede bir hece fazladır. 
295

 Dizede bir hece fazladır. 
296

 Dize eksiktir. 
297

 Dizede bir hece fazladır. 



 

278 

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

[304]            Gel śūret-i Ĥaķdan etme aǾrāż 

Yezdānla ķılma çü deyü aǾrāż 

Žulmete ķılaydı cümle Ǿālem 

Ger olmasa hādį fi-ķıyāś
298

 

Yedi ĥaŧıŋ oldu yedi muśĥaf 

Kim buldu raĥ[i]m māder-i imĥāż 

Ĥaķdan oķudum cemāliŋ üzre 

Otuz iki ĥaŧŧ siyāh u ebyaż 

Bir kere tekellüm etse laǾliŋ 

Śıĥĥat bulaydı cümle-i emrāż 

Pervāne-i Ǿaşķıŋ olmadı kim  

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Sırr-ı ezel oldu Ĥaķdan inbāt  

Keşf oldu yüzünde cümle eşrāŧ 

Elfāž yüzünde noķŧa Allāh 

Ķudret ķalemiyle yazdı ĥaŧŧāŧ  

Fį-ehline var kemāle saǾy et 

Nādānla cünübdür etme aħlāŧ 

Ķudret el ile (bir) ķabā biçipdir 

Bālāŋa ki dikmez anı ħayyāŧ 

ĶaŧǾ et ki reǿs ü dökmege ķan
299

  

Almış eline müşrik ŧįġ u mişrāŧ
300

  

Sāķį lebin[i] śanalı cāmı 

Ġam kendi buldu cān-ı meşāŧ
301

 

                                                           
298

 Dizede bir hece eksiktir. 
299

 Dizede bir hece eksiktir. 
300

 Dizede bir hece fazladır.  
301

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

279 

 

Çekdi kerem ü Ǿināyetinden 

Birine felek zemįn ü simāŧ 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Ey ķıŧǾa ĥaŧ ü rubāǾį (vü) mıśrāǾ 

Ebyātıŋ oķundu oldu ifşāǾ 

Teǿvįl-i kelām ü āyet-i Ǿaşķ 

Keşf oldu yüzünde sırr-ı envāǾ 

Çü laǾliŋ ĥayāt-ı mürde-dildir 

Ķıl şerbet olma ħayra metāǾ
302

 

ǾĮsį-i lebin olaldan ižhār 

Dermāna erişdi cüme evcāǾ 

Gel Ǿārįf-i sırr-ı lems bezl ola 

Ĥaķdan diler[i]seŋ aĥra metāǾ 

Ĥaķdan Ĥaķa oldu rāh-ı tevhįd 

Her sırrıŋa Aĥmed oldu evżāǾ 

Kendini beyān ü tasrih eyler 

ǾĀlemde tekim ķılıpdır ibdāǾ 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Tā gördü lebiŋi ġonca-i bāġ 

Açdı dehen cevz-i rįş-i ayaġ  

Ŧavķ urdu benefşe gerdenine 

Zülfüŋ dili ĥāl-i lāline dāġ 

Keşf oldu çün istivā-yı çerāġ 

Açıldı yüzünde sekiz ucmāġ 

Murġ-ı dile dönemege ĥāliŋ 

Yā dām-ı belāmı zülf-i duzaķ 

Gülzār-ı cemāliŋ açma ey māh 

                                                           
302

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

280 

 

Tā śalmaya birin anda her zāġ 

Ĥaķ demedi mi kim (ki) gördü vechiŋ 

Olsun yüzü esved gözü aġ
303

 

Gösterdi śıfāt-ı źāt sırrıŋ 

Ez-āteş [.] bā-od āb u ŧopraġ  

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

[305]             Ey gevher-i baĥr-i Ǿaşķa ŧaraf 

De dürr-i bey[i]tim dürc ü aśdāf 

Sensiŋ ezeli şarāb-ı ĥayvān 

LaǾlünden erişdi Ĥaķķa elŧāf 

Otuz iki nuŧķ Ĥaķķa erdiŋ
304

 

Bildiŋ [mi] nedir rumūz ey af 

Dem ursa ĥaķįķat ehli Ĥaķdan 

Ĥaķdır ķamu nuŧķ olmadı lāf
305

 

Įmānı olur Ĥaķdan itmām 

Fehm etmedi şol ki sırr-ı inśāf 

Seyf-i ezel oldu nuŧķ-ı ādem 

Kolmuş aŋa her dügün ġılāf
306

    

“Lev-lāk le-mā-ħalaķtül-eflāk”307 

Keşf etdi bu remzi ezher kāf
308

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Ey mazhar-ı nūr-ı źāt-ı muŧlaķ 

Āyāt-ı kitāb-ı sırr-ı muġlaķ 

Feyżiŋden erişdi rūĥa sermed 

                                                           
303

 Dizede bir hece eksiktir. 
304

 Dizede bir hece eksiktir. 
305

 Dizede bir hece eksiktir. 
306

 Dizede bir hece eksiktir. 
307

 “Sen olmasaydın felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.” (Hâdis-i Şerif) 
308

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

281 

 

Emvāt-ı cemįǾ şįr-i muĥaķķaķ 

ǾAşķıŋda şu ĥükmle oldu Manśūr 

Zülfüŋ anı dārıdır muǾallaķ 

Aç Ǿaynıŋı nāžir ol cihāna 

Kim ķıldı tecellį günüŋe Ĥaķ 

Ādemden oķudu “Ǿalleme’l-esmā” 
309

 

Dįdār-ı Ħudādan oldu maĥrūm 

Zāhid-i kib[i]r anuŋçün erzaķ 

Sırr-ı ezel ebed küll misiŋ 

Ķudret ķalemiyle yazdı bir raķķ 

Ĥallāķ-ı vücūdı fi-Allāh
310

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

Ey KaǾbe cemāl ü çehre-i pāk 

Sācid saŋa mihr ü māh eflāk 

Erişdi naǾįm-i cāvidāne  

Aśılmaġıçün ser [ü] dil ü cān 

ǾĀşıķlara zülfüŋ oldu ħįzān  

Şaķķül-ķamerį-(i) rumūzı aŋlar 

Rāz-ı deheniŋ kim etdi idrāk 

Buldu çü mesįĥ āb-ı ĥayvān
311

 

Zįr-i ķademiŋde oldu kim ħāk 

Ķıldı şu kimi vechinesin çāk 

Sen kendini bildiŋse bildiŋ 

Kimdir dü-cihānda şāh-ı emlāk 

ǾAynım göremedi ġayrın Allāh  

Ġabrā vü semā-yı çüst celāk   

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

                                                           
309

 “İsimleri öğretti.” (Bakara, 2/31-32) 
310

 Dizede bir hece eksiktir. 
311

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

282 

 

Men bende-i Ǿaşķ ü ĥüsne sen şāh 

Oldun mu derūn-ı dilden āgāh 

Ħūbān-ı cihan esįriŋ olmuş 

Kim gördü nažįriŋ Allāh Allāh 

Ķurtuldu belā-yı “kün fekān”312 dan 

ǾAşķıŋa belį diyen bed-ħ
v
āh

313
 

Ĥüsnüŋü görüp eden kes aǾrāż  

Dįv oldu kim etdi Ĥaķdan eger āh
314

 

Şol kim saŋa demedi ĥaķįķat 

Şeyŧān laǾįndir oldu güm-rāh 

Her cānibe śaldı sāye-bānıŋ 

ǾArş üstünde ķurdu ħayr her gāh
315

 

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

[306]            Ey ġamze ĥiddetiŋ ĥācibiŋ bay 

De yüzde ħaŧıŋ on iki bed-rey  

Ey ĥāl u ħaŧıŋ berāt-ı şāhı 

Gįsū-yı müselsel anda ŧuġrāyı
316

 

Otuz iki oldu ħaŧŧa ĥüsnüŋ 

İnanmaz iseŋ bir bir śay
317

 

Bir ħ
v
ān-ı kerem düşdü luŧfuŋ 

Koldu ġanį  cümle mücsediŋ pāy  

Ŧarĥ etdi niķāb-ı zülfü yüzden 

Envār ile ġarķ oldu her cāy 

Her kişi naśįbiŋ ey Miŝālį 

Aldı saŋa oldu fi Ĥaķ-pāy  

Āvāz-ı bülend ile eder fāş 

                                                           
312

“Ol, hemen oldu.” (Bakara 2/17; Âl-i İmrân 3/47, 59; Enâm 6/73; Nahl 16/40; Meryem 19/35; Yâsîn 

36/82; Mümin 40/68) 
313

 Dizede bir hece eksiktir. 
314

 Dizede bir hece fazladır. 
315

 Vezinde sıkıntı bulunmaktadır. 
316

 Dizede bir hece fazladır. 
317

 Dize eksiktir. 



 

283 

 

Śūretā vü nefr ü ħubuŋ źü-nāy
318

  

Ħallāķ-ı vücūduŋ fennu’llāh 

Aķlām dögüne lem-yezel şāh 

 

ELİFNÂME 

feǾilātün/ feǾilātün/ feǾilātün/feǾilün 

 

Elif Allāh içün isterseŋ eger ŧoġru beyān 

Be bile ķāǿim olup noķŧa ile oldu revān 

 

Te tekellümde iki noķŧa ile yār oldu 

Ŝe ŝenā ile kim üç noķŧa ile oldu Ǿayān 

 

Ce cemāliŋ göricek dįdeli cānım cānā 

Ĥa ħayāliŋle göŋül ķaśr[ı] ŧolupdur cānān  

 

Ħı ħaķaretle nažar eyleme ħalķa hergiz 

Dal dil-āverlik edip eyle bu ĥüsnde iĥsān 

 

Źe źülāli lebiŋ ķandine ŧalib iseŋ eger 

Ra Rıżā gözle yürü Ǿālemi ħoş ķıl seyrān 

 

Ze zevāle ŧolanır bir gün olur cān teniŋ 

Sin seniŋ seyyidin ol göŋlüne olsun mihmān 

 

Şın şehādet getirip eylediŋ ise iķrār 

Śad śafā eyle seniŋ źātına ermez noķśān 

 

Żad żiyā verdi cihān mülkünü pertev etdi 

Ŧı ŧahāret bulanıŋ pāyına Ǿālem yeksān 

 

                                                           
318

 Dizede vezin tutmamaktadır. 



 

284 

 

Žı žuhūr etse śaķın ķāśır-ı idrāk olma 

ǾAyn Ǿaynıŋ gözedirseŋ olur Ǿaynında nihān 

 

Ġayn ġālib olam derseŋ eger sen saŋa ķalma
319

  

Fe fedā eyle yürü vārını ola şādān 

 

Ķāf ķanāǾat gözedip gözlerini ŧoķ et  

Kef kifāyet mi degil oldu kefįliŋ Sübĥān 

 

Lām lāle gibi ķan aġlar iseŋ leyl ü nehār  

Mįm Muĥammed ķomaz ol ümmetiŋ eyler ħandān 

 

Nūn noķŧa götürür cümle eşyāyı tamām 

Vāv velāyet ķapısunda bütün Ǿālem ĥayrān 

 

He hidāyet bulup açdınsa gözüŋ Ǿaşķ olsun 

Ye yanılmaz bilen ol yār ile dāǿim her ān 

 

Lām elifden ħaber al Fenni derler sırrıŋ taĥķįķ
320

  

Evveli āħiri bir noķŧadır [.] kevn [ü] mekān 

 

TARİHLER 

    I 

[307]  fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

MaŧlaǾ-i şems olmuş iken ŧāliǾi buldu küsūf 

Hāniyā ol ĥüsn-i śūret hānį ol zįbā nihād 

 

Bāŧın u žāhir müzeyyen Ǿilm ile bįnā idi 

Etmiş idi ħ
v
ān-ı fażlından kerem bābıŋ güşād 

 

                                                           
319

 Vezinde sıkıntı bulunmaktadır. 
320

 Vezinde sıkıntı bulunmaktadır. 



