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SÂDIK DÎVÂNI (İnceleme-Metin)   

 

Bu tezde, III. Murat devri şairlerinden Edirneli Sâdık Ahmet Bin Yûsuf’un (ö.1588?) 

bilinen tek eseri olan Dîvân’ı, bilimsel yöntemlerle incelenmiştir. Sâdık   Dîvânı (İnceleme-

Metin) başlıklı söz konusu doktora tezinde Sâdık’la ilgili tespitler yapılmış, şairin sanat yönü 

değerlendirilmiş ve şiirlerin çevriyazısı aktarılmıştır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde şairin mesleği ve hayatıyla ilgili bazı bilgiler dikkatlere sunulmuştur. 

Bunun yanında şairin edebî şahsiyeti ortaya konmuş, şiirlerinin genellikle tevhit ve naat 

merkezinde yazılmış olduğu tespit edilmiştir. Sâdık, ayrıca Osmanlı Türkçesinin yanında 

Çağatayca, Farsça ve Arapça şiirler yazan bir şair olması yönüyle de değerlendirilmiştir.   

Çalışmanın ikinci bölümünde Dîvân, şekil ve bazı muhteva özellikleri bakımından 

incelenerek Dîvân’daki muhteva hususiyetleri; din, tasavvuf, cemiyetle ilgili hususlar, tipler, 

tabiatla ilgili hususlar olmak üzere değerlendirilmiştir. Sâdık’ın bilhassa ayet ve hadislerden 

çokça iktibas yapmasının dikkati çeken bir özellik olduğu vurgulanmıştır. 

Çalışmanın son kısmı olan metin bölümünde öncelikle metnin özgünlüğüne sadık 

kalındığı vurgulanmış, şairin niyeti bağlamında şiirlere en az müdahale ile metin kurulumunun 

yapıldığı belirtilmiştir.  
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THE DÎVÂN OF SÂDIK (Analyses-Text) 

 

Divan, the only known work of Sâdık Ahmed Bin Yûsuf who is  from Edirne “a poet of 

III. Murat period” (d.1588 ?), is scientifically examined in the doctoral thesis which is entitled 

The Dîvân of Sâdık (Research-Text). In the thesis study, the facts about Sâdık are pointed, the 

poet’s art aspect is evaluated, and his poems transcription is performed. The thesis consists of 

three parts: 

In the first part, some other information about the poet’s occupation and life are 

examined.In addition to these, the poet’s literary personality is presented, and it is detected that, 

his poems are generally written in tevhid (onness) and naat. Sâdık is also known  as a poet who 

wrote poems in Chaghatais, Persian or Arabic.  

In the second part of the work, in terms of components of content, Dîvân is analyzed 

under the following titles; religion, mysticism, points related to commmunity, types, points 

about nature. Especially taking many quotations from verses and hadiths is an outstanding 

figure of his work.    

In the last part of the work, the importance of the pendence to the originality of the text, is 

emphasized. And in the context of the poet’s intention, minimum interference is applied to the 

set up of the text.  

Keywords: 

 

Sâdık, tevhit, naat, Ottoman Turkish, Chaghatai Turkish, 16th century 

 



ÖN SÖZ 

 

Altı asır gibi uzun bir zaman dilimini kapsayan divan edebiyatı, teşbihlerden istiarelere 

doğru incelerek ve kendi üst dilini oluşturarak klâsik hale gelmiş büyük bir edebiyattır.  

Tarihsel süreç içerisinde toplumun gelenek ve göreneklerinden beğeni ve önceliklerine kadar 

birçok unsurun süzülüp taşındığı divan şiiri ve nesri, değişen koşullarda bugünkü okur için 

hangi anlam ve kıymetlere haizdir? Ya da bugünün okuru ile metnin ilk muhatapları, metni 

anlamlandırmada aynı heyecan ve zevki duyabilirler mi? XVI. asrın sonlarına doğru 

Edirne’de yaşamış bir şairin heyecanını, arzularını, hayata bakış açısını -klâsik şekil ve 

üslupla ifade edilmiş olsa bile- anlayabilmek için ya metni bugüne alıp getirmek ya da okuru 

metnin oluştuğu döneme götürmek gerekecektir. Aslında bu çalışma her iki metodu da içinde 

barındırmaktadır.   

Doktora eğitiminin başında, danışman hocamla çalışma sahasının divanlar üzerine 

olmasına karar verildi. Uzun ve sabır gerektiren çalışmalar sonucunda Türkiye’deki 

kütüphanelerde doktora çalışmasına uygun, çalışılmamış divanların yok denecek kadar az 

olduğu yeniden tespit edilmiş oldu. Çalışmalar yurt dışındaki kütüphanelere yönlendirildi ve 

buralardan getirtilen divanların çoğunun katalog bilgisinin yanlış kaydedilmesinden dolayı, 

çalışılmış divanlar olduğu görüldü. Fakat hiç umulmadık bir ülkeden, Suudi Arabistan’ın 

Medine şehrindeki bir kütüphaneden temin edilen beş adet el yazması eserden bir tanesinin 

çalışılmamış bir divan (Sâdık Dîvânı) olmasıyla birlikte doktora konusu şekillenmiş oldu. 

Dîvân’ın müellifi Sâdık Ahmed Bin Yûsuf (ö.1588?) hakkında çağdaşı olan 

tezkirelerde bilgi sahibi olmak mümkündür. Fakat bu bilgiler onun hattatlığının ve şairliğinin 

övülmesiyle ilgili benzer ifadelerdir. Sâdık Dîvânı’nın şimdilik bilinen tek nüshası, Suudi 

Arabistan’ın Medine şehrinde, Melik Abdülaziz Kütüphanesinde, Şeyhülislâm Ârif Hikmet 

Efendi Kütüphanesi bölümünde 155/811 sıra numarası ile kayıtlıdır.  

Çalışma esnasında tetkik edilen ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinin inceleme 

kısmında, yazım ve imlâ konusunda birliğin hâlen sağlanamamış olunduğu görüldü. Bilhassa 

kelimelerin çevriyazısı ile bugünkü imlâsı arasında önemli tereddütlerin devam ettiği tespit 

edildi. Bu konuda farklı imlâların kullanıldığı göz önüne alınarak tezin inceleme kısmında 

geçen kelimelerin (çevriyazısı yapılan beyitler haricinde) Türk Dil Kurumunun imlâ 

kılavuzuna göre yazılmasına gayret sarfedildi. Fakat imlâ kılavuzunun bu alandaki 
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tereddütleri gidermede şimdilik  yeterli olmadığı görüldü. Bu bağlamda kılavuzda yer 

almayan birçok kelime özgün imlâlarıyla gösterildi. Ayrıca aşk hikâyelerinin başlıkları özgün 

imlâları ile yazılırken başlık sonrasında geçen hikâye kişilerinin isimleri günümüz imlâsına 

göre değerlendirildi.  

Bu tür çalışmaların hazırlanmasında her ne kadar büyük bir gayret ve dikkat sarfedilse 

de eksik ve hatalar olabilmektedir. Muhtemelen bu hatalar doğru zannedilerek sorulmamış ve 

dikkatlerden kaçmış şahsıma ait hatalar olacaktır. 

Çalışmanın başında Dîvân’daki Arapça şiirleri okuyup tercüme eden Yard. Doç. Dr. 

Lütfullah Yavuz’a teşekkürü bir borç bilirim. Bu şiirler daha sonra yeniden kendisiyle 

mütalaa edilerek yayımlanacaktır. Ayrıca tezin teknik hususlarında sabırla yardımını 

esirgemeyen değerli meslektaşım M. Emin Batmaz’a ve Türkçe şiirlerde geçen ayet ve hadis 

iktibaslarının okunup yorumlanmasına büyük katkı sunan Arif Şafak’a  da teşekkürü bir borç 

bilirim.  

Kendisiyle tanışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum ve her danıştığımda 

kendisinden destek ve yardım gördüğüm değerli akademisyen Doç. Dr. Hakan Yekbaş’a, 

Çağatay Türkçesiyle yazılan bazı beyitlerin çevriyazısını inceleyerek aydınlatıcı bilgiler sunan 

Prof. Dr. Bilâl Yücel’e ve ayrıca bu alanda desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Hatice Şahin’e 

teşekkürler ediyorum. 

Kendisini daima büyük bir saygıyla anacağım, bilgisi ve yönlendirmeleriyle bu tezin 

oluşmasında büyük katkısı olan ve emekli oluncaya kadar tez danışmanlığımı yapan değerli 

hocam Prof. Dr. Coşkun Ak’a, doktora sürecinin başından itibaren hem doktora derslerinde 

hem de tez izleme komitesinde nezaketiyle ve samimi ilgisiyle daima yardımını ve desteğini 

gördüğüm danışman hocam Yard. Doç. Dr. Sadettin Eğri’ye ve son olarak anlayış ve desteği 

için eşim Fatma Nur Sunal’a sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunarım. 

Arif SUNAL 
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GİRİŞ 

 

XVI. asır, Türk tarihi ve edebiyatı açısından oldukça parlak bir dönemdir. Üç kıtaya 

yayılan Türk dünyası, her sahada olduğu gibi ilim ve edebiyat sahasında da önemli 

gelişmeler kaydetmiştir.  Bilhassa İstanbul’un fethedilmesinden sonra şehri ilim ve kültür 

merkezi haline getirmeyi amaçlayan Osmanlı sultanları, şiire ve sanata büyük önem vermiş 

ve pek çok şair, cömert Osmanlı sultanlarından caize ve ihsanlar alabilmiştir.  

Dönemin iki büyük kültür başkenti olan İstanbul ve Herat yüzyıllardır kültürel 

bağlarını koparmamıştı. Fetih hareketlerini çoğunlukla Batı’ya doğru sürdüren 

Osmanlı’nın, sanat ve edebiyat alanında yüzü daha çok geldiği topraklara, yani Doğu’ya 

dönük olmuştur. Bilhassa Çağatay lehçesine adını veren Ali Şîr Nevâî (ö.1501) asırlar 

boyunca Türk şairlerinin örnek aldığı bir model şahsiyet hâline gelmiştir. Aslında Ali Şîr 

Nevâî takipçiliği ve Çağatayca yazmış olduğu şiirler dahi, Sâdık Ahmed Bin Yûsuf’u 

özgün bir şair olarak vasıflandırmaya yetecektir. Bugüne dek Sâdık hakkında araştırma 

yapılmamış olması, onun Dîvân’ının Türkiye’deki kütüphanelerde bulunmamasına 

bağlanabilir. 

Sâdık’ın, Dîvân’ınını tevhit ve naat merkezinde yazması, Türkçe şiirlerinin 

yanında, Çağatayca, Farsça ve Arapça şiirlerinin her biri bir divançe hacminde olması onun 

farklı bir şair olduğunu göstermektedir. Hünerini Osmanlı Türkçesi, Çağatayca, Farsça ve 

Arapça şiirlerle gösteren şair, anlam inceliklerine önem vermesi ve bilhassa iktibaslarla 

kendini belli eden Kur’an bilgisine vukûfiyeti yönüyle tezahür etmektedir.  

Üç bölümden oluşan tezin birinci bölümünde şairin hayatı ile ilgili hususlara 

değinilmiştir. Bu bölümün alt başlıklarını şairin mesleği, edebî şahsiyeti, tezkirelerde Sâdık 

hakkındaki bilgiler ve diğer Sâdık mahlaslı şairler oluşturmaktadır.  Bunun yanında şairin 

edebî şahsiyeti daha teferruatlı incelenerek, şiirlerinin genellikle tevhit ve naat merkezinde 

yazılmış olduğu tespit edilmiştir. Sâdık, ayrıca Osmanlı Türkçesinin yanında Çağatayca, 

Farsça ve Arapça şiirler yazan bir şair olması yönüyle de değerlendirilmiştir.   
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Çalışmanın ikinci bölümünde Dîvân, şekil ve bazı muhteva özellikleri bakımından 

incelenmiştir. Dîvân’daki şekil özellikleri başlığında nazım şekilleri, vezin hususiyetleri, 

redif ve kafiye unsurları incelenmiştir.  Muhteva bağlamında ise din, tasavvuf, cemiyetle 

ilgili hususlar, tipler, tabiatla ilgili hususlar incelenmiştir. Sâdık’ın bilhassa ayet ve 

hadislerden çokça iktibaslar yapmasının dikkati çeken bir özellik olduğu vurgulanmıştır. 

Ayrıca şairin büyük bir sevgi ile sıkça bahsettiği Hz. Muhammed, değişik hususlar 

açısından incelenmiştir.  

Çalışmanın son kısmı olan metin bölümünde öncelikle metnin özgünlüğüne sadık 

kalındığı vurgulanmış, şairin niyeti bağlamında şiirlere en az müdahale ile metin 

kurulumunun yapıldığı belirtilmiştir.  
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I. BÖLÜM 

 

SÂDIK AHMED BİN YÛSUF 

 

1. SÂDIK’IN HAYATI VE MESLEĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Çalışmaya konu teşkil eden Sâdık mahlaslı, bazı kaynaklarda Sâdık Bey
1
, Sâdık-ı 

Edirnevî
2
 ve Sâdık Çelebi

3
 olarak da geçen Sâdık Ahmed Bin Yûsuf, devrin büyük ve 

yetkin şairlerine nazaran daha az tanınan bir şairdir. Bu zamana kadar üzerinde herhangi 

bir çalışma yapılmamış olması onun Dîvân’ının Türk kütüphanelerinde bulunmamasına 

bağlanabilir. Sâdık Dîvân’nın şimdilik bilinen tek nüshası, Suudi Arabistan’ın Medine 

şehrinde, Melik Abdülaziz Kütüphanesinde, Şeyhülislâm Ârif Hikmet Efendi Kütüphanesi 

bölümünde 155/811 sıra numarası ile kayıtlıdır.  

Sâdık’ın doğum tarihi bilinmemektedir. Fakat Dîvân’ının son bölümlerinde 

derkenar olarak yazmış olduğu bir şiirde yaşının elli beşe geldiğinden söz etmesinden 

hareketle XVI. yüzyılın ilk yarısında doğmuş olduğu söylenebilir.  

Söz konusu şiirde Sâdık, Dîvân’ının adını “dîvân-ı tevvâbîn” (tövbeler dîvânı) 

koyarak artık yaşının elli beş olduğunu ve ömrünün sonuna yaklaştığını ima eder. 

 

Olınca sāl-i èömrüm penc ü ḫamsìn 

Tamām oldı bu dìvān-ı tevvābìn  (Mf.64) 

 

Tezkirelerde doğumundan söz edilmeyen şair pek çoktur. Buna karşılık ölümünden 

söz edilmeyen ise çok azdır. Hemen her şairin ölümü veya son durumu hakkında iki-üç 

                                                 
1
 Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn (Edirne Tarihi 1360/1650), çev. Ratip KAZANCIGİL, Türk 

Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları Nu. 24, Edirne Araştırma Dizisi: 14, Edirne, 1996, 

s.137. 
2
  Bekir Kayabaşı, Kafzâde Faizî'nin Zübdetü'l-Eş'ârı, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Malatya, 1996, s.368. 
3
  Mehmed Süreyya, Sicilli Osmanî, C.V, haz. Nuri Akbayar, Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1, Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları 30, İstanbul, 1996, s.1416. 



 

4 

 

kelimeyle de olsa bir bilgi verildiği görülür.
4
  Sâdık’ın çağdaşı olan ve ondan bahseden 

tezkirelerden Gülşen-i Şuarâ’da (1564) ve Kınalızâde Tezkiresi’nde (1585-86) Sâdık’ın 

ölümünden söz edilmediği görülmektedir. Hatta bu tezkirelerde şairin halen hayatta 

olduğuna dair izlenim uyandıran zaman kipleri kullanılmıştır. Şairin bu dönemlerde 

hayatta olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak Gelibolu Âlî’nin son rüknünü 1007/1598-

99’da bitirdiği genel tarih niteliğindeki eseri Künhü’l Ahbâr’da, şair hakkında kullanılan 

“idi” şeklinde geçmiş zaman ifadelerine bakılırsa, şairin bu tarihlerden önce vefat etmiş 

olması muhtemeldir. Ayrıca Âlî’nin, Sâdık’ı II. Selim dönemi şairleri arasında göstermiş 

olması da şaşırtıcı değildir, zaten eserin tezkire kısmı bu döneme kadar yazılmıştır.
5
  

Daha sonraki tezkirelerde şairin ölüm tarihi konusunda daha net bilgi bulmak 

mümkündür. Fakat bu konuda da iki farklı tarihin verildiği görülmektedir. Enîsü’l-

Müsâmirîn müellifi Abdurrahman Hıbrî, şairin ölüm tarihini 100/1591 olarak verirken,
6
 

Riyâzî Tezkiresi’ndeki tarih ise 997/1588’dir.
7
  Sadık’ın Dîvân’ında Osmanlı-İran savaşları 

(1578-1590) başlamadan hemen önce yazıldığı anlaşılan bir şiirine bakılırsa şair bu 

savaşların neticesini görememiştir, ya da Dîvân’ını sona erdirdiğinde bu savaşlar yeni 

başlamıştır. Ayrıca Sâdık’ın Emrî Çelebi’nin bir gazeline yaptığı tahmisin
8
 başlığında şair 

için “rahmetullâh” ifadesini kullanır. Yani Sâdık, Emrî Çelebi’nin ölüm tarihi olan 1575 

tarihinde kesin olarak hayattadır. 