 

285 

 

SemǾ-i cāna ircaǾı emri erince nā-gehān 

Döndü Ǿuķbāya yüzüŋ Şeyħ Meĥmed ol śāĥib reşād  

 

Mātem oldu Ǿarşa çıķdı āh [u] feryādıŋ onu 

Çaġrışıp vāveyletā vāh firķatā ħalķ-ı Ǿibād 

 

Fenni ger etdi çifledi tāriħiŋ öldüm dedi 

Cennet olsun menzili rūĥ-ı revānı ola şād 

 

    II 

Fennį Efendiniŋ maĥdūmı ǾAli Cezbį Efendiniŋ vefātına söylenen tārįħ: 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Yandı firķat āteşine düşen vallāh ǾAlį
321

 

Nār-ı hicretle gözüm ķan aġlasın her gāh ǾAli 

 

On yedi yaşında dürdü defter-i Ǿömrüŋ felek 

Oldu meǿmen melceǿniŋ gerçi beķā (yā) Allāh ǾAli 

 

Cāmı dersiŋ terk edip ķıldıŋ vücūduŋ müfredāt 

İrcaǾį emri erince gūşına nāgāh ǾAli 

 

Tāriĥiŋ gün gibi rūşendir cemįǾi kāǿināt 

Çākeri āl-i Ǿabā etsin seni Allāh ǾAli   (1285) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
321

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

286 

 

    III 

  ǾOŝmān Begiŋ kerįmesiniŋ tārįĥi: 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

TeǾāli Allāh ne rıfǾatdır bu bir gencįne-i ĥikmet
322

 

Ķudūmıyla şeref baħş eyledi ednā u aǾlāya 

 

Yüzünden mihr-i enver meh-cebįniŋle münevverdir 

Żiyā śaldı Ǿaceb mi kevkeb-i ŧabǾ-ı Süreyyāya  

 

[308]            Cemāl-i bāġ Firdevse muķābildir ĥaķįķatde 

Nice reşk etmesin güller görüp zülf-i semen-sāye 

 

O mücmel bir śadef ammā nice dürdāne ger gizli 

Degil maħfį özünden maŧlaǾ oldunsa maǾnāya
323

 

 

Görünmüşdü begim māhı muĥarrem çün hilālāsā 

O şeb hem Faŧıma Zehra ķademler baśdı dünyāya 

 

O dem kim duħteri pākįze-gevher aŋadan ŧoġdu 

Cihānda çoķ yaşa āvāzı ŧoldu çarħ-ı mįnāya  

 

Muĥammed Allāh vücūd buldu açıldı gevheri maķsūd
324

 

Anı Ĥaķ baĥr-ı fażiletden getirdi śaĥn-ı śaĥrāya
325

 

 

O ŧıflıŋ Fenni gevherle dedim mevlūduna tārįħ 

Zihį devlet ķoma dilden neşker ile Mevlāya
326

  (1297) 

 

 

                                                           
322

 Dizede bir hece fazladır. 
323

 Dizede bir hece eksiktir. 
324

 Dizede bir hece fazladır. 
325

 Dizede bir hece fazladır. 
326

 Dizede bir hece eksiktir. 



 

287 

 

    IV 

 Dūrbįn Begiŋ maĥdūmunuŋ tārįħi mevlūdı: 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

Ne her devlet ne devletdir begim ol kevkeb-i dürri 

ŦulūǾ etdi ŧonandı Zühre yıldız çarħ-ı mįnāyı 

 

ǾUŧārid Müşterį ile cāvįd ķul ķapısunda
327

  

O ŧıfl ǾĮsį nefes geldikde aŋdırdı Mesįĥāyı  

 

Nihān feyżindedir eşyā vücūdı maħż-ı ĥikmetdir  

Ķamer ŧalǾat cebįniŋle münevver idi dünyāyı 

 

Ser-ā-pā āyetü’l-kürsį ĥamāǿil nüsħadır el-ĥaķ 

Berāt-ı ĥüsnüŋe fażlıŋla ķudret çekdi ŧuġrāyı 

 

Melekden eşref ol dürdānedir şehr-i ĥaķįķatde 

Elif ķaddiŋ gören yāde getirmez oldu ŧūbāyı 

 

Ŧavāf et KaǾben[i] hem merde śafā ķıl ĥac ekberdir 

Cemāliŋ Ǿarż edip tebşįre geldi Ǿabd-ı użmāyı  

 

[309]            Dilerseŋ Fenni mevcūdı düşüpdür tāriħiŋ ĥāmil 

Muħaffifler ĥasen-i necmį laķab urdular imlāyı
328

 

 

İlāhį anı maĥfūž et ķo müfredine terkįb et 

Açılsın dal budaķ versin o fetĥ etsin her arayı  (1295) 

 

 

 

                                                           
327

 Dizede bir hece eksiktir. 
328

 Dizede bir hece fazladır. 
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    V 

 Vechiniŋ maĥdūmı Necmįniŋ tārįħ-i mevlūdı: 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

Geldi bir ŧıfl-ı melek-sįmā yine dünyāya kim 

Tāb-ı ĥüsnüŋden alır ħūrşįd-i Ǿālem feyż-ħ
v
āh 

 

Şehr-i śavmıŋ gicesi on dört idi gösterdi yüz 

Cüzǿ-i Cāmį-nüsħası vechidir isterse güvāh 

 

ŦāliǾiŋ rūşen ķılıp tevfįķını yār eylesin 

Yaşasın biŋlerce ol Ǿömrüŋ-füzūn etsin ele 

 

Ŧāķ-çerāħa yazdı tārįħiŋ yed ile bir melek  

Verdi Necmį ŧalǾatıŋ dünyāya revnaķ hem-çü māh  

 

ŞemǾ-i ĥüsnü dil-güşādır cān baġlar ŧoġrusu 

Fenni ger çeşm-i baśįretle aŋa ķılsın nagāh  (1205) 

 

    VI 

mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün/ mefāǾįlün 

 

Ĥācetdir demek Fenni bizi ġurbet gurbet etdi
329

 

Benim ahvālime nāŧıķ tamām tārįħ ġarįbem ben (1204) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
329

 Dizede bir hece eksiktir. 
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MUAMMA 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

Deŋilse imdi altı beş dört üç üç iki bir on iki
330

  

Her ki bunu fehm ederse oldurur ġāyet zeki 

 

Ǿİlm-i ĥāletden eger śorarsa saŋa bir kişi 

Bu muǾammada bulunur bir ile otuz iki 

 

Bu maǾnįde murādı nāžmıŋ cānı peder
331

 

Otuz üç farżı baśar-ı remz ile taķrįr eder 

 

Altı deyü bildirir įmān śafā beyti saŋa 

Aç gözüŋ daħi ķulaġını çevir benden baŋa 

 

Sen ŧanıķlıķ edesiŋ Taŋrıya vü emlākine 

Yum yaǾnį Resūl-ı enbiyā vü pākine
332

 

 

Ħayr u şerr olduġuna maǾźūr Ħalāk-ı kerįm 

Hem kitābına getir įmān ey ķalb-i selįm
333

 

 

Penc ile eyler işāret şarŧ-ı İslāma daħi  

Ver zekātı ĥacc ile hem-māl ile sen ey aħį 

 

Ķabl śalātı śavmı ŧut vaķtinde ihmāl eyleme 

  

                                                           
330

 Vezinde sıkıntı bulunmaktadır. 
331

 Dize eksiktir. 
332

 Dize eksiktir. 
333

 Dizede bir hece eksiktir. 
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SÖZLÜK 

ābād (f.s.) : ma’mûr, şen, bayındır. 

Ǿabā (a.i.) : yünden yapılmış kaba kumaş. 

Ǿabd (a.i.) : köle, kul. 

āb-gįne (f.b.i.) : 1. billur. 2. şişe, sürahi, kadeh. 3. ayna. 4. elmas. 5. kalıç, bıçak. 6. 

gözyaşı. 7. sevgilinin kalbi. 8.ş arap. 

aǾdā (a.i.) : düşmanlar. 

Ǿadād (a.i.) : sayılar. 

āf-tāb (f.b.i.) : 1. Güneş. 2. Güneşin ışığı. 3.s. güzel kadın. 4. güzel yüz. 5. şarap. 

āgāh (f.s.) : bilgili, haberli, uyanık. 

āġāz (f.i.) : başlama. 

aĥad (a.s.) : bir. 

aĥķar (a.s.) : (daha, pek, en, çok) hakir olan. 

aħlāŧ (a.i.) : karışan şeyler. 

aĥrā (a.s.) : daha lâyık, münasip, uygun. 

aĥsen (a.s.) : pek güzel. 

aķdam (a.i.) : ayaklar. 

aķrān (a.i.) : eş ya da benzer olanlar, yaşıtlar, yaşdaşlar. 

aķśa-yı merām : arzuların son haddi. 

āl (a.i.) : 1. aile 2. evlat 3. sülale 

āl (a.i.) : hile, düzen. 

aǾlā (a.s.) : daha, en, pek yüksek. 

ālāyiş (f.i.) : 1. bulama, bulaşma, pislik. 2. tören, gösteriş. 

ālūde (f.s.) : bulaşık, bulaşmış. 

Ǿamā (a.i.) : körlük, görmemezlik; manevi bilgisizlik, cahillik. 
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Ǿanįd (a.s.) : inatçı. 

ānįn (f.i.) : yayık çıkarmaya mahsus. 

Ǿanūd (a.s.) : inatçı. 

aǾrāķ (a.i.) : ter. 

ārām (f.i.) : 1. durma, eğlenme, dinlenme. 2. yerleşme, istirahat etme; karar kılma. 

āreste (f.s.) : süslenmiş, bezenmiş. 

arż (a.i.) : 1. dünya. 2. toprak. 

-āsā (f.e.) : gibi.  

aśdāf (a.i.) : sadefler. 

Ǿasel (a.i.) : 1. bal. 2. cennetteki dört sudan biri. 

āsiyāb (f.i.) : su değirmeni.  

āsūde (f.s.) : rahat, dinç. 

āşüfte (f.s.) : çıldırırcasına seven. 

Ǿarf (a.i.) : güzel koku. 

Ǿāri (a.s.) : hür. 

Ǿaŧā (a.i.) : bağışlama, bahşiş. 

āvāz (f.i.) : ses, seda. 

Ǿavd (a.i.) : geri gelme, dönme. 

Ǿavn (a.i.) : yardım. 

Ǿayān (a.s.) : belli, açık, meydanda. 