Biyografik kaynaklarda ve Dîvân’ında Sâdık’ın ailesi ve eğitimi ile ilgili herhangi 

bir bilgi mevcut değildir. Ancak onun Dîvân’ında kullandığı dil ve üslup, Türkçe şiirlerinin 

yanında, Çağatayca, Farsça ve Arapça şiirlerinin her biri bir divançe hacminde olması iyi 

bir eğitim almış olduğunu göstermektedir.  

Sâdık’ın III. Murat döneminde yaşadığı, Edirneli olduğu ve hattatlık yaptığı 

konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Fakat şairin asıl mesleği konusunda genellikle iki 

temel görüş ileri sürülmüştür. Ahdî,
9
 Sâdık’ı “ehl-i kalem kısmından”, Gelibolulu Âlî

10
 ise 

                                                 
4
  Harun Tolasa, Sehi, Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve 

Eleştirisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, s.55. 
5
  Mustafa İsen, Gelibolulu Âlî Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu AKM Yayını, S.93, Tezkireler Dizisi S.2, Ankara, 1994, s.311. 
6
  Abdurrahman Hıbrî, a.g.e., s. 137. 

7
  Riyâzî, Tezkire-i Riyâzî, Millet Kütüphanesi, Nu. 765, vr. 83a. 

8
  Th.500 

9
  Süleyman Solmaz, Ahdî  Gülşen-i Şu’arâsı (İnceleme-Metin),  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

Yayınları, AKM Yayını 330, Tezkireler Dizisi 10, Ankara, 2005, s.203-204. 
10

  İsen, a.g.e., s.311. 
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“sipâh kısmından” olarak tarif etmesi neticesinde muhtemelen bu kaynakları referans alan 

diğer temel kaynaklar da şairin mahlasına “bey” ya da “çelebi” unvanı getirmişlerdir. 

Bilindiği gibi Osmanlıda “bey” unvanı seyfiye “çelebi” ise ilmiye teşkilatına mahsustur. 

Fakat şairin asıl mesleğinin sipahilik olduğu bazı beyitlerdeki ifadelerinden, 

Dîvân’ının sonlarına doğru mahlasının yanında kullandığı “bey” unvanından ve Osmanlı-

İran savaşları (1578-1590)  için yazmış olduğu bir şiirinden tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda şairin hattat olduğu pek çok eser tahrir ve istinsah ettiği ayrıca kendi şiirlerini 

kendisinin yazdığı bütün kaynaklarda ittifakla kabul edilir.  

Aşağıdaki beyitte şair, kendini dostluğun ve kardeşliğin yolunda (aynı zamanda 

Mevleviliği de çağrıştırmaktadır) bir sipahi olarak tanıtması dikkat çeker. 

 

Biz mevālì menzilüz ṣanma ilāhìlerdenüz 

Tābiè-i sulṭān-ı èışḳ olan sipāhìlerdenüz  (G.160/1) 

 

Şairin, Osmanlı-İran savaşları (1578-1590) için yazmış olduğu bir şiirde hâkim 

olan dil ve üslup diğer şiirlerinden farklı olarak, onun asker tabiatını ortaya çıkarmıştır. 

Söz konusu şiir, Muhibbî’nin “Allah Allah diyelüm sancak-ı şâhî çekelüm/Yürüyüp her 

yâneden şarka sipâhi çekelüm” matla’ıyla başlayan şiirini hatırlatmaktadır.11   

Sâdık “adû-yı Ömer” (Hz. Ömer’in düşmanı) olarak tanımladığı İran’a bir sefer 

düzenlenmesini ve bu toprakların Osmanlı’ya katılmasını arzulamaktadır. Dönemin İran 

eyalet ve şehirlerinin anıldığı metinde bir Osmanlı sipahisinin fethedilecek olan bu 

topraklara şah olması istenir. Şair, III. Murat Han’ın gülbankları çekilerek Hz. Osman ile 

Hz. Ali’nin manevi yardımlarıyla “surh-ser” (Kızılbaş) olarak tanımlanan İran’ın yerle bir 

edilmesini ister.  

Sancaḳ-ı şāhì çeküp Şarḳ’a idelüm seferi 

Uralum yine Teberānì’ye tìġ-i teberi  

Ser-èasker idüp èOs mān gibi bir şìr-i neri 

                                                 

11
 Bkz.: Coşkun Ak, Muhibbî Dîvânı, İzahlı Metin Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon Valiliği 

Yayınları,Trabzon, 2007. 
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Ḫāke yeksān idelüm memleket-i surḫ-seri   

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i 

 

Sürelüm Şark iline èasker-i èOs mān ile at 

İdelüm surḫ-serüñ şāhını laèb ile māt  

Olalum mālik-i Tebrìz idelüm èaẓm-i Herāt 

Götürülsün aramuzdan o küre-i nekābāt 

  ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i] 

 

O siyeh-rūy-ı ḳızılbaş u laèlìn idi   

Her biri kūh-ı şiḳānuñ gencūr-ı dìv dedi (?) 

 utmadılar çü yār-i Resūl-i ṣamedi 

Niçün ol şāha idersüz deyü buġż-ı ḥasedi 

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i 

 

Himmet-i ḫayl-i riḥāli yele hem-rāh idelüm 

Vird-i şām u seheri her nefes Allāh idelüm 

Şāh-ı şūmuñ ḥaremin bir ulu dergāh idelüm 

Bir sipāhìmüzi milk-i Acem’e şāh idelüm 

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i 

 

Gün gibi rāyet-i sulṭān-ı cihān-bānı çeküp  

Meh-i nev gibi ḥisām-ı şeh-i merdānı çeküp 

Allah Allah ile gülbāng-ı Murād Ḫān’ı çeküp 

Üstine sürḫ-serüñ èasker-i èOs mān’ı çeküp   

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i 
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Çünki ol ḫayr ile yād eylemeyüp ecdādın 

 omadı Rāfizì bañ eylemedi irşādın 

Keselüm kendin esìr eyleyelüm evlādın 

Çıḳarup tācını terk itmez ise ilḥādın   

 ıralum  ìġ-i velāyetle èadū-yı èÖmer’i 

 

Rūḥ-ı  ıddìḳ-i Nebì çün bize hem-yār oldı 

Nuṣret ü èavn-i èAlì yār-ı fuèādār oldı 

 ādıḳā surḫ-serüñ bācı şübeh-dār oldı  

Çün bize  ażret-i èOs mān ner-i serdār oldı 

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i   (Mh.527) 

 

2. TEZKİRELERDE SÂDIK HAKKINDA BİLGİ 

Sâdık hakkında bilgi edinilecek en önemli kaynakların başında kuşkusuz tezkireler 

gelmektedir. Anadolu’da yazılmış XVI. asır tezkirelerinin ilki olan Heş -Behiş ’te (1538)
12

 

Sâdık hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Sâdık’ın hemşerisi olan Sehi Bey bu tezkireyi 

kaleme aldığında muhtemelen Sâdık henüz çocuk yaşta olmalıdır.  

XVI. asrın en önemli tezkirelerinden olan Latîfî Tezkiresi’nde de (1546)  Sâdık 

hakkında herhangi bir bilgi yoktur.
13

  Sâdık’ın ölüm tarihinin 1588 olarak alındığında 

şairin bu devrede henüz şiir meclislerinde kendini gösterme fırsatı bulamamış olması 

muhtemeldir.  

Sâdık hakkında temel bilgi sahibi olunabilecek en önemli kaynak Ahdî’nin Gülşen-

i Şuʿarâ’sıdır (1564).
14

 Tezkirenin ilgili bölümünde Sâdık hakkında geçen ifadeler 

şöyledir:   

“Edirne kurbünde Hasköy’dendür. Ehl-i kalem kısmındân evkâ ın ‘ilme sarf 

kılurken şi’re mâyil olup okımadan geçüp rûz u şeb nazm ile ki âbe e müdâveme  gös erüp 

                                                 
12

  Sehi Bey, Tezkire-i Sehi, Matbaʿa-i  Âmid, İstanbul, 1325. 
13

  Rıdvan Canım,  Latifi Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsırat’un-Nuzama (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AKM Yayını: 225, Tezkireler Dizisi: 7, Ankara, 2000. 
14

  Solmaz, a.g.e., s.203-204. 
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her birinden sûdmend ü hûşmend olmak üzredür. Sadâka -ı  ab’ı nazmda kem degül 

gâye le edâsı hûb ve ma’nâsı mergûbdur. Lâkin şu’arâ içre sirka -i ma’nâ ile şöhre -i  âm 

bulup ol bâbda benâm olmış. Râkım-ı hurûf-ı  ezkire eş’ârına vâkıf olup güf ârın  e ebbu’ 

i mişdür didükleri gibi degüldür. Hayfâ ki erbâb-ı hased ana ‘adâve -i bî-hadd i mişlerdür. 