Ǿayār (a. i.) : 1. altının, gümüşün ve başka kıymetli madenlerin karışma derecesi. 2. saâdete 

doğru gitme. 

aǾżā (a.i.) : organlar, uzuvlar. 

aǾžam (a.s.) : daha, pek, en büyük. 

ažher (a.s.) : en zâhir, pek belli, çok meydanda. 
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bāc (f.i.) : vergi, harç.  

bād (f.e.) : 1. yel, rüzgâr. 2.tas. Allah’ın yardımı.  

baġy (a.i.) : ileri gitme, azgınlık, serkeşlik. 

bāħ (f.i.) : yol. 

bahā (a.i.) : 1. güzellik, zariflik. 2. parıltı. 3 .alışma, dadanma. 

bahā (f.i.) : kıymet, bedel, değer. 

bahādır (f.i.) : cesur, yiğit. 

bālā (f.s.) : yüksek, yukarı, üst, yüce. 

basŧ (a.i.) : yayma, açma, uzun uzadıya anlatma. 

bay : zengin. 

bāz (f.i.) : doğan. 

beder (f.i.) : dışarı, taşra. 

bed-liķā (f.a.b.s.) : kötü yüzlü, çirkin suratlı. 

bed-rāy (f.b.s.) : kötü düşünceli.  

behāǿim (a.i.) : dört ayaklı hayvan. 

behrem (a.i.) : asfur çiçeği, kırmızı gül. 

be-kām (f.s.) : maksat ve meramına ulaşan. 

belį (f.e.) : evet. 

belįġ (a.s.) : 1. fasih, düzgün söz söyleyen. 2. fasih, düzgün. 

be-nām (f.b.s.) : namlı, ünlü, meşhur. 

ber (f.i.) : meyve, yemiş. 

berāt (a.i.) : rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman. 

berk : sağlam, sıkı, muhkem. 

bes (f.e.) : yeter, yetişir, tamam, kafi. 

beşāret (a.i.) : müjde, muştu. 
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bezl (a.i.) : bol bol verme. 

bį-behre (f.b.s.) : 1. behresiz, nasipsiz, mahrum. 2. değersiz. 

bį-dār (f.b.s.) : uyanık, uyumayan. 

bį-gāne (f.b.s.) : 1. kayıtsız, ilgisiz. 2.tas. dünya ile ilgisini kesmiş olan. 

bih (f.s.) : 1. iyi, yeğ. 2.i. ayva. 

bį-hemtā (f.b.s.) : benzersiz. 

bihişt (f.i.) : cennet, uçmak. 

bihter (f.s.) : daha, en, pek iyi. 

bį-kes (f.b.s.) : kimsesiz. 

bilād (a.i.) : memleketler, şehirler, kasabalar. 

bįmār (f.i.) : hasta, rahatsız. 

bisāt (a.i.) : kilim, minder, döşeme. 

bism (a.zf.) : ismiyle, adıyla. 

bį-zār (f.s.) : rahatsız, bıkmış, usanmış, küskün. 

būd (f.i.) : varlık. 

buķŧa (a.s.) : kalabalık. 

būs (f.i.) : öpme, öpücük, öpüş. 

būy (f.i.) : koku. 

bü’l-fudūl (f.b.s) : boşboğaz, münâsebetsiz söz söyleyen, kendinden büyük işlere karışan. 

bürhān (a.i.) : delil, ispat, tanık. 

cāh (a.i.) : itibar, makam. 

cāme (f.i.) : elbise, çamaşır. 

cāmiǾ (a.s.) : içinde cem eden, derleyen, toplayan. 

cān-fezā (f.b.s.) : can attıran, gönle ferahlık verici, cana can katıcı. 

cānib (a.i.) : taraf, cihet, yan. 



 

305 

 

cārį (a.s.) : cereyan eden, akan, geçen, yürüyen. 

cāvidān (f.s.) : ebedî. 

cāy (f.i.) : yer. 

cecim : Dokuma tezgahında yünden, tiftikten dokunmuş nakışlı kilim, çul, çuva. 

cedel (a.i.) : 1. sert münakaşa, tartışma. 2. kavga. 

cehd (a.i.) : çalışma, çabalama. 

celāk : hızlı, çabuk hareket eden 

celāl (a.i.) : büyüklük, ululuk. 

celb (a.i.) : 1. çekme, çekiş; kendine çekme. 2. yazı ile çağırma. 

celį (a.s.) : 1. aşikâr, meydanda, belli. 2. cilalı, parlak.  

cemāl (a.i.) : yüz güzelliği. 

cerb (a) : denemek. 

cevlān (a.i.) : dolaşma, dolanma, gezinme. 

cevz (a.i.) : ceviz. 

cevz : bir nesnenin ortası. 

cįfe : leş. 

cille : büyük, ulu nesne. 

cinān (a.i.) : cennetler, uçmaklar; bahçeler. 

cūd (a.i.) : cömertlik, el açıklığı. 

curun : havuz. 

cüdā (f.s.) : ayrı, ayrı düşmüş, ayrılmış. 

cürǾa (a.i.) : yudum, içim. 

cüst-cū (f.b.i.) : arayıp sorma, araştırma. 

cüzǾ (a.i.) : kısım, parça, bölük. 

çāker (f.i.) : kul, köle, cariye. 
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çaķmaķ : 1. iyice anlatmak, bildirmek, tanıtmak, ifşa etmek. 2. aksettirmek. 

çaķraķ : alan. 

çār (f.s.) : dört 

çār-yār (f.b.s.) : dört dost. 

çerāġ (f.i.) : fitil, mum. 

çerāħ : çarhlar. 

çeres (f.i.) : 1. zindan, hapis. 2. işkence.  

çevgān (f.i.) : cirit oyununda atlıların birbirine attıkları değnek. 

çevzik : dönüp dolaşan. 

çūbįn : ağaçkakan. 

çüst (f.s.) : çabuk, hareketli. 

dāġ (f.i.) : yanık yarası. 

daħnā (a.s.) : alaca renkli. 

đāllįn (a.s.) : doğru yolu şaşırmış, günaha girmiş. 

dām (f.i.) : 1. tuzak, ağ. 2. yırtıcı olmayan vahşi hayvan.  

dāǿ (a.i.) : hastalık, dert. 

dāreyn (a.i.) : iki dünya, dünya ve âhiret. 

deccāl (a.i.) : yalancı, sahtekâr. 

delāǿįl (a.i.) : delâlet eden şeyler. 

dellāl (a.i.) : tellal, satılacak şeyi satan kimse. 

demān : etek. 

dem-sāz (f.b.s.) : arkadaş, dost. 

denį (a.s.) : alçak, rezil. 

derc (a.i.) : toplama, biriktirme. 
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derk (a.i): 1. anlama, kavrama. 2. yakalama, ele geçirme. 3. en aşağı kat, dip.[ “derek” 

şekliyle de kullanılır.] 

dest-res (f.b.i.) : kuvvet ve zenginlik. 

deviş- : hareket etmek, harekete geçirmek. 

devşin- : çabalamak. 

deyr (a.i.): 1. manastır, kilise. 2.  insanlık âlemi, bu dünya. 3.mec. meyhane. 

dıraħt (f.i.) : ağaç. 

dırāz (f.s.) : uzun. 

dibā (f.i.) : renkli dokuma motiflerle süslü lüks bir çeşit ipek kumaş, canfes kumaş. 

digil : söyle. 

dilā (a.i.) : kovalar. 

dil-āver (f.b.s.) : yiğit, yürekli. 

dil-gįr (f.b.s.) : gönül tutan, kalbe sıkıntı veren; gücenik, kırgın. 

dil-rübā (f.b.s.) : gönül kapan, gönül alan. 

dil-şüde (f.b.s.) : gönlü gitmiş, vurgun, āşık.  

diŋel- : ayakta durmak, ayağa kalkmak. 

dirįġ (f.i.) : 1. esirgeme. 2.e. eyvah, ah, aman, yazık. 3. men’etme, önleme. 

dökşürmek (dirşürmek): derlemek, toplamak, bir araya getirmek. 

dū-çār (f.s.) : tutulmuş, uğramış, yakalanmış. 

dūde (f.i.) : soysop, kabile, ocak. 

duħter (f.i.) : kız. 

dūn (a.i.) : 1. aşağı, aşağılık. 2. alçak, soysuz kimse.  

dūr (f.s.) : uzak.  

dūş (f.i.) : 1. omuz. 2. dün gece. 3. rüya. 

dūzaħ (f.i.) : cehennem. 
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dü-cihān : iki dünya. 

dükeli : hep, cümle, bütün. 

dürc (a.i.) : kutu, kutucuk, hokka. 

dürdāne (f.b.i.) : 1. inci tanesi. 2. sevgili, kıymetli. 

düriş : çaba, gayret. 

düzdi (f.i.) : hırsızlık. 

ebį (a.i.) : baba. 

ebkem (a.s.) : söz söylemeye muktedir olmayan. 

ebsem : susma. 

ebyaż (a.s.) : pek az, pek beyaz. 

echel (a.i.) : çok cahil, çok bilgisiz. 

eczā (a.i.): parçalar, kısımlar. 

ednā (a.s.) : 1. pek aşağı, en bayağı, çok alçak. 2. az, pek az. 

efgende (f.s.) : 1. yıkılmış, yıkık, düşürülmüş, yere atılmış. 2. düşkün, bîçâre. 

efǿāl (a.i.) : işler, âmeller.  

-efzā (f.s.) : arttıran, çoğaltan. 

egnin : sırt, arka. 

eĥsās (a.i.) : hisler, duygular. 

ekber (a.s.) : daha, pek kerîm, çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. 

ekmel (a.s.) : daha kâmil, mükemmel ve kusursuz olan. 

ekvān (a.i.) : varlıklar, âlemler, dünyalar. 

ekyās (a.i.) : para keseleri, torbalar. 

elfāž (a.i.) : kelimeler, sözler. 

el-ĥāśıl (a.zf.) : hâsılı, netice itibariyle, sözün kısası. 

elķāb (a.i.) : ünvânlar, soyadları 
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elŧāf (a.s.) : daha latif, güzel, hoş olan. 

emvāt (a.i.) : ölüler. 

enbāz (a.i.) : lakaplar, takma adlar. 

-ender (f.zf.): -de içinde. 

enfüs (a.i.) :ruhlar, canlar, yaşayanlar, hayat sahipleri. 

enhār (a.i.) : ırmaklar, çaylar. 

envāǾ (a.i.) : çeşitler, türler. 

enver (a.s.) : daha nurlu, pek parlak. 

erbaǿįn (a.s.) : 1. kırk. 2. kırkıncı. 3. karakış. 4. dervişlerin çile çıkarmak için hücreye 

kapandıkları kırk günlük müddet.  

erķām (a.i.) : yazılar; resimler, sayılar. 

ervāĥ (a.i.) : ruhlar. 

esb (f.i.) : at, beygir. 

esfel (a.s.) : 1. en sefil, pek aşağı, çok bayağı. 2. aşağı [taraf]. 

eśĥiyā (a.s.) : cömertler, eli açıklar. 

esmā (a.i.) : isimler. 

esved (a.s.) : siyah, kara. 

eşir (a.s.) : pek sevinçli. 

eşrā (a.i.) : yollar, ilçeler, iller. 

eşrāŧ (a.i.) : alametler, nişanlar. 

etraf (a.i.) : zarif ve nazik şeyler. 

eŧibbā (a.i.) : hekimler, doktorlar. 

eŧvār (a.i.) : hâl ve hareketler. 

evcāǾ (a.i.) : ağrılar, sancılar. 

evsaŧ (a.i.) : bir şeyin ortası, ortadaki. 
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evżāǾ (a.i.) : hâller, vaziyetler. 

eyyām (a.i.) : günler, gündüzler. 

ežhār (a.i.) : arkalar, sırtlar, yüzler, satıhlar. 

eźkār (a.i.) : 1. anmalar, hatırlamalar, bildirmeler, söylemeler. 2. zikirler. 

faķr (a.i.) : fakirlik, yoksulluk, muhtaçlık.  

fāǿiķ (a.s.) : manevî olarak üstünde olan. 

fāriġ (a.s.) : 1. vazgeçmiş, çekilmiş. 2. rahat, asûde. 3. boş, boş kalmış, işsiz.  

faśįĥ (a.s.) : âşikâr, açık. 

fāş (f.i.) : meydana çıkma, duyulma, açığa vurma. 

fehm (a.i.) : anlama, anlayış. 

felāĥ (a.i.) : 1.kurtuluş. 2.mutluluk. 

fend : büyük dağ. 

ferāġ (a.i.) : vazgeçme, bırakıp terk etme. 

ferāmūş (f.i.) : unutma, akıldan çıkma. 

feryād-res (f.b.s.) : feryâd edenin imdâdına yetişen. 

ferz (f.i.) : satranç oyununda şâhın müşâviri, veziri konumunda kullanılan bir taş. 

fettāĥ (a.s.) : zafer kazanmış, üstün gelmiş; Allah. 

fettān (a.s.) : fitne ve fesada teşvik eden, fenalık yapan, ayartan. 

fevt ( a.i.) : 1. bir fırsatı elden kaçırma. 2. ölüm. 

firāķ (a.i.) : ayrılık. 

firāş (a.i.) : döşek, halı. 

furķān (a.i.) : 1. iyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur’ân-

ı Kerim 

fużalā (a.s.) : faziletliler, erdemli kimseler. 

fülk (a.i.) : gemi. 
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fütūr (a.i.) : 1. zayıflık, gevşeklik, bezginlik, usanma, usanç. 2. keder, ümitsizlik. 

-füzūn (f.s.) : çok fazla. 

ġabrā (a.i.) : yeryüzü, arz. 

ġadāt (a.i.) : sabahın erken zamanı. 

ġanį (a.s.) : 1. zengin, bol, varlıklı. 2. Allah’ın adlarından biri. 

ġārāt (a.i.) : yağmalar, çapullar. 

ġāret (a.i.) : çapul, yağma, akın. 

ġarįķ (a.s.) : gark olunmuş, suya batmış, suda boğulmuş. 

ġavvāś (a.i.) : dalgıç, inci ve sünger bulmak veya denize düşen bir şeyi çıkarmak ve yahut 

rıhtım gibi deniz altında yapılan inşaatın temellerini düzenlemek üzere suya dalan, denizin 

dibine inen kimse. 

ġayret-keş (a.f.b.s.) : 1. çalışkan, çabalayıcı. 2. kıskanç. 3. taraftar, bir tarafı tutan. 

ġazūb-āne (a.f.b.zf.) : kızgınlıkla, hiddetle, öfkeli olarak. 

gerdiş (f.i.) : dönüş, dönme, dolaşma. 

gerdūn (f.s.) : 1. dönücü, dönen, devreden. 2.i. felek, dünya, semā. 

ġılāf (a.i.) : kılıf, kın, mahfaza. 

ġıll ġış : kin ve hile. 

ġılman (a.i.) : 1. tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar, gençler. 2. köleler, esirler. 

ġıśa : Coşma. 

ġıyāŝ (a.i.) : yardım. 

gįtį (f.i.) : dünya. 

gözgü : ayna. 

ġufrān (a.i.) : affetme, merhamet etme. 

ġulām (a.s.) : 1. tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlı, genç. 2. köle, esir. 

gūnā : çeşit, tür. 

ġurāb (a.i.) : karga. 
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ġurūb (a.i.) : bir gök cisminin batıda görünmez olması, batması. 

gūş (f.i.) : 1. kulak. 2. dinleme, işitme. 

gūş-vār (f.b.i.) : küpe. 

güft (f.i.) : 1. söz, lakırdı. 2. dedi, söyledi. 

güft ü gū : dedikodu. 

gül-fem (f.b.s.) : gül ağızlı, ağzı gül gibi küçük olan. 

gümān (f.i.) : zan, sanma, sezme. 

ġümrāh (f.b.s.) : 1. yolunu şaşırmış, doğru yoldan ayrılmış. 2. bol, gür. 

gürūh (f.i.) : cemaat, bölük, takım. 

güşād (f.i.) : açma, açılma, açılış.  

güşāde (f.s.) : açılmış, açık, ferah, şen. 

güvāh (f.s.) : şahit, delil, tanık. 

güźer (f.s.) : 1. geçme, geçiş. 2. geçen, geçici. 

-hā (f.e.) : 1. çoğul edatı. 2.zm. o.  

-ħā (f.s.) : söyleyen. 

ĥabāb (a.i.) : su üzerinde oluşan hava kabarcıkları.  

ĥabįb (a.s.) : 1. sevgili. 2. seven, dost. 

ħabįr (a.s.) : 1. haberli, bilgili. 2. Allah. 

ĥācāt (a.i.) : istekler, dilekler. 

ĥācib (a.i.) : kapıcı, perdeci.  

hādi (a.s.) : 1. hidâyet eden, doğru yolu gösteren. 2.i. kılavuz, rehber. 3. önde giden.  

ħađrā (a.s.) : daha, pek, en yeşil. 

ħafā (a.i.) : gizli olma, gizlilik, kapalılık. 

ħafį (a.s.) : gizli, saklı. 

ĥafl (a.i.) : 1. kederlenme, tasalanma. 2. toplanma, toplantı. 
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ĥaķį : öfke, kin. 

ħāl (f.a.i.) : vücutta husûle gelen ben, nokta. 

ĥalāś (a.i.) : kurtuluş, kurtulma. 

hālik (a.s.) : helâk olan, miskinlik içinde ölen. 

ħallāķ (a.s.) : yaratıcı, yaratan, var eden. 

ĥalvet-nişįn : yalnız oturan, tenhada oturan. 

ĥamāķat (a.i.) : ahmaklık, beyinsizlik. 

ĥamāǿil (a.i.) : nusha, muska, tılsım. 

ĥāmil (a.s.) : 1. yüklü. 2. sahip, mâlik. 3. taşıyan, götüren. 

ĥamrā (a.s.) : kızıl. 

ħāmūş (f.s.) : susmuş, sessiz.  

ħande (f.i.) : gülme, gülüş. 

ħān-mān (f.i.) : ev bark, ocak. 

ħār u ħas : ot kırıntısı, çalı çırpı, çerçöp. 

ħarįb (a.s.) : yağma olunmuş, soyulmuş, talan edilmiş. 

ĥarįm (a.i.) : biri için kutsal sayılan şeyler. 

ĥarįś (a.s.) : son derece hırslı olan. 

ĥasen (a.s.) : güzel. 

ĥāśıl (a.s.) : peyda olan, ortaya çıkan. 

ĥaśr (a.i.) : 1. sıkıştırma, dar bir yerin içine alma. 2. hareketten menetme. 3. mahsus kılma, 

kılınma. 4. vakfetme, tahsis etme. 5. zaman ayırma.  

ħāśś [ü] ǿāmm : herkes. 

ĥasūd (a.s.) : hasetçi, kıskanç, çekemeyen.  

ħāşāk (f.i.) : çöp, süprüntü. 

ĥaşr (a.s.) : 1. toplama, cem’etme. 2. kıyamet. 
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ħātıf (a.s.) : 1. kapıp götüren. 2. göz kamaştıran. 

ħavf (a.i.) : korku, korkma.  

ĥavż (a.i.) : havuz. 

ĥayā (a.i.) : 1. utanma, sıkılma. 2. ār, namus, edep. 3. Allah korkusu ile günahtan kaçınma.  

Ĥayder-ı kerrār : Hz. Ali’nin lakabı. 

ĥayf (a.e.) : 1. haksızlık, zulüm. 2. yazık ki, heyhat, vah. 3. ilenç, ah, beddua. 

ĥayme (a.i) : çadır. 

Ħayrü’l-nisā (a.it.) : kadınların en hayırlısı, Hz.Fatıma’nın sıfatı. 

ħayr-ül-halef (a.st.) : hayırlı oğul. 

ħayyāŧ (a.i.) : dikici, terzi. 

Ĥayy-ı Ķayyūm  (diri, canlı olan Allah.) : mec. önü olmayan, daima yaratan ve 

yarattıklarının işlerini tedbirle ele alan canlı Allah. 

ĥaźer (a.i.) : sakınma, kaçınma, korunma, çekinme. 

ħazįn (a.i.) : saklanabilir (şey). 

heft (a.s.) : 7 sayısı. 

heftümįn : yedinci. 

hem-çü (f.e.) : onun gibi. 

hem-dem (f.b.i.) : arkadaş. 

hemįşe (f.zf.) : daima, her vakit, her zaman. 

hem-pįşe (f.b.s.) : sanatı bir, bir sanatta bulunan. 

hem-rāh (f.b.i.) : yoldaş, yol arkadaşı. 

hem-rāz (f.b.s.) : sıkı fıkı arkadaş. 

hem-ser (f.b.i.) : arkadaş. 

her-bār (f.zf.) : her defa, daima. 

hergiz (f.zf.) : asla, katiyen, hiçbir vakit.   
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hevvez : ebced. 

hezār (f.i.) : 1. bülbül. 2. bin. 3. pek çok. 

hez-deh (f.i.) : 18. 

ħıred (f.i.) : akıl, us. 

ĥicāb (a.i.) : 1. utanma, sıkılma. 2. perde. 

hidāyet (a.i.) : hak yoluna, doğru yola kılavuzlanma. 

ħilāf (a.i.) : 1. karşı, zıd. 2. yalan. 

ħilķat (a.i.) : yaratılma, yaradılış. 

ĥilm (a.i.):  insanın tabiatında olan yavaşlık, yumuşaklık.   

ħilǾat (a.i.) : eskiden, padişah veya vezir tarafından takdir edilen, beğenilen kimseye 

giydirilen süslü elbise, kaftan. 

ħįzān (f.s.) : kalkan, sıçrayan.  

ĥubūbāt (a.i.) : taneler, tohumlar. 

ħubūl (a.i.) : ipler, urganlar. 

ĥuffāş (a.i.) : yarasa, gece kuşu. 

ħulķ (a.i.) : huy, tabiat. 

ħulķ-ı ĥasen : güzel huy, güzel huylu. 

ħulķį (a.s.) : tabii.  

ħūn-ħār (f.b.s.) : kan içen, kan dökücü. 

ĥūr (f.i.) : güneş.  

ħurde-dān (f.b.s.): dikkat sahibi, nükte ve inceliği anlayan. 

ħurde-sāl : kocamış, yaşlanmış, ihtiyar. 

ħusūf (a.i.) : ay tutulması. 

ħuşe-çįn (f.b.s.) : harman sonu tarlada kalan kesik, döküntü başakları toplayıcı, toplayan. 

hüccāc (a.i.) : hacılar. 
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hüccet (a.i.) : 1. senet, vesika, delil. 2. seçkin âlimlere verilen unvan. 

hüşyār (f.b.s.) : aklı başında, akıllı uslu. 

hüviyyet (a.i.) : mâhiyyet, hakikat, asıl. 

ıŧlāķ (a.i.) : 1. salıverme, koyuverme. 2. boşama. 3. hapis ve sāir cezadan kurtarma, 

affetme. 