Faraza her kande mezkûrun gazelin bulsalar Sâdık’un sâdınun başın  ıraş idüp sin sûre ine 

koyup ve dâlinin serin kesüp râ şekline yazup Sâdık’ı sârik sûre ine koyup meşhûr i megi 

kendülerine farz-ı ‘ayn bilmişler. Halbuki anun eş’âr u ebyâ ı zîb ü zeyn bulup mezkûr 

merdüm-i hâfıkayn olmakdan hâlî degüldür. Bu bir kaç ma la’ u beyt anlarundur sebt 

olundı. Şi’r :  

İki ‘âlemden geçürdi gönlümi  îrün senün  

Gayr-i dilberden ‘alâkam kesdi şemşîrün senün  

 

Diğer : 

Çeküp yabana a ınca okun yay  

Gözi ardunca kaldı ey yüzi ay  

 

Diğer :  

Mürdeler ihyâ iden ol pâye-i devlet gibi  

Deyr-i ‘âlemde Mesîhâ bir kurı sûre  gibi” 

 

Görüldüğü gibi Gülşen-i Şu’arâ Tezkiresi’nde şair hakkında ortalama bilgilerin 

üzerinde bir bilgiye ulaşmak mümkün görünmektedir. Öncelikle şairin Edirneli olduğunu 

öğreniriz ki zaten diğer tezkirelerde de şairin Edirneli olduğu üzerine ittifak vardır. 

Tezkireye göre şair kalem ehlidir ve genç yaşta kendini şiire vermiştir. Her ne kadar onu 

kıskananlar kendisine düşmanlık ve büyük haksızlık ederek Sâdık mahlasını “sârik” yani 

hırsız olarak çevirmişlerse de işin aslı böyle değildir.  
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Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiresi’nde de (1585-86) Sâdık hakkında malumat 

bulmak mümkündür.
15

 Hasan Çelebi zarif üslubuyla Sâdık’ı över ve onun hattatlığı 

üzerinde durur:  

 

“Zürefâ-yı Edirnedendür. Ha  ı hûb ve âsâr-ı aklâm-ı müşgîn-erkâmı mergûb 

olmagın eş’ârı mecmû’alarda kendi ha  ı ile mek ûbdur. Hizâne-i eş’ârı ve ‘ayn-ı mu’în-i 

güf ârı şol hadde göredür ki mîzân-ı hâmesinden cârî olmagla nihâye  bulmak ve müsâfe-i 

eş’ârına hadd ü gâye  olmak emr-i muhâl ve mahz-ı hayâldur. Ber-her-hâl bu makâl 

anundur. Şi’r :   

 

Bir bü -i  ersâdur ol nâzik beden 

Görmedüm mislini gök al ında ben 

 

Velehû :  

Sâkî sana göz kırpdugını gördi habâbun 

Alındugı hep oydı meclisde şarâbun 

 

Bezm içre safâ ehlini  u maga mey geldi 

Su başımudır ney ki murâdı mey-i nâbun 

 

Meclisde  u up çekmez idi şîşeyi Sâdık 

Yel zahme i olmasa ayagında habâbun 

 

Velehû :  

Salındurmak diler sahn-ı çemende serv-i âzâdı 

‘Aceb midür Süleymân-ı zemâna kovlasak bâdı 

                                                 
15

  Aysun Sungurhan Eyduran, Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu, AKM Yayınları, Ankara, 2009, s.447-448. 
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Uyu maz gonçenün  ıflın diyü feryâd-ı bülbülden 

İder şâh-ı güle yır up yakasın yâsemen dâdı” 

 

Kınalızâde’ye göre Sâdık’ın hattı oldukça güzel şiiri de herkesin kıskanmasına 

sebep olacak kadar beğenilen şiirlerdir. Şairin hattat olduğu ve kendi divanlarını kendisinin 

yazdığı ifade edilmektedir.  

Bu asrın başka bir tezkiresi olan Beyânî Tezkiresi’nde (1597-98) ise Sâdık hakkında 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
16

  

Künhü’l-Ahbâr’ın  müellifi Gelibolulu Âlî, sözünü sakınmayan bir eda ile Sâdık 

hakkında belki de en olumsuz eleştirileri yapan tezkire müellifi olmuştur.
17

  Âlî, Sâdık 

hakkında şunları kaydeder:  

“Edirnede  ogmışdur. Sipâh kısmından bir dîvâne-meşreb şahs-ı kem er idi. Her 

kim gazel söylese elbe de nazîre dimesi mukarrer her gazeli cönklerde muharrer idi. 

Ekseriyâ kendünün ha  ı ile musa  ar idi.  

 

Nazmuhû  

Sâki sana göz kıpdugını gördi habâbun  

Alundugı hep bu idi meclisde şarâbun  

 

Meclisde  u up çekmez idi şîşeye Sâdık  

Yil zahme i olmasa ayagında habâbun  

 

Egerçi ki bu mazmûnı bizden  ırâş eylemişdür. Lâkin edâda kusûr eyleyüp cehlini 

fâş i mişdür. Zîrā ki bizden bu vech ile sâdır olmış idi. Li münşiihî  

 

                                                 
16

  Aysun Sungurhan Eyduran, Beyânî Tezkiretü’ş-şu’arâ , AKM Yay., Ankara , 2008. 
17

  İsen, a.g.e., s.311. 
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Ṭabîb aydur şarâb iç vâʿiz aydur câm-ı meyden geç  

Çü ʿille  hûn-ı gamdandur münâsib  şîşe çekmekdür  

 

Ammā Sâdıkun bu ma laʿı kem degüldür. Ve lehû  

 

Salındurmak diler sahn-ı çemende serv-i âzâdı  

ʿAceb midür Süleymân-ı zamâne kovlasak bâdı  

 

Uyu maz goncanuñ  ıflın diyu feryâd-ı bülbülden  

İder şâhı güle yır up yakasın yâsemin dâdı”  

 

Âlî’nin Sâdık için söylemiş olduğu “dîvâne-meşreb” sıfatı derin bir analize 

muhtaçtır. Acaba Âlî, bu ifadeyle şairin tarikatından veya neşvesinden mi bahsetmekte 

yoksa değersiz bir kişiliğe sahip olduğunu mu ima etmektedir?  Her halükarda müellif, 

Sâdık’ı küçümseme eğilimindedir. Zaten sonraki ifadeleri de bunu kanıtlar. Gelibolulu Âlî, 

Sâdık Dîvânı’nda bulunan her şiirin bir anlamda harc-ı âlem şiirler olduğunu ve bundan 

dolayı da onun şiirlerine nazire dense yerinde olacağını ifade etmiştir. Hatta müellif, 

Sâdık’ı kendi şiirinden örnek vererek mana hırsızlığı ile suçlar. Fakat beğendiği şiirleri de 

vardır ve bu konuda şairin hakkını teslim eder gözükmektedir.  

XIX. asırda yazılmış olan Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne adlı eseri 

Sâdık Dîvânı hakkında diğer eserlere göre en fazla bilgi veren kaynak eserdir. Bâdî, bir 

nevi tezkirelerin özeti niteliğinde olan “Ravza ü’ş-Şu’arâ” bölümünü, kendinden önce 

yazılmış tarih ve biyografi ile ilgili hemen hemen bütün eserleri görüp ve başta Hıbrî’nin 

Enîsü’l-Musâmirîn’i olmak üzere Tâcü’ -Tevârîh, Künhü’l-Ahbâr, Nâimâ, Râşid, Lu fî 

 ârihleri; Sehî, Âşık Çelebi, La îfî, Hasan Çelebi, Güf î ve Riyâzî Tezkireleri gibi tarih ve 

edebiyat tarihi ile ilgili toplam 98 eseri inceleyip, bunun yanında başka eserlerde adı geçen 

şairlerin divanlarına bakıp kaleme almıştır.
18

 Söz konusu eserde şairle ilgili bilgiler şu 

şekildedir: 

                                                 
18

  Niyazi Adıgüzel, Ahmet Bâdînin  Riyâz-ı Belde-i Edirne  Adlı Eserinin Tezkire Kısmı, Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Edirne, 2008, s.219.  
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“Faizi merhum Zübde ü’l-Eş‘âr’ında merhum Sâdık Bey’in eş‘âr-ı kesireyi 

müş emil yedi ‘ade  divanı görüldü. Ve ‘Ahdi Tezkiresi’nde mumaileyhi sevmeyenler 

kendisine sirkat-i ma‘na isna  edip dest-resi oldukları gazellerinden Sâdık lafının sad u dal 

harflerini hakk u  agyir ile sârik şekline korlar idi. Amma hilaf-ı vaki‘ idi demişlerdir. Ve’l-

hasıl mir-i mumaileyhin ha  ı hûb ve şi‘ri mergûb bir şa‘ir-i mahir idügi ve re’s-i elf 

hududunda vefa  eyledigi Enisü’l-Müsâmirin’de ve dokuz yüz doksan yedi  arihinde ir ihal 

eyledigi Riyazi Tezkiresi’nde mes urdur. Bu eş‘ar mahsul-ı ab‘-ı dürerbarlarıdır. 