ıżmār (a.i.) : gönlünde gizleme, saklama. 

ibdāǾ (a.i.) : yoktan ortaya koyma, icat. 

ibtidā (a.i.) : 1. başlama. 2. başlangıç. 3.zf. ilkin, en önce, başta.  

iǿcāz (a.i.) : aciz bırakma, acze düşürme. 

iflāĥ (a.i.) : kutlu, başarılı olma. 

iftirāķ (a.i.) : 1. ayrılma, dağılma; perişan olma. 2. ayrılık, hicran. 

iĥāŧa (a.i.) : 1. bir şeyin etrafını çevirme, sarma, kuşatma, etrafı çevrilme. 2. tam kavrayış, 

anlayış, geniş bilgi. 

iħfāǿ (a.i) : gizleme, saklama, saklanılma. 

iħlāś (a.i.) : hâlis, temiz, doğru sevgi. 

iħrāc (a.i.) : dışarı atma, çıkarma. 

iħtiyār (a.i.) : seçme seçilme. 

iĥyā (a.i.) : 1. diriltme, diriltilme, canlandırma. 2. taze can verircesine iyilik. 3. yeniden 

kuvvetlendirme. 4. uyandırma, canlandırma, tazelik verme. 

iķrār (a.i.) : saklamayıp söyleme. 

iķtidā (a.i.) : tâbi olma, uyma. 

ilticā (a.i.) : sığınma, barınma. 

imĥāż (a.i.) : doğrulukla yapma. 

imtihā (a.i.) : bileme, bilenilme, bilenme. 

imtizāc (a.i.) : 1. karışabilme. 2. birbirini tutma, uygunluk. 3. iyi geçinme; uyuşma. 

Ǿinān (a.i.) : dizgin. 
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ināŝ (a.i.) : kızlar, kadınlar. 

Ǿināyet (a.i.) : ihsan, iyilik. 

inbāt (a.i.) : bitme. 

inbāt : arama. 

inbisāt (a.i.): 1. yayılma, açılma, genişleme. 2. iç açılma, ferahlık.  

incāĥ (a.i.) : işi bitirme, işi tamamlama. 

inkişāf (a.i.) : 1. açılma. 2. meydana çıkma. 3.tas. manevi bir sırrın veya hâlin görülmesi. 

insilāk (a.i.) : sâlik olma, yola girme, yol tutma. 

inşirāh (a.i.) : 1. açılma. 2. açıklık, ferahlık. 

intihā (a.i.) 1. nihâyet bulma, sona erme. 2. bitme, tükenme. 3. nihâyet, son. 

intiķāl (a.i.) : bir yerden başka bir yere geçme. 

ircāǿ (a.i.) : 1.eski hâline çevirme, çevrilme. 2. geri döndürme. 

irgürmek : ulaştırmak, eriştirmek. 

irşād (a.i.) : doğru yolu gösterme, uyarma. 

įŝār (a.i.): 1. ikram, bahşiş. 2. cömertlikle verme.  

iskāt (a.i.) : 1. sükût ettirme. 2. münakaşada cevap veremeyecek hâle getirme. 3. kandırma, 

razı etme. 

isnād (a.i.) : iftira etme. 

issi: sahip. 

istimdād (a.i.) : meded, yardım isteme. 

istivā (a.i.) : müsâvi olma, denk olma.  

Ǿişret (a.i.) : içki. 

iştiġāl (a.i.) : meşgul olma. 

ittiśāl (a.i.) : bitişme, kavuşma, ulaşma. 

įżāĥ (a.i.) : açık, apaçık anlatma. 
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Ǿiźār (a.i.) : yanak. 

ižhār (a.i.) : gösterme, meydana çıkarma. 

izǾāc (a.i.) : yerinden koparma. 

izǿān (a.i.) : 1. anlayış, kavrayış, akıl. 2. itaat, söz dinleme, boyun eğme. 3.terbiye, edep.  

iǾzāz (a.i.) : aziz kılma, saygı gösterme. 

kabāyil  : kabileler. 

ķābil (a.s.) : kabul eden, kabul edici. 

ķāfile-sālār (a.f.b.i.) : kafile başı, kafile reisi.  

kāħ (f.i.) : köşk. 

ķahhār (a.s.) : 1. kahredeci, yok edici, batırıcı. 2. Allah’ın sıfatlarından. 

ķāl : söz, laf. 

ķallāş (a.s.) : kalleş, dönek, hilebaz. 

kām (f.i.) : arzu, emel, istek. 

ķand (a.i.) : şeker. 

ķanġı : hangi. 

ķāniǿ (a.s.) : 1. kanaat eden, yeter bulup fazlasını istemeyen. 2. inanmış, kanmış. 

ķāǿil (a.i.) : avuç içine alma, kavrama. 

ķāǿil (a.s.) : söyleyen, diyen. 

ķāǿim (a.s.) : ayakta duran. 

kāǿin (a.i.) : mevcut olan, bulunan, var olan. 

ķara cümle : anlamsız yazılmış şeyler. 

kārbān (f.i.) : kervan. 

ķarįn (a.s.) : 1. yakın. 2. bir şeye sahip olan, bir şeye nâil olan.  

Ķāsān : Jaxartes’in arkasındaki şu an kalıntı olan, büyük şehir. 

ķāśıd : haberci. 



 

319 

 

ķāśır (a.s.) : kusurlu. 

ķaśr (a.i.) : 1. kısa kesme, kısaltma, kısma. 2. azaltma, kesme; eksiklik.  

ķavį (a.s.) : kuvvetli, güçlü. 

ķavl (a.i.): lakırdı, söz. 

ķavs-i ķuzaĥ : gökkuşağı. 

kāźib (a.s.) : kezb eden, yalan söyleyen, yalancı. 

kebūd (f.s.) : gök rengi, mavi. 

kemįne (f.s.) : 1. noksan, eksik. 2. âciz, hakir; zavallı.  

kemter (f.b.s.) : 1. daha aşağı, aşağıda bulunan, hakir, itibarsız. 2. eksik, noksan. 

Kent kenz : gizli hazine. 

kenz (a.i.) : hazine, define, yer altında saklı değerli eşya. 

kerrār (a.s.) : savaşta döne döne saldıran. 

kerrāt (a.i.) : defalarca. 

kesel (a.i.) : gevşeklik, tembellik, uyuşukluk.  

keşti (f.i.) : gemi. 

ketm (a.i.) : 1. bir haberi, bir sözü, bir sırrı saklama, gizli tutma. 2. göstermeme. 

kevn (a.i.) : 1. olma. 2. var olma, varlık, vücut.  

kevneyn (a.i.) : dünya ve ahiret. 

ķırŧās (a.i.) : kağıt, kağıt tabakası. 

kiber (a.s.) : büyüklük, büyük olma; kibirlik. 

kifāyet (a.i.) : 1. yetişme, elverme; yeterlik. 2. iktidar, yararlık. 

ķįl (a.i.) : söz. 

kilk (f.i.) : kamış kalem. 

kiźb (a.i.) : yalan söyleme, yalan. 

ķozaķ : içine padişah mektuplarının konulduğu altın, gümüş kemikten yapılmış kutu. 
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ķudmet (a.s.) : öncelik. 

ķudsį (a.s.) : kutsal. 

kudūret : kederler. 

kūh-ı ķāf : 1. Kafdağı. 2.mec. erişilemeyen yer. 

kuĥl (a.i.) : 1. göze çekilen sürme. 2. göz ilacı. 

ķulķul (a.s.) : bir şeyin hareketinden çıkan ses. 

ķulzüm (a.i.) : deniz. 

kūşem : gözü pek. 

ķuzaĥ (a.i.) : renk renk olan çizgi. 

kūze (f.i.) : su testisi. 

kübrā (a.s.) : daha büyük olan. 

küll (a.s.zf.) : hep, bütün, çok. 

künc (f.i.) : köşe, bucak. 

künh (a.i.) : bir şeyin aslı, hakikati, temeli. 

küsūf (a.i.) : astr. Güneş’in tutulması. 

lāf ü güzāf : boş lakırdı. 

lāhūt (a.i.) : uluhiyet ālemi. 

lāne (f.i.) : yuva. 

laǾįn (a.s.) : kovulmuş, nefret kazanmış, istenilmeyen. 

lā-yezāl (a.b.s.) : zevalsiz, bitimsiz. 

leclāc (a.s.) : sözü tutuk söyleyen. 

ledünnį (a.s.) : Allah bilgisine ve sırlarına ait, onunla ilgili. 

leffāf (a.s.) : çok laf eden, çok söyleyen, can sıkan. 

lemǾ (a.i.) : parlama, parıldama. 

lems (a.i.) : el ile dokunup duyma, el ile tutma. 
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lenger-endāz (f.b.s.) : lenger atan, demir atan. 

levn (a.i.) : 1. renk, boya; sıfat. 2. nevi, çeşit. 

leyle (a.i.) : gece. 

lįk (f.e.) : lakin, fakat, amma, ancak.  

livā (a.i.) : bayrak.  

liyāķat (a.i.) : 1. lâyık olma, değerlilik, yararlık. 2. iktidar, hüner, fazilet. 

lücce (a.i.) : engin su. 

maġārib (a.i.) : garblar, batılar. 

maġfūr (a.i.) : Rahmetlik olmuş. Günahlarının afvı için kendine dua edilmiş olan. Allah’ın, 

kendisini affı için dua edilen ölmüş kimse. 

maġz (f.i.) : beyin, dimağ. 

mahāfil (a.i.) : oturulacak, görüşülecek yerler, toplantı yerleri.  

māĥaśal (a.b.i.) : hâsıl olan, meydana gelen şey, netice. 

maĥbūb (a.s.) : sevilmiş, sevilen. 

maĥdūm (a.i.) : oğul, evlat. 

maħfį (a.s.) : gizli, saklı.  

maĥfil (a.i.) : oturulacak, görüşülecek yer, toplantı yeri.  

māhį (f.i.) : balık. 

maĥķ (a.i.) : tas. abdin vücudunun zâtı hakkında fenâsı. kameri ayların son üç gecesi. 

maħż (a.i.) : 1. su katılmamış, hâlis süt. 2. hâlis, katkısız, sade; tam; ta kendisi, aslı. 

maĥżar (a.i.) : 1. huzur yeri, büyük bir kimsenin önü. 2. hazır olma, görünüş, gösteriş.  

mahzūfāt (a.s.) : hafzolunmuş, silinmiş, kaldırılmış.  

maķāl (a.i.) : 1. söz, lakırdı. 2. söyleme, söyleyiş. 

maķǾad (a.i.) : oturulacak yer, minder. 

manžar (a.i.) : nazar edilen, bakılan, görülen yer. 
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māǿil (a.s.) : hevesli, istekli, bir yana eğilimli. 

maǾźūr (a.s.) : özürlü, özürü olan. 

mār (f.i.) : yılan. 

marįż (a.s.) : marazlı, hasta, hastalıklı. 

maśdar ( a.i.) : bir şeyin südūr ettiği, ortaya çıktığı yer, kaynak. 

maśdūr (a.s.) : 1. yollanmış, gönderilmiş olan. 2. göğsünde ağrısı olan. 

maśķavį (a.i.) : damla ile sulanmış. 

maşrıķ (a.i.) : Güneş’in doğduğu taraf, doğu. 

maŧlab (a.s.) : 1. talep olunan, meram, maksat, istenilen şey, istek. 2. bahis, mesele.  

maŧlaǾ (a.i.) : tulû edecek, doğacak yer.  

maŧlūb (a.i.) : talep edilen, istenilen, aranılan şey. 

mažhar (a.i.) : bir şeyin göründüğü, çıktığı yer. 

mebdeǿ (a.i.) : 1. evvel, başlangıç, prensip, ilk unsur; ilmin ilk kısmı. 2.tas. bir sālikin 

Tanrı gerçeğine erişmek için hareket ettiği başlangıç noktası. 

mecbūr : düşkün.  

mecmaǾ (a.i.) : 1. toplanılacak yer. 2. kavuşulan yer, nokta. 

mecmuǾı (a.s.) : cem olunmuş, toplanmış.  

mecrūh (a.s.) : yaralanmış. 

medhūş (a.s.) : dehşete uğramış, şaşırmış; korkmuş, ürkmüş.  

meges (f.i.) : sinek. 

mehcūr (a.s.) : 1. hecr olunmuş, terk olunmuş, bırakılmış, kullanılmaz olmuş, unutulmuş. 