 

Leb-i yâkû una her dem ha -ı reyhân ge ürür  

Katl-i ‘uşşâka delil aye -i Kur’ân ge ürür 

Küfr-i zülfün sanemâ şem‘-i şebis an ge ürür 

Kaldırup parmagını şevkle îmân ge ürür 

Şevk-i ruhsârun eya kaşı hilâlüm her şeb 

Zulmet-i gamda bana şem‘-i şebis ân ge ürür 

Çekmezem kuhl-i cilâ mün eni çünki sabâ 

Sâdıka dideme hâk-i reh-i cânân ge ürür 

Seni sevdim belâ vu derd u mihne  ih iyâr i düm 

Giyüp şâl u ‘abâyı fakr u zille  ih iyâr i düm  

Ben ol ka ‘-i  a‘alluk eylemiş abdâl-ı ‘ışkam kim 

Unu dum şehr-i yârı dâr-ı gurbe  ih iyâr i düm 

Ben ol hâkis er olmış bir belâlı bülbülem ey gül 

Kanâ‘a  gülşeninde hâr-ı hasre  ih iyar i düm 

Kabâ vu  âcı  erk i düm mahabbe  hangâhında 

Mürîd-i pîr-i ‘ışkam kunc-i ‘uzle  ih iyâr i düm 

Tecerrud ‘âleminde bir mesîhâ-meşrebem Sâdık 

Koyup zevk-i visâl-i yâri firka  ih iyâr i düm 

Pervâne gibi yansam olur şem‘-i ‘ışka ben 

Pervâne eyledi beni bir şem‘-i sîm-ten 
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Bilmez o â eşîn ruha yanup yakıldıgım 

Pervâne-var şem‘-i şebis âna yanmayan 

Suzında a eş-i gam-ı ‘ışkunıla kâ’ina  

‘Uşşâk şem‘-i şevkine pervâne cümle en 

Pervâne-veş döne döne cânum fedâ sana   

Bir gice sanemâ gel eyâ şem‘-i şu‘le-zen 

Pervâneyi yakar diyu nâr-ı firâk ile 

Şem‘un   akıldı gerdenine Sâdıkâ resen 

Saki sana göz koydıgını gördi habâbun 

Alındıgı hep o idi meclisde şarâbun 

Çekilür işigüne ‘âşık-ı bî-cân saf saf 

San Süleyman’a gider ‘asker-i mûrân saf saf 

Safâ bezminde erbâb-ı mezâk ey Husrev-i ‘âlem 

Seg-i kûyun sifâlin yeg  u arlar sâgar-ı Cem’den 

Cism-i lazarda görinen sanma yer yer üs ühân 

Çıkmak içün cân-ı nâlânum olupdur nerdübân” 

 

Görüldüğü gibi Sâdık hakkında en teferruatlı bilgiyi ve şiirlerinden en fazla örneği 

Riyâz-ı Belde-i Edirne adlı eserde bulabiliyoruz.  Bu eserde belirtilen şiirler eldeki Sâdık 

Dîvânı’yla uyuşmaktadır. Fakat diğer tezkirelerde yer alan şiir örneklerinin çoğu eldeki tek 

Sâdık Dîvânı’nda bulunmamaktadır. Bu da elde bulunan Sâdık Dîvânı’nın bir seçki şiirler 

divanı olabileceğini akla getirmektedir.  

Aynı zamanda bu eserde diğer tezkirelerde pek verilmeyen müfret örnekleri vardır. 

Gerçekten de Sâdık Dîvânı’nda dikkat çekici bir hacimde müfretlerden oluşan bölüm 

bulunmaktadır.  

 

3. SÂDIK MAHLASLI DİĞER ŞAİRLER 

Sâdık ismi konusunda yapılan araştırmalar neticesinde Sâdık mahlasını kullanan 

şairler aşağıya çıkartılmıştır: 
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3.1. SÂDIK DEDE (ö. 1529): Mevlevi’dir. Daha çok 15. asır şairi olarak 

değerlendirilen Sâdık Dede 1529 tarihinde vefat etmiştir. Tezkirelerde Sâdık’a ait olduğu 

ifade edilen bir şiir bazı kaynaklarda Sâdık Dede’ye ait olduğu kaydedilmektedir.
19

 Şiir 

Sâdık Dîvân’ında da mevize türü olarak geçmektedir. Söz konusu şiir şöyledir: 

 

Seni sevdüm belā vü derd-i maḥabbet iḫtiyār itdüm   

Geyüp şāl u èabāyı faḳr u zillet iḫtiyār itdüm 

Ben ol ḳaṭè-ı taèalluḳ eylemiş abdāl-ı èışḳam ki 

Unutdum şehr-i yāri derd-i ġurbet iḫtiyār itdüm 

Ben ol ḫākister olmış bir belālı bülbülem ey gül 

 anāèat gülşeninde ḫār-ı ḥasret iḫtiyār itdüm 

 abā vü tācı terk itdüm maḥabbet ḫānḳāhında  

Mürìd-i pìr-i èışḳam genc-i èuzlet iḫtiyār itdüm 

Tecerrüd èāleminde bir Mesìḥā meşrebem  ādıḳ  

Koyup zevḳ-i viṣāli nār-ı fürḳat iḫtiyār itdüm  (G.343) 

 

Sâdık’ın bu tarzda yazmış olduğu gazelleri vardır. Ancak bu şiir Sâdık’ın genel 

üslubuna göre daha sade ve akıcı durmaktadır. Muhtemelen şiir mecmualarında görülen bu 

gazel, mahlaslar aynı olduğu için iki farklı şaire mal edilmiştir. Bu konuda kesin bir 

değerlendirme yapmak şimdilik mümkün görünmemektedir. 

3.2. SÂDIK-I BELGRÂDÎ (ö. 1595): Belgratlı olan şair, Sâdık-ı Belgrâdî olarak  

bilinir. Tezin konusu olan Edirneli Sâdıkla aynı zamanlarda yaşamıştır. Kaynaklar bu 

şairin de hattat olduğunu belirtir. Şair İstanbul’da vefat etmiştir.
20

  

                                                 
19

  Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, c.II, haz. Cemal 

Kurnaz, Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2001. s.530; İlhan Genç, Esrar Dede Tezkire-i 

Şuarâ-yı Mevleviye, İnceleme Metin, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AKM Yayınları, Ankara, 

2000, s.300-301. 
20

  Haluk İpekten vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 1988, s.402.; Tuman, a.g.e., s.530 
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3.3. SÂDIK (ö. 1657 ?): Asıl adı Mehmet olup Fetvâ Emîni Şeyhzâde Mehmet 

Efendi’nin oğludur. Öğrenim görüp müderris olmuştur.
21

 

3.4. SÂDIK (ö. 1671): Asıl adı Mehmet olan şair, Ebussuûdzâde Mehmet Efendi’nin 

oğludur. Validesi Şeyhülislâm Esad Efendi’nin kızıdır. İstanbul kadılığı yapmıştır. Eyüp’te 

Ebussuûd Efendi mektebinde medfundur.
22

 

3.5. SÂDIK (ö. 1709): Sadreddînzâde Mehmet Efendi olarak bilinir. Öğrenim 

gördükten yükselip şeyhülislâm olan şair İstanbulludur.
23

 

3.6. SÂDIK (ö. 1709): Acem Hâce olarak tanınan şairin asıl adı Mehmet’tir. Şair 

Isfahanlıdır.
24

  

3.7. SÂDIK (ö. 1781): İstanbullu olan şair babası dolayısıyla Hasekizâde Mehmet 

Efendi olarak bilinmektedir. Müderris olan şair aynı zamanda hattattır.
25

 

3.8. SÂDIK (ö. 1819): Mirza Sâdık olarak bilinen şair Buhâralıdır. Buhara padişahı 

Murat Bey zamanında mirzâ-yı münşî başkanlığına getirilmiştir.
26

  

3.9. SÂDIK (ö. 1834): Cafer Sâdık Paşa olarak bilinen şair Üsküdarlı Süleyman 

Paşa’nın oğludur. 
27

 

3.10. ENDERUNLU SÂDIK (ö. 1853): Şair Edirnelidir. Sultan Abdulmecid 

zamanında vefat etmiştir.
28

  

Sâdık mahlasını kullanan şairlerin daha  çok 17. asırdan sonra yoğunlaştığı göz 

önüne alındığında çalışma konusu olan XVI. asırda Edirneli  Sâdık’la karıştırılma olasılığı 

yüksek olan tek şair Belgratlı Sâdık’tır. Bu şairin de Dîvan’ı olduğuna dair herhangi bir 

kayıt yoktur.  

 

                                                 
21

  Tuman, a.g.e., s.530; İpekten vd., a.g.e., s.402-403. 
22

  a.g.e., s.531. 
23

  a.g.e., s.531. 
24

  a.g.e., s.531. 
25

  a.g.e., s.532. 
26

  İpekten vd., a.g.e., s.403. 
27

  Tuman, a.g.e., s.532. 
28

   a.g.e., s.534. 
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4. SÂDIK’IN EDEBÎ ŞAHSİYETİ   

Sâdık’la ilgili bilgi veren kaynaklardan hareketle şairin edebî yönü hakkında şu 

bilgiler verilebilir: Hüsn-i hatta maharetli olan şair pek çok eser tahrir ve istinsah etmiştir. 

Asıl mesleği sipahiliktir. Birçok şiir mecmuasında kendi şiirini kendisi yazmıştır. 

Kendisini çekemeyen kişiler tarafından “mana hırsızlığı” ile suçlanmış olsa da aslında 

gerçek böyle değildir. Çünkü şairin hattı da şiiri de özgün ve güzeldir.  

Sadık’ın Dîvân’ında âşıkane bir tarzdan ziyade ilmiye sınıfına mensup bir şairde 

görülebilecek derecede ilmin, nüktenin ve anlam inceliğinin ağır bastığı görülür. Bu 

anlayışa uygun olarak yazılmış Dîvân’ında  tevhit ve naat türündeki şiirlerin çokluğu 

dikkat çekicidir. Aynı zamanda Sâdık’ta belirgin bir şekilde sultan III. Murat’ın (ö.1595) 

edebî etkisi görülmektedir. Tasavvufî remizler, ayet ve kutsî hadis iktibasları her iki şairin 

de divanlarındaki genel üslubunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Sâdık’ın üç ayrı dilde 

Dîvân’ı olan III. Murat gibi Arapça ve Farsça şiirlerinin bir divançe oluşturacak nitelikte 

olduğu dikkati çeken bir husustur.
29

   

Aşağıdaki beyitte şiirlerindeki nükteyi ve inceliği herkesin anlayamayacağını ifade 

eden şair, tarzının padişahlara ait seçkin bir tarz olduğunu söyler. İkinci beyitte ise Nevâ’î 

ifadesi tevriyeli kullanılarak hem şairin üslubu hem de Çağatay Türkçesine ismini veren 

Ali Şîr Nevâî (ö.1501) kastedilmiş olur.  

 

Benim iḳlìm-i naẓma rehberüm eşèār-i şāhìdür 

 nıñ-çün her sözüm erbāb-ı naẓm içre penāhìdür 

 

Nikāt-ı naèt-ı rengìnüñ gedā tabè añlamaz  ādıḳ 

Senüñ naẓm-ı Nevāéì’nüñ çü ṭarz-ı pādişāhìdür  (G.510/1-7) 

 

Şairin hattat olduğu kendi divanlarını kendisi yazdığı bilinmektedir. Fakat nesir 

sahasında şaire ait herhangi bir bilgi kaydı tezkirelerde bulunmamaktadır. Ancak 

                                                 
29

  III. Murat Dîvan’ı için bkz. : Ahmet Kırkkılıç, Sultan III. Murâd (Murâdî), Hayatı, Edebî Kişiliği, 

Eserleri ve Dîvânının Tenkidli Metni, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi), Erzurum, 1985. 
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Dîvân’ında geçen bir beyitte şair, bu dünyada güzel işler yaparak ahirete hazırlanmak 

gerektiğini ifade ederek, yarın ahirette kimsenin kendisi için “şiir ve inşa”sı var diye 

iyilikte bulunmayacağını belirtir. Dolayısıyla şair, edebî formda da olsa  şiirlerinin yanında 

“inşa”sının olduğunu söyler. 

 

 

Gel beri bunda ḥisābuñ defterin eyle beyāż 

Kimse dimez irte bir gün şièr ile inşāsı var (G.140/5) 

 

Sâdık, alışılagelen klâsik divanlardan farklı bir divan tarzına sahiptir. Onun 

Dîvân’ında nazım şekillerinin değil, nazım türlerinin dikkate alındığı görülür. Öyle ki 

Dîvân’ı III. Murat’ın (ö.1595) bir şiirine tesminle başlamış olsa da aslında konu Allah’ın 

tekliği ve sonsuz kudreti temelinde işlenen bir tevhittir. Bu tarz ve üslup Dîvân’ın sonuna 

kadar devam eder. Yani konu merkezinde değişik nazım şekilleri kullanılarak mürettep bir 

divanda olması gereken sıralamaya az çok uyulmuştur.  

Sâdık, bu hususa dikkat çektiği bir beytinde, bu yeni yöntemin kendine mahsus 

olduğunu ifade eder: 

  

Kimse bu ṭarz u bu üslūba ġazel naẓm itmedi  

Saña maḥṣūṣ oldı ey  ādıḳ bu minvāl-i nemaṭ  (G.236/8) 

 

Benüm muècid bedìè-i naẓm içinde böyle tertìbi 

Ben itdüm terk-i dìvān eylemekde ḫamse ìcādı (G.427/2) 

 

Sâdık, Dîvân’ında genellikle ilim erbabının tefekkür alemine dalması gibi kainatı 

seyreder görünmektedir. Şiirlerinde telmih ve iktibaslarla dinî konulara referans veren şair 

anlam incelikleriyle örülü beyitlerinde ilmini ve irfanını ortaya koyar. Fakat şairin sayısı az 

da olsa bazı beyitlerinde aniden beliren bir askerî eda, divan şiirinin kendine has estetiği ile 

okuyucuya sunulur. Aşağıdaki beyitte kelime oyunları ve tevriye sanatını kullanan şair, 

şâh-ı Rûm olarak bahsettiği III. Murat’ın (ö.1595) İran’a asker göndermesine telmihte 

bulunur.  
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Sen nevāy-ı cengile nūş eyle cāmı cāme-vār 

Şāh-ı Rūm’uñ èazmi ya áazneyn ya Tebrìz ola  (G.398/14)  

 

4.1. BİR TEVHİT VE NAAT ŞAİRİ OLARAK SÂDIK 

Sâdık hakkında ilk elden bilgi sahibi olunabilecek kaynaklar olan tezkirelerde onun 

şiirleri övülmüş ve yazısının güzelliği dile getirilmiştir.
30

 Ancak onun tevhit ve naat 

vadisinde başarılı bir şair olduğuna dair herhangi bir bilgi ya da ima bulunmamaktadır. 

Fakat Sâdık’ın Dîvân’ı baştan sona adeta bir tevhit ve naat Dîvân’ı gibidir. Muhtemelen 

eldeki bu Dîvân tevhit ve naat merkezinde kaleme alınmış özel bir divandır.  

Fâizi, Zübde ü’l-Eş’âr’ında (1621) Sâdık ile ilgili olarak yedi adet divanının tetkik 

edilip şiirlerin buna göre seçildiğini ifade eder.
31

 Bu bilgi, Sâdık’ın hattat olması ve kendi 

divanlarını kendisinin yazması dolayısıyla kuvvetle muhtemel gözükmektedir. 

Tezkirelerde örnek olarak verilen şiirlerin çoğu Dîvan’da bulunmasa bile bunların üslup ve 

muhtevası Dîvân’daki şiirlerle uygunluk göstermektedir.  