2. uzaklaşmış, ayrılmış. 

meh-liķā : ay yüzlü. 

mekkāre (a.s.) : çok mekr eden, hileci, düzenbaz. 

meknūn (a.s.) : 1. dizilmiş. 2. saklı, gizli, örtülü. 

melāĥat (a.i.) : güzellik, yüz güzelliği. 
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melceǿ (a.i.) : iltica edecek, sığınacak yer. 

mellāĥ (a.i.) : gemici, kaptan. 

memāt (a.i.) : ölüm. 

mengūş (f.i.) : küpe. 

menşūr (a.s.) : neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış. 

meǿmen (a.i.) : emin, sağlam, güvenilir yer. 

merātib (a.i.) : rütbeler, dereceler.  

merdüm (f.i.) : 1. insan, adam. 2. gözbebeği. 

mesākįn (a.s.) : ziyadesiyle fakir olanlar 

meŝānį (a.i.) : bir şeyin tekrarı. 

mescūd (a.s.) : secde edilmiş, kendisine tapılmış; Allah. 

mesdūd (a.s.) : seddolunmuş, kapanmış, kapalı, tıkanmış, tıkalı. 

mesrūr (a.s.) : sürûrlu, memnun, sevinmiş, merâmına ermiş. 

mestūr (a.s.) : setr olunmuş, örtülü, kapalı, gizli.  

meşārıķ (a.i.) : güneşin doğduğu taraflar, doğular. 

meşāŧ (a.i.) : kış mevsiminde barınılacak yerler. 

meşreb (a.i.) : yaratılış, mizaç, huy. 

mey-gūn (f.b.s.) : şarap renginde olan, kırmızıya çalan. 

mıķrāż (a.i.) : kesecek alet, makas. 

mıśbāĥ (a.i.) : 1. kandil, çıra, meşale. 2. sabah vakti şarap içilecek büyük kase. 

mıśdāķ (a.i.) : bir şeyin doğru olduğunu ispat eden şey; ölçüt. 

miftāĥ (a.i.) : anahtar. 

miĥen (a.i.) : eziyet, meşakkat, sıkıntı. 

mihmān (f.i.) : misafir, konuk. 

milaĥ (a.i.) : tuzlar. 
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minķār (a.i.) : yırtıcı kuş gagası. 

minnā (a.) : bize. 

mişkāt (a.i.) :içine kandil, lamba gibi şeyler koymak için duvarda yapılan oyuk, hücre. 

mişrāŧ (a.i.) : keskin bıçak. 

mįzān (a.i.) : 1. terazi, ölçü aleti, tartı; ölçek. 2. adalet, eşitlik duygusu. 3. akıl, idrâk. 

mū-be-mū (f.b.zf.) : kıl kıl, tel tel, birer birer, çok dikkatle, inceden inceye. 

mufāśśal (a.s.) : uzun uzadıya anlatılan. 

muħaffif (a.s.) : hafifleten, hafifletici. 

muĥaśśal (a.s.) : 1. tahsil olunmuş, hâsıl edilmiş, elde edilmiş. 2.zf. hâsılı, sözün kısası, işin 

özü. 

muĥkem (a.s.) : sağlam kılınmış, sağlamlaştırılmış. 

muħrib (a.s.) : harap eden, yıkıp yoğuran. 

muħtefi (a.s.) : ihtifâ eden, saklanan, gizlenen; saklanmış, gizlenmiş. 

muĥteriz (a.s.) : sakınan, çekinen. 

muķābil (a.s.) : bir şeye karşılık gelen. 

muķaddem (a.s.) : 1. takdîm edilen, sunulan. 2. önde olan, önde giden. 3. önce gelen, 

önceki. 4. değerli, üstün.  

muķallid (a.s.) : 1. bir şeyi takan, kuşatan, boynuna asan. 2. taklitçi. 

muķārrin (a.s.) : birlikte bulunduran. 

muķaŧŧaǿ (a.s.) : kesilmiş, kesik. 

muķayyed (a.s.) : kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 

muķterin (a.s.) : yaklaşan, yakın gelen. 

munśif (a.s.) : 1. insaf eden, insaflı. 2. kötülükte ileri gitmeyen. 

muǾattal (a.s.) : 1. tatil edilmiş, bırakılmış, kullanılmaz. 2. boş, işsiz. 

muǾteķid (a.s.) : inanan, dinî bütün kimse. 

mūr (f.i.) : karınca. 
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muśavver (a.s.) : 1. tasvirli, resimli. 2. tasarlanmış, düşünülmüş. 

muśįb (a.s.) : isabet eden, rastgelen; yanılmayan. 

muttaśıl (a.s.) : 1. ulaşan, kavuşan, bitişen. 2. aralıksız, hiç durmadan. 

muŧŧaliǾ (a.s.) : öğrenmiş, bilgili, haber almış. 

muvaĥĥid (a.s.) : Allah’ın birliğine inanan. 

mużāf (a.s.) : izâfe olunmuş, katılmış, bağlanmış, bağlı.  

mužlim (a.s.) : karanlık.  

mużmer (a.s.) : gizli, saklı, örtülü, dışarı vurulmamış, içte saklı. 

mübtedā (a.i.) : başlangıç, baş. 

mübtelā (a.s.) : 1. düşkün. 2. tutkun, tutulmuş. 

mücellā (a.s.) : cilalanmış, parlatılmış. 

mücerred (a.s.) :1. tecrid edilmiş, soyulmuş. 2. tek, yalnız.  

mücmel (a.s.) : icmal olunmuş, kısa ve az sözle anlatılmış. 

mücrim (a.s.) : cürüm işlemiş, suçlu. 

mücsed (a.i.) : tam olarak boyanmış elbise. 

müdām (a.s.) : 1. devam eden, süren, sürekli. 2. devam eden, arası kesilmeyen. 3.i. şarap.  

müdrik (a.s.) : idrak eden, anlayan; anlamış, aklı ermiş. 

müferriĥ (a.s.) : ferahlık veren, iç açan. 

müflis (a.s.) : iflas etmiş, parasız. 

mühimm (a.s.) : ehemmiyetli. 

müjek (f.i.) : kirpikçik. 

mükerrem (a.s.) : aziz, sayın, saygıdeğer.  

mülĥaķ (a.s.) : ilhak edilmiş, sonradan takılmış, katılmış. 

mültefet (a.s.) : 1. iltifat edilmiş, bakılmış. 2. güler yüz gösterilmiş, hoş davranılmış.  

mültefit (a.s.) : iltifat eden. 
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mümtāz (a.s.) : imtiyazlı, ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. 

mümteniǾ (a.s.) : 1. sakınan, çekinen. 2. olması imkânsız. 

münekker (a.s.) : tenkir edilmiş, bilinmeyen, belli olmayan bir şeye delâlet eden.  

münezzel (a.s.) : aşağı indirilmiş, gökten indirilmiş. 

münferid (a.s.) : yalnız olan, tek, tek başına. 

münfik (a.s.) : nafaka veren, besleyen. 

münĥaśır (a.s.) : inhisar eden, sınırlanmış, her yanı çevrili. 

münķad (a.s.) : boyun eğen. 

münker (a.s.) : 1. inkâr edilmiş, edilen, kabul ve tasdik edilmeyen, reddedilen. 2. şeriâtçe 

yapılması caiz görülmeyen. 

münkeşif (a.s.) : açılmış, keşf olunmuş. 

münkir (a.s.) : inkâr eden, kabul etmeyen. 

müntehā (a.s.) : nihâyet bulmuş, son. 

mürde (f.s.) : ölü, ölmüş. 

mürtefiǾ (a.s.) : irtifâ eden, yükselen, yükselmiş, yüksek, yüce.  

mürüvvet (a.i.) : 1. insaniyet, mertlik, yiğitlik. 2. cömertlik, iyilikseverlik. 

müsellem (a.s.) : 1. teslim edilmiş, verilmiş. 2. su götürmez, doğruluğu, geçerliği herkes 

tarafından kabul edilmiş olan. 

müŝelleŝ (a.s.) : üçleştirilen, üçlü, üç.  

müselsel (a.s.) : zincirleme. 

müsemmā (a.s.) : tesmiye olunan, bir ismi olan, adlanmış, adlı. 

müstaġrıķ (a.s.) : 1. gark olmuş, dolmuş, daldırılmış, batmış. 2. kendini bilmeyecek 

derecede dalgın, düşüngen. 

müstaķįm (a.s.) : doğru, düz, dik. 

müstecmiǾ (a.s.) : toplayan, toplanan. 

müstefįd (a.s.) : istifâde eden, faydalanan. 
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müstemend (f.s.) : 1. üzüntülü, kederli, hüzünlü. 2. biçare, zavallı. 3. talihsiz, mutsuz. 

müsteǾid : yetenekli. 

müstevcib (a.s.) : layık. 

müşkil-güşā (a.f.b.s.) : güç, çetin şeyleri halleden. 

müşrik (a.s.) : Allah’a şirk koşan. 

müştāķ (a.s.) : iştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan. 

müteǿāl (a.s.) : 1. yüksek, yüce. 2. Tanrı’nın sıfatlarından. 

müttaķį (a.s.) : 1. sakınan, çekinen. 2. Allah’dan korkan. 

müzdād (a.s.) : ziyâdeleşmiş, artmış, çoğalmış. 

müzeyyen (a.s.) : süslenmiş, süslü. 

nāb (f.s.) : hâlis, saf, arı, katıksız.  

naġam (a.i.) : ahenkler, ezgiler, güzel sesler. 

nā-gehān (f.zf.) : ansızın, birdenbire.  

nā-ĥaķ (f.a.b.s.) : 1. haksız. 2. bîhûde, boş. 

nā-kes (f.b.s.) : insaniyetsiz, alçak. 

naǾįm (a.i.) : bollukta yaşayış. 

naǾmā (a.i.) : ihsan, bahşiş, nimet; insanı rahata kavuşturacak şey. 

nās (a.i.) : insanlar, halk, herkes. 

naśārā (a.i.) : Hristiyanlar. 

nāsūt (a.i.) : insanlık. 

nāşād (f.b.s.) : hüzünlü, gamlı, kederli, tasalı.  

nāŧıķ (a.s.) : 1. söyleyen, konuşan, lakırdı eden. 2. idrâk eden, düşünen.  

nā-yāb (f.b.s.) : bulunmaz. 

necāt (a.i.) : kurtulma, kurtuluş. 

necmi (a.s.) : yıldızla ilgili. 
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nefĥ (a.i.) : 1. güzel kokunun yayılması. 2. rüzgar esme. 

nefr (a.i.) : ürküp kaçma. 

nefy (a.i.) : sürme, sürgün etme. 

nehār (a.i.) : gündüz. 

nekbe : sıkıntı, zorluk. 

nerd-bān (f.b.i.) : merdiven. 

ne-şüküfte (f.b.s.) : açılmamış. 

neşv ü nemā : yetişip büyüme, sürüp çıkma. 

nevā (f.i.) : ses, seda, ahenk. 

nevres (f.b.s.) : yeni yetişen, yeni biten. 

nihād (f.i.) : tabiat, huy, yaratılış. 

nihān (f.s.) : gizli, saklı. 

nikāb (a.i.) : 1. peçe, yüz örtüsü. 2. perde. 

niǾam (a.i.) : nimetler. 

nįrān (a.i.) : cehennem. 

niŝār (a.i.) : saçma, serpme.  

nįş (f.i.) : 1. iğne. 2. diken. 3. zehir, ağı. 