Sâdık Dîvân’ında 163 gazel, 1 terkibibent, 1 tesmin ve 1 muhammes olmak üzere 

toplam 166 adet tevhit türünde şiir bulunmaktadır. Ayrıca 185 gazel, 2 terciibent, 1 

muhammes, 1 muaşşer şeklinde toplam 189 adet naat bulunmaktadır. Geriye kalan şiirlerin 

büyük çoğunluğu ise yine tevhit ve naat muhtevası dairesinde yazılmış olan mevize, 

hasbıhâl ve menkıbe türündeki şiirlerdir. Şair daha dünyevî olarak nitelendirilebilecek 

şiirleri Dîvân’ının sonuna yerleştirmiştir. 

Sâdık bilhassa ayet ve kutsi hadislerden iktibasla tevhit ve naat türünde şiirler 

kaleme almıştır. Dîvân, III. Murat’ın bir şiirine tahmis şeklinde tevhit ile başlar daha sonra 

tevhit,  naat,  dört halifeye övgüden  oluşan gazel, terkibibent ve terciibent şeklindeki 

şiirlerle devam eder. Bunların akabinde gazellere geçiş yapılmış ve gazel şeklinde tevhit ve 

naat türlerindeki şiirler hurûf-ı hecâya göre sıralanmıştır. 

Dîvân’da yer alan tevhit türündeki şiirlerde Allah’ın birliğinin ve zatının akılla 

idrak edilemeyeceği vurgulanır. Kimse O’nun zatını bilemez ve O’nun zatının vasfını 

                                                 
30

  Solmaz, a.g.e., s.203-204; Eyduran, a.g.e., s.447-448. 
31

  Kayabaşı, a.g.e., s.368. 
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yazmaya kalkan kalemler suskun kalır. Bundan dolayı vahdetin kadehinden içip kendinden 

geçilmelidir. Güneş bile gökte O’nun aşkı ile divane olmuş dolaşmaktadır. Allah’ın sevgisi 

aşıkların kalbinde bir ateştir. Bu ateş alemin sevgisini yakıp mahvetmiştir. Vahdetin 

harareti bir çiçek gibi olan kalpleri soldurmak üzereyken Feyyâz olan Allah, can bahçesine 

âb-ı feyz akıtır. O’ndan gayrisini “lâm elif”in makası ile kesenler, kalplerini riyadan 

arındırıp has altın gibi yapanlar, gönül aynasını onun vahdet nuruyla cilalayanlar şair 

tarafından övülür.  

Dördüncü katta Hz. İsa’yı güneşle hemdem kılan, Hz. Musa’ya şeriatının çobanı 

olduğu için eline asa veren, Hz. Süleyman’ı aşk yüzüğünün emini kılan Allah, kainatı 

zebercet taklarla süsleyip Hz. Peygamber’i aydınlık bir çerağ yapmıştır.  

Şair çoğu şiirinde Hz. Muhammed’i över ve onu kâinatın yaratılmasına vesile 

olarak Allah’ın nurundan ilk cevher olarak vasfeder. Hz. Âdem’in cennetten çıkarılmasına 

sebep olan buğday aslında Hz. Muhammed’in benidir, Hz. İbrahim’in çuvallarının 

mercimekle dolması da aslında Hz. Peygamber’in hürmetinedir. Hz. İbrahim ateşe 

atıldığında Allah’ın ona ateşi serin ve selametli kılması, ateşin gülsuyuyla söndürülmesi 

olarak vasfedilir.  

Sâdık’ın naat türündeki şiirleri ilgili bölümlerde daha teferruatlı incelendiği için bu 

mevzudaki bilgiler yeterli görülmüştür.  

 

4.2. ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İLE ŞİİRLER YAZAN BİR OSMANLI ŞAİRİ 

OLARAK SÂDIK  

Günümüzde dahi iki kıtada yayılmış bulunan Türk dünyası, XVI. asırda, tarihinde 

hiçbir zaman olmadığı kadar geniş bir alana yayılarak üç kıtaya sığabiliyordu. Bu 

muazzam coğrafyanın bir ucu Orta Avrupa’da Viyana önlerinden başlarken diğer ucu 

Hindistan’a kadar uzanmaktaydı.
32

  

Dönemin iki büyük kültür başkenti olan İstanbul ve Herat yüzyıllardır kültürel 

bağlarını koparmamıştı. Bilhassa Çağatay lehçesine adını veren Ali Şîr Nevâî (ö.1501) 

asırlar boyunca Türk şairlerinin örnek aldığı bir model şahsiyet haline gelmiştir. 

                                                 
32

  Ahmet Taşağıl, XV. ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasının Coğrafyasına Genel Bir Bakış, ed. Abdulkadir 

Özcan, XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi 26, 

Milletler Arası Toplantılar Dizisi 3, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1997, s.33. 
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Aslında edebî alandaki bu iletişim Nevâî’den çok önce Şeyyad Hamza
33

 ile 

başlayıp 20. yüzyıl başlarında Burhaneddin Belhi’ye
34

 kadar devam ettiği artık 

bilinmektedir. Ancak bu şairlerin kategorik bir incelemeye tabi tutulmadan yüzyıllara göre 

sıralandığı görülmektedir. Oysa Nevâî öncesinde Çağatayca şiir yazan Osmanlı şairlerinin 

yanında, Nevâî döneminde ve sonrasında Nevâî’ye Batı Türkçesi veya Çağatayca ile nazire 

yazanlar,
35

 Orta Asya’dan göçler yoluyla gelip Çağatayca şiir yazanlar
36

, Kaygusuz Abdal 

gibi halk şairleri
37

 göz önüne alındığında bu sınıflandırmanın elzem olduğu görülmektedir.  

Sâdık, gerek Dîvân’ında Nevâî’den övgüyle bahsetmesiyle ve gerekse de Çağatayca 

yazmış olduğu 89 adet şiirle iyi bir Ali Şîr Nevâî takipçisidir. Sâdık’la ilgili zikredilen 

temel kaynaklardan hiçbiri Sâdık’ın Çağatayca şiirler yazdığından bahsetmez. Oysa şairin 

bahsedildiği gibi 89 adet Çağatayca yazılmış şiiri bulunmaktadır ve bu sayı diğer Osmanlı 

sahası şairleriyle kıyas edildiğinde hatırı sayılır bir rakamdır.   

Sâdık, bir beytinde Molla Câmî (ö.1492-93) ile birlikte andığı Nevâî’nin (ö.1501)  

şiir sahasında haklı bir ünle geçip gittiklerini belirterek Allah’tan kendisini bu alanda 

bilgiyle donatmasını ve onların bıraktığı meydanı boş bırakmayıp kendisiyle doldurmasını 

niyaz eder.  

Kéçdi çün Cāmì Nevāyì naṭè-ı naẓm üzre şehā  

 ādıḳ’ı ferzāne ḳıl kim ḳalmasun ḫalì bisāṭ   (G.462/5) 

 

Sâdık, bir başka beyitte ise şiirinin herkes tarafından anlaşılamayacağını ima ederek 

Nevâî’nin sırlarını bilen ve adeta onun ruhu olan şair benim, demektedir. 

 

Kelām-ı nükte-āmìzin dilā benden suvāl eyleñ  

                                                 
33

  Mecdut Mensuroğlu, “Şeyyad Hamza’nın Doğu Türkçesine Yaklaşan Manzumesi”, TDAY-Belleten, 

1956 s.125-144. 
34

  Bahattin Kahraman , “Burhaneddin-i Belhî’nin Çağatayca Şiirleri”, Turkish Studies, 4/2, 2009, s. 

672/704. 
35

  Osman Fikri Sertkaya, “Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri I”, S. XVIII, Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi,   İstanbul, 1970, s. 133-138. ; Osman Fikri Sertkaya, “Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri, 

II”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. XIX, İstanbul, 1971, s. 171-184. ; Osman Fikri Sertkaya, 

“Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri, IV” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. XXII, İstanbul, 1977, s. 

169-189. 
36

  Cemal Kurnaz, Türkiye-Orta Asya Edebî İlişkileri, Akçağ Yayınları, Ankara 1999. 
37

  Abdurrahman Güzel, “Kaygusuz Abdal’ın Çağatayca Bir Gazeli”,  S.17, Türk Kültürü, Ankara,1994, s. 