-nişįn (f.s.) : oturan, oturmuş. 

niyāz (f.i.) : yalvarma, yakarma. 

nuķre (a.i.) : 1. külçe hâlinde gümüş. 2. ense çukuru.  

nuķūş (a.i.) : nakışlar, resimler. 

nuśĥ (a.i.) : nasihat verme, öğüt.  

Nuśret (a.i.) : 1. yardım. 2. Allah’ın yardımı. 3. başarı, üstünlük. 

nūş (f.i.) : 1. tatlı, bal. 2. içki, işret. 

-nümā (f.s.) : gösteren, bildiren. 
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nüzūl (a.i.) : aşağı inme. 

öngeri: öne doğru. 

pā (f.i.) : ayak.  

pākįze (f.b.s.) : 1. temiz, lekesiz. 2. hâlis, saf. 

pās-bān (f.b.i.) : gece bekçisi. 

pāy-māl (f.b.s.) : ayak altında kalmış, çiğnenmiş. 

pelās (f.i.) : eski kilim, keçe. 

penāh (f.i.) : sığınma, sığınacak yer. 

penc (f.s.) : beş. 

per-gār (f.i.) : pergel. 

pertev (f.i.) : ışık, parlaklık. 

Perverdgār (f.b.s.) : “besleyici, terbiye edici, rızıklandırıcı”: Allah. 

pesend (f.i.) : beğenme, seçme. 

pest (f.s.) : alçak, aşağı. 

peşmįne (f.i.) : 1. yünden, yapağıdan yapılma. 2. sof elbise, sofuların giydiği sade, süssüz 

elbise. 

pįr-i muġān : meyhaneci. 

pįşe (f.i.) : 1. meslek, sanat. 2. iş. 3. huy, tabiat. 

pūş (f.i.) : 1. örtü, örtünecek şey, elbise. 2. zırh. 

pūştį (f.i.) : yardımcı. 

püser (f.i.) : oğul, erkek çocuk. 

rāh (f.i.) : yol. 

raķįķ (a.s.) : 1. ince. 2. köle veya cariye. 3. yufka yürekli. 

raķķ (a.i.) : üzerine yazı yazılan tabaklanmış ince deri. 

rām (f.s.) : 1. itaat eden, boyun eğen. 2.tas. insanın bütün varlığıyla Allah’a bağlanması. 
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raǾnā (a.s.) : güzel; lâtif, hoş görünen. 

rāst-gū (f.b.s.) : doğru söyleyen. 

ravż (a.i.): bahçeler, ağaçlık, çimenlik yerler. 

rāygān (f.b.s.) : 1.bedava, parasız. 2.pek çok. 3.değersiz. 

refįķ (a.i.) : 1. arkadaş, yoldaş. 2. ortak. 3. yardak, yamak. 4. koca. 5.s. uslu, izanlı.  

refǾ (a.i.) : 1. kalkındırma, yüceltme. 2. yukarı kaldırma. 3. lağvetme, kaldırma, hükümsüz 

bırakma.  

rehā (f.i.) : kurtulma, kurtuluş. 

reh-zen (f.b.i.) : yol kesen.  

remz (a.i.) : 1. işaret. 2. kapalı ve gizli bir sûrette söyleme. 

reǿs (a.i.) : baş, kafa. 

resen (f.i.) : ip, urgan. 

reşād (a.i.) : manevî doğru yolu bulup o yola girme. 

reşk (f.i.) : kıskanma. 

revān (f.s.): 1. yürüyen, giden, akan. 2.i. ruh, can. 3. hemen, derhal. 

revnaķ (a.i.) : parlaklık, güzellik, tazelik. 

revzen (f.i.) : pencere. 

ric’at (a.i.) : 1. geri dönme. 2. gerileme, çekilme; geri kaçma. 

ricāl (a.i.) : 1. erkekler. 2. yayan, yaya olanlar. 3. belli mevki sahibi olanlar. 

rifǿat (a.i.) : yükseklik, yücelik, büyük ve büyük rütbe.  

riǿāyet (a.i.) : 1. kollama, koruma, esirgeme, gözetme. 2. sayma, saygı, hatır gütme. 3. 

uyma, uygun görme. 4. ağırlama. 

rįş (f.i.) : yara. 

rişte (f.i.) : 1. iplik. 2. ilgi, bağ. 

-rū (f.s.) : biten, olan. 

rū-be-rū (f.b.s.) : yüzyüze. 
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rū-nümā (f.b.s.): 1. yüz gösteren, meydana çıkan. 2.i. yüz görümlüğü. 

rūşen (f.s.) : 1. aydın, parlak. 2. belli, meydanda. 

rübāb (a.i.) : müz. gövdesi hindistancevizi kabuğundan yapılmış bir çeşit kemançe. 

rüsvā (f.s.) : rezil, itibarsız, haysiyetsiz. 

śābir (a.s.) : sabreden, sabırlı.  

śabūr (a.s.) : çok sabırlı.  

śad (a.s.) : yüz. 

śadaķ (a.i.) : doğruluk, doğru olma. 

śadr (a.i.) : 1. göğüs 2. yürek. 3. her şeyin önü, başı.  4. baş, başkan.  

śāfi (a.s.) : 1. duru, temiz, katıksız, katkısız. 2. samimi, saf. 

śahbā (a.i.) : şarap. 

saķf (a.i.) : tavan, çatı, dam. 

śalā (a.i.) : 1. salavat. 2. meydan okuma. 

śalāĥ (a.i.) : 1. düzelme, iyileşme, iyilik. 2. rahatlık, barış. 3. dine olan bağlılık. 

śalāt (a.i.) : namaz. 

sālik (a.s.) : 1. bir yola giren, bir yolda giden. 2. bir tarikata girmiş bulunan. 

sālikān (a.f.s) : sālikler; bir tarikata, bir şeyhe bağlanmış olanlar. 

ŝāliŝ-i ŝülüŝe : üçün üçüncüsü; Hristiyanlık. 

śāmit (a.s.) : sesi çıkmayan, susan. 

śanevber (a.i.) : sevgilinin boyu. 

śanįǿ (a.i.) : görülen iş. 

śāniǿ (a.s.) : 1.yapan, işleyen, yapıcı. 2.yaradan, sanat eseri olarak meydana getiren. 

3.Allah. 

saǿd (a.s.) : 1. kutluluk. 2. uğur. 3.s. kutlu, uğurlu. 

sāǿil (a.s.) : 1. sual eden, soru soran. 2.i. dilenci. 3. akıcı, akan. 
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śāǿim (a.s.) : oruç tutan, oruçlu. 

sāǿir (a.s.) : 1. seyreden, harekette olan, yürüyen. 2. bir şeyden kalan başka şey. 3. geçen, 

dolaşan. 4. diğer, başka. 

śarf ü naĥv : dil bilgisi. 

śarśar (a.i.) : şiddetli, gürültülü rüzgar. 

saŧr (a.i.) : yazı sırası. 

śavlet (a.i.) : şiddetli hücum, saldırma. 

śavm (a.i.) : oruç. 

śavt (a.i.) : 1. ses, sadâ. 2. bağırma, çağırma, çığlık. 

śayd (a.i.) : 1. av. 2. avlama, avlanma. 

śayĥa (a.i.) : bağırma, nara atma. 

śayyād (a.i.) : avcı. 

seb’a'l meŝānį : tekrarlanan yedi ayet, Fatiha suresi. 

sebaķ (a.i.) : ders.  

ŝebāt (a.i.) : yerinde durma, kımıldamama, kararından vazgeçme. 

sebįl (a.i.) : 1. yol, büyük cadde. 2. sebil, su dağıtılan yer. 

sebķat (a.i.) : geçme, ilerleme. 

sebǾ (a.s.) : yedi. 

segirt- : koşmak, koşturmak. 

seĥĥār (a.s.) : pek büyücü. 

sekrān (a.s.) : sarhoş. 

ŝelāŝ (a.s.) : üç. 

selb (a.i.) : 1.kapma, zorla alma. 2.kaldırma, giderme. 3.menfileştirme, olumsuzlaştırma. 

4.inkār etme. 

seleb (a.i.) : 1. birinden kapılıp alınan şey. 2. soyularak birinden alınan şey. 3. savaş āleti. 
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selef (a.i.) : 1. bir yerde, bir işte, bir vazifede başka birinden önce bulunmuş adam. 2. eski 

adam. 

semāǾ (a.i.) : gökyüzü. 

semek (a.i.) : balık. 

semen (f.i.) : yasemin. 

semm (a.i.) : zehir. 

semmūr (a.i.) : 1.zool. samur. 

semǾ (a.i.) : 1. işitme, işitiş. 2. dinleme, kulak verme. 3. kulak. 

ŝenā (a.i.) : övme, övüş. 

seng (f.i.) : taş. 

serā (f.i.) : saray. 

ser-ā-pā : baştan ayağa. 

ser-bāz (f.b.s.) : cesur, yiğit. 

ser-be-ser (f.zf.) : baş başa, baştan başa, büsbütün. 

ser-dār (f.b.i.) : asker başı, kumandan, komutan. 

ser-geşte (f.b.s.) : 1. başı dönen, sersem, şaşkın. 2. perişan. 

serįr (a.i.) : 1. taht. 2. yatacak yer. 

ser-keş (f.b.s.) : dik başlı, baş kaldıran; inatçı. 

serseri (f.s.) : 1. serseri, ötede beride başıboş gezen. 2. boş, beyhûde söz. 

ser-tā-be-pā (f.b.s.) : baştan başa, baştan ayağa. 

sertāc (f.b.s.) : baş tacı olan, çok sevilen, sayılan. 

ser-te-ser (f.zf.) : baştan başa, hep, bütün. 

setr (a.i.) : örtme, kapama, gizleme. 

Settār (a.s.) : örten, Allah.  

sevā (a.i.) : berâber olma, berâberlik. 
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sevād (a.i.) : 1. karalık, siyahlık. 2. sevdalar. 

seyf (a.i.) : kılıç. 

Seyyid (a.i.) : 1. efendi, bey, ağa; ileri gelen, baş, başbakan. 2. Hz. Muhammed’in torunu 

Hz. Hasan’ın soyundan olan kimse. 

seyyiǿat (a.i.) : 1. fenâlıklar, kötülükler. 2. suçlar, günahlar. 3. kötülüğe karşı çekilen 

sıkıntılar. 

sezā (f.s.) : münasip, uygun, yaraşır.  

Śıfahān (f.h.i.) : Isfahan şehri. 

śırāŧ-ı müstaķįm : 1. doğru yol. 2. sırat köprüsü. 

śıyām (a.i.) : oruç. 

sidre (a.i.) : en yüksek makam. 

simāŧ (a.i.) : sofra, ziyafet. 

sir-āb (f.b.s.) : 1. suya kanmış. 2. taze, körpe. 

sirāc (a.i.) : ışık, kandil, mum. 

sįret (a.i.) : bir kimsenin içi, hâli, tavrı, gidişi. 

sivā (a.i.) : başka, gayrı. 

sivār (a.i.) : bilezik. 

sögün- : parlamak. 

śu : zaman, vakit, tarz, durum, yol. 

su-be-su (f.zf.) : taraf taraf, her tarafa, her yana, her tarafta, her yanda. 

sūd (f.i.) : fayda, kâr, kazanç. 

śūf (a.i.) : sof, yün, yapağı. 

śunǿ (a.i.) : 1. yapış, yapma. 2. tesir, kudret. 

śuǿūd (a.i.) : yukarı çıkma, yükselme. 

sūre (a.i.) : Kur’an’ın ayrıldığı 114 bölümden her biri. 

sūziş (f.i.) : 1. yanma, yakma. 2. tesir etme, dokunma. 3. yürek yanması, büyük acı. 
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Sübĥān (a.h.i.) : Allah. 

sücūd (a.s.) : secde etme, secde edenler. 

süflā (a.s.) : daha alçak, aşağı olan. 

sükker (a.i.) : şeker. 

sülūk (a.i.) : bir yola girme, bir yol tutma. 

süvār (f.i.) : ata binmiş, binici. 

şābb (a.s.) : genç, delikanlı; yiğit. 

şādān (f.s.) : sevinçli, keyifli. 

şafį (a.s.) : 1. şifa veren, verici, hastayı iyi eden. 2. kifâyet eden, yeter görünen. 

şāħ (f.i.) : dal, budak. 

şaķķ-ı şefā : ağız açma, konuşma. 

şām u seĥer : akşam sabah. 

şāyeste (f.s.) : yakışır, yaraşır, uygun. 

şehā (f.n.) : Ey şah! Ey padişah! 

şek (a.i.) : şüphe, zan, tereddüt. 

şemme (a.i.) : 1. bir kere koklama. 2. pek az şey. 

şemǿ (a.i.) : mum. 

şerār (a.i.) : kıvılcım.  

şerer (a.i.) : kıvılcımlar. 

şeş (f.s.) : altı. 

şeyħ (ü) şābb : ihtiyar ve genç. 

şikār (f.i.) : 1. av. 2. avlama. 3. avlanan hayvan. 4. ganimet, düşmandan ele geçirilen mal. 

5. ender bulunan şey. 

şikest (f.s.) : 1. kırılmış, kırık. 2. kırma, kırılma. 

-şinās (f.s.) : “anlayan, tanıyan, bilen” manalarına gelerek birleşik kelimeler meydana 

getirir. 
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şįr (f.i.) : arslan.  

şühūr (a.i.) : aylar. 

şükūf (f.i.) : çiçek. 

taǾalluķ (a.i.) : 1. asılı olma, asılma. 2. ilişiği, ilgisi olan. 3. sevme. 4. âit olma. 5. tas. 

dünya ilgisi. 

taǿayyün (a.i.) : meydana çıkma, âşikâr olma; belli olma; belirme.  

tāb (f.i.) : güç, kuvvet. 

ŧabl (a.i.) : davul. 

taǿdād (a.i.) : 1. sayma; sayı. 2. birer birer söyleme, sayıp dökme; sayım. 

ŧaġar : tava. 

ŧāhir (a.s.) : temiz. 

ŧāǿif (a.s.) : tavaf eden, etrafını dolaşan, dönen. 

taħķįķ (a.i.) : doğru olup olmadığını meydana çıkarma. 

taħmįr (a.i.) : yoğurulma. 

taĥrįr (a.i.) : 1. yazma, yazılma. 2. kaydetme. 

taķayyüd (a.i.) : bağlanma, bağlı olma. 

taķrįr (a.i.) : 1. yerleştirme, yerleştirilme. 2. sağlamlaştırma, sağlamlaştırılma. 3.anlatma, 

anlatış.  

taķsįm (a.i.) : bölüm. 

ŧalāķ (a.i.) : boşama, evli kadını bırakma. 

ŧalǾat (a.i.) : 1. yüz, çehre, surat. 2. güzellik. 

taǾlįm (a.i.) : 1. öğrenme, öğretme, öğretim, öğretilme. 2. okutma, ders verme, verilme. 

ŧaǾn (a.i.) : sövme, yerme; ayıplama. 

ŧarāvet (a.i.) : tazelik, taze olma. 

ŧard (a.i.) : kovma, sürme, uzaklaştırma. 2. vazifeden, mektepten uzaklaştırma. 

ŧarįķ (a.i.) : yol. 
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tasriĥ (a.i.) : açık açık söyleme. 

taŧhir (a.i.) : temizleme, paklama. 

ŧavķ (a.i.) : 1. gerdanlık. 2. halka, tasma. 3. takat, güç. 

ŧayf (a.i.) : karanlıkta görülen hayal. 

ŧayy (a.i.) : atlama, üzerinden geçme. 

ŧayyār (a.i.) : uçucu, uçan. 

tażarruǾ(a.i.) : kendini alçaltarak yalvarma. 

tebdįl (a.i.) : değiştirme, değiştirilme, başka bir hâle getirme. 

tebeddül (a.i.) : değişme, başka hâle girme. 

teber (f.i.) : 1. balta. 2. dervişlerin taşıdıkları uzun saplı ve yarım ay şeklindeki balta. 3. 

meşin bıçağı. 

tebşįr (a.i.) : müjde verme, müjdeleme. 

tecrįd (a.i.) : 1. soyma, soyulma. 2. tas. her şeyden el ayak çekip Allah’a yönelme. 

tedrįc : Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak. 

tefahür  (a.i.) : övünme. 

tefehhüm (a.i.) : yavaş yavaş anlama, farkına varma. 

tefevvüż (a.i.) :  üstüne alma, üzerine alma.    

tefrįķ (a.i.) : ayırma, seçme, ayırtetme. 

tehį (f.s.) : 1. boş. 2. boşuna. 3. zf. boşu boşuna, nafile. 

tekāpū (f.i.) : 1. telaş ile koşarak araştırma. 2. dalkavukluk, kavuk sallama. 

tekdįr (a.i.) : 1. bulandırma. 2. iç, gönül sıkıntısı, neşesizlik. 3. azar.  

tekellüm (a.i.) : söyleme, konuşma.  

tekmįl (a.i.) : 1. kemāle erdirme. 2. bitirme, bitirilme, tamamlama, tamamlanma. 3. s. tam, 

eksiksiz, bütün, hep. 

tekŝįr (a.i.) : çoğaltma, çoğaltılma. 

temevvüc (a.i.) : dalgalanma, dalgalı olma, dalga dalga olma. 
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temkįn (a.i.) : ağırbaşlı. 

tennūr (a.i.) : 1. fırın. 2. tandır. 

teǿvįl (a.i.) : sözü çevirme, söze ayrı mânâ vermeye kalkışma. 

tersā (f.i.) : Hristiyan. 

teşekkį (a.i.) : şikâyet etme, sızlanma. 

teşne (f.s.) : 1. susamış. 2. çok istekli. 

tevfįķ (a.i.) : 1. uydurma, uydurulma, uygunlaştırma. 2. Allah’ın yardımına kavuşma.  

ŧıynet (a.i.) : yaradılış, mizac. 

tįr (f.i.) : ok. 

tįre (f.s.) : bulanık; kara; karanlık. 

tisǿa (a.s.) : dokuz. 

tįz-rev (f.b.s.) : yürüyüşü çabuk, çabuk yürüyüşlü. 

tüffāf : elma. 

türāb (a.i.) : toprak. 

ŧūl (a.i.) : 1. uzunluk, boy. 2. zaman çokluğu, uzun müddet.  

ŧulūǿ (a.i.) : doğma, doğuş. 

ŧurfe (a.s.) : turfa, yeni, görülmemiş, tuhaf, şaşılacak şey. 

Ǿuķbā (a.i.) : âhiret. 

ūlü’l-ebśār : görüş kabiliyetinde olan kimseler. 

Ǿulyā (a.s.) : pek, daha, yüce. 

Ǿurūc (a.i.) : yukarı çıkma, yükselme. 

Ǿurvetü’l-vüŝķā: Müslümanlık. 

użmā (a.s.) : büyük. 

ücāc (a.i.) : acı su, tuzlu su.  

üftāde (f.s.) : 1. düşmüş, düşkün; bîçâre. 2. âşık. 
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ülfet (a.i.) : 1. alışma, kaynaşma. 2. görüşme, konuşma. 3. ahbaplık, dostluk. 4. huy etme. 

ümm (a.i.) : 1. ana, anne. 2. yol. 3. kaynak, çıkış noktası. 

üns (a.i.) : alışkanlık, alışma. 

üt- : yenmek, oyunda kazanmak. 

üveyl (a.i.) : çığlık. 

vāĥid (a.s.) : tek, bir. 

vālih (a.i.) : şaşırma. 

vāǿiž (a.s.) : dini öğütlerde bulunan. 

vassāf (a.s.) : vasıflarını bildirerek anlatan veya öven. 

vedūd (a.s.) : çok muhabbetli, çok şefkatli. [Allah’ın sıfatlarındandır.] 

vuķūf (a.i.) : anlama, bilme, öğrenme. 

-yāb (f.s.) : bulucu, bulan. 

yā-leyte (a.e.) : ne olurdu, keşke. 

yaǿlemūn (a.) : bilenler. 

yavu : kaybetmek, yitirmek. 

yegti : daha iyi 

Yehūd (a.h.i.) : Yahudi, Hz. Yakub’un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrail oğulları.  

yeksān (f.b.s.) : 1. düz. 2. bir, beraber. 3. her zaman.  

yekser (f.zf.) : 1. yalnız başına. 2. bir baştan bir başa. 3. ansızın. 

yemm (a.i.) : deniz. 

yeǿ: ye harfinin adı. 

yet- : yetişmek, erişmek, ulaşmak. 

yevmü’n-nüşūr : kıyamet, mahşer günü. 

Yezdān (f.h.i.) : Allah.  

Yezįd (a.h.i.) : Emevi Devleti’nin kurucusu, Muaviye’nin oğlu. 
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yigüş : yiyecek. 

zāġ (f.i.) : karga. 

zānū (f.i.) : diz. 

zāǿil (a.s.) : 1. sona eren, devamlı olmayan. 2. geçen, geçmiş olan. 

żāyiǿ(a.s.) : elden çıkan, kaybolan. 

zebān (f.i.) : dil, lisan. 

zecr (a.i.) : 1. önleme, yasak etme. 2. zorlama, zorla yaptırma.  

zellāt (a.i.) : yanılmalar, yanlışlar; suçlar. 

źemm (a.i.) : yerme, kınama; ayıplama. 

zen (f.i.) : kadın. 

zenaħ (f.i.) : çene. 

źenb (a.i.) : günah, suç. 

zenbįl (a.i.) : günlük ve basit eşya taşımak için hasır gibi örülmüş yukarısı geniş ve aşağısı 

dar kap. 

zenbūr : arı. 

źeneb (a.i.) : kuyruk. 

zer-ger  (f.b.i.) : kuyumcu. 

zįbā (f.s.) : 1. süslü. 2. yakışıklı, güzel. 

zihį (a.e.) : 1. ne güzel, ne hoş. 2. âferin, bravo. 

žilāl (a.s.) : zeliller; hor ve hakir olanlar. 

źillet (a.i.) : hakirlik, horluk, alçaklık, aşağılık. 

zįr ü bālā : aşağı yukarı, altüst. 

zįrek (f.s.) : zeyrek, anlayışlı, uyanık. 

zūd (f.s.) : çabuk, tek, acele. 

zūr (f.i.) : kuvvet, güç. 
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zübde (a.i.) : 1. bir şeyin en seçkin parçası. 2. öz, özet, sonuç. 

zücāc (a.i.) : sırça, cam, şişe. 

zühhād (a.s.) : zâhidler, çok aşırı sofular; kaba sofular. 

źükūr (a.i.) : erkekler.  

zülāl (a.i.) : saf, hafif, soğuk, güzel, tatlı su. 

zü’l-celāl (a.h.i.) : ululuk sahibi olan Allah. 
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