37-39. 
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Benüm rūḥ-ı Nevāyì’nüñ cihānda maḥrem-i rāzı  (G.426/3) 

 

Sâdık’ın Çağatay’ca yazmış olduğu bazı gazellerin Nevâî’ye nazîre olduğu tespit 

edilerek matla beyitleri aşağıya çıkartılmıştır.
38

  

 

Nevâî: 

 ılmadı cānımnı hicrān bendidin devrān ḫalāṣ 

Min n’itip özni ḫalāṣ istey çu bolmas cān ḫalāṣ 
39

 

 

Sâdık : 

Éte élsen g kön glümi çāh-ı zenaḫdāndın ḫalāṣ 

Yūsuf-ı Kenèān’ı ḳılsan g ḳaèr-i zindāndın ḫalāṣ  (ÇG.459/1) 

 

Nevâî: 

Cān yitip aġzımġa  tapman derd-i hicrāndın ḫalāṣ 

Cannı hicrāndın ḫalāṣ it ya mini cāndın ḫalāṣ 
40

 

 

Sâdık : 

Pìr-i deyr étgeç télümni parsālıḳdın ḫalāṣ 

Keyf-i mey ḳıldı ḫıredni ḥod-nümālıḳdın ḫalāṣ  (ÇG.458/1) 

 

Nevâî: 

İy itip laèlin g meyidin rūḥuma ās ār-ı feyż 

Lemèasıdın kesb itip kön glüm öyi envār-ı feyż 41
 

                                                 
38

  Verilen beyitler incelendiğinde bunların tam anlamıyla nazîre olmadığı Sâdık’ın redif ve ölçüyü aynı 

tutmak kaydıyla söyleyiş, üslup ve muhtevada kendine has olduğu da burada belirtilmelidir. 
39

  Önal Kaya, Ali Şîr Nevâyî Fevâidü’l-kiber, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yayınları: 

670, Ankara, 1996, s.287. 
40

  Günay Kut, Ali Şîr Nevâyî Garâibü’s-sıgar, TDK Yayınları, Ankara, 1996, s.287. 
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Sâdık : 

Ey ġumūm-ı keremüñ cāz ibesi ḥāmil-i feyż 

Boldı iḥsānın g ulus barçasıġa şāmil-i feyż  (ÇG.461/1) 

 

Nevâî: 

Çün şebistān içre ḳılsa èārıżın cānāne şemè 

Meşèal-i mihr olsa kim közge körünmes yana şemè42
 

 

Sâdık : 

Bolmaġay ger ḳaşların ga èāşıḳ-ı pür-tāb-ı şemè 

 utmaġay zāhid-mes el lìk kūşe-i miḥrāb-ı şemè (ÇG.470/1) 

 

Nevâî: 

İy cemālin g ravżası firdevsì bāġı dek cemìl 

Leblerin gnin g kevs eri èaynen tüsemmā selsebìl 43
 

 

Sâdık : 

Ey cemālin g cilve-gāhı bāġ-ı Rıdvān’dın cemìl 

Çıḳdı laèlin gni görüp ḫuldın g közidin selsebìl  (ÇG.482/1) 

 

Nevâî: 

Hecrdin közümge èālemni karanġu eyledin g 

èÖmrdin köz yumġanım ol tünde uyḳu iyledin g 
44

 

                                                                                                                                                    
41

  Kaya, a.g.e., s.274. 
42

  Kaya, a.g.e., s.287. 
43

  a.g.e., s.365. 
44

  Kaya Türkay, Ali Şîr Nevâyî Bedâyiü’l-vasat, TDK Yayınları, Ankara, 2002, s.267. 
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Sâdık : 

Çün berāt-ı ḥüsnige ḥaṭṭuñı tecdìd éyledin g 

Ebruvānın g üstige ṭuġrā-yı teékìd éyledin g  (ÇG.478/1) 

 

4.3. FARSÇA VE ARAPÇA ŞİİRLER YAZAN BİR ŞAİR OLARAK SÂDIK 

Sâdık’ın Dîvân’ında 736 adet Anadolu Türkçesi, 89 adet Çağatay Türkçesi, 85 adet 

Farsça, 44 adet Arapça ve 36 adet Arapça-Farsçayla (mülemma) yazılmış toplam 990 şiir 

bulunmaktadır. Dolayısıyla şair, bu sahada bir şairin gösterebileceği bütün hünerleri ortaya 

koymuştur.  Osmanlı sahasında hem Arapça hem Farsça hem de Çağatayca şiirler yazıp bu 

denli hacimli bir Dîvân’da toplayan Sâdık özgün bir şair olma vasfına sahiptir.   

Sâdık’ın Arapça ve Farsça şiirleri Türkçe şiirlerle aynı muhtevada yazdığı tespit 

edilmiştir. Mülemma da olsa bir beyti dahi Türkçe olan şiirler Türkçe şiir olarak kabul 

edilip incelemeye tabi tutulmuştur. Her biri, birer divançe oluşturacak kadar hacme sahip 

olan Arapça ve Farsça şiirler, çalışmanın dışında tutularak yeniden ele alınmak üzere 

bırakılmıştır. Ancak bir fikir vermesi açısından Sâdık’ın Arapça bir şiiri, çevirisi ile birlikte 

dikkatlere sunulmuştur. 

 

Der- Naèt 

Yā ḳameran mū iéen beyne nucūmi’s-saèìd 

 ācibüke fi’l-ḥaşā ṣāra hilālen li-èìd 
45

 

 

Fāéiḳu ṣubḥı’ṣ-ṣafā ḫāliḳu şemsi’ - uḥā 

Râziḳu külli’l-verā yesurruke mā-türìd 
46

 

 

 āra hilāli’l-felek münceletin bi’l-mülki   

Li’l-ḥaṣdi’l-mezraèake cāée zamāne’l-ḥaṣìd 
47

 

                                                                                                                                                    
 
45  Ey mutluluk yıldızları arasında ışık veren ay (yüzlü sevgili), senin kaşın bayram hilāli gibi oldu. 
46

  Mutluluk sabahının açıcısı, kuşluk güneşinin yaratıcısı, bütün yaratılmışların rızık vericisi (olan 

Allah’tan) istediğin şey sana sevinç veriyor. 
47

  Hasad zamanı gelmiş tarlaların hasadı için feleğin hilâli bir orak olmuştur.  
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èIyşu müdāmun leküm kāne ṣafāéen naèìm 

Nūru firāḳın lenā ṣāra èazābün şedìd 
48

 

 

Fì düreri elsineküm ṣanaèa nażme’l-bedìè 

 āra lehū Sâdık’un li’ş-şuèarāéi ferìd 
49

  (Sâdık Dîvânı 47/a) 

 

4.4. SÂDIK’IN DİL VE ÜSLUBU 

Sâdık’ın daha önce de değinildiği gibi tevhit ve  naat türleri başta olmak üzere 

mevize, menâkıp, hasbıhâl türlerini kullanarak oluşturduğu Dîvân’ı, adeta ilmin, fehmin ve 

muhabbetin gösterilmeye çalışıldığı bir meydan olur. Bilhassa telmih ve iktibaslarla 

ilminin derinliklerini ortaya koyan şair, tevriyeler ile de mana inceliklerini sezdirir. 

Bu bağlamda Sâdık’ın dili, kimi şiirlerinde üç ayrı dilin ve bir de Çağatayca’nın 

birleşmesiyle  farklı tınıların oluşturduğu bir anlam dünyası hâline gelir. Aşağıdaki 

metinde şair; sevgilinin bakışlarını bir kılıç gibi çektiğini, kalbinin her tarafının kılıç yarası 

olduğunu, bu yaradan kurtulmanın mümkün olmadığını dile getirir ve korktuklarından 

kendisini emin kılması için Allah’a dua eder. 

 

Mi-keşed çeşmet zi-behr-i ḳatl-i èuşşāḳet meṣāf  

 āra li’l-mecrūḥi ḳalbì küllü ihrāyiki seyyāf  

Bir yaña çékdi meh-i nev ḫançer-i sìmìn ġılāf 

Munca ḫūnìdin kön gül bolġay mu èālemde muèāf 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḫāf  (Mh.4/1) 

 

Sâdık’ın dili, bilhassa tevhit türündeki şiirlerde her ne kadar ağırlaşsa da bu durum 

fazla sürmez ve şiirdeki vecd hali, yerini daha selim bir hâle bırakır. Şair, adeta çokça söz 

konusu ettiği miracı manevi olarak yaşar  gelir. Şair, -bilerek ya da bilmeyerek- bu 

durumu, şiirin içinde veya şiirler arasında tür değiştirerek, sözgelimi tevhitten sonra bir 

                                                 
48

  Nimetlerin sefası içinde yaşamak size, şiddetli azap içinde ayrılık ateşi de  bize devamlı olsun.  
49

  Dillerin incileri eşsiz bir nazm oluşturdu da Sâdık şairler içinde tek oldu. 
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mevize veya hasbıhâl getirerek de yapar. Peşi sıra birbirini takip eden türler, şairin ruh 

halindeki devinimini de ortaya koyar. 

Sâdık,  Arapça ve Farsça terkipleri sık kullanmıştır. Bilhassa iktibaslarda doğal 

olarak Arapça terkipler kullanılmıştır. Bunların yanında şair, şaşırtıcı derecede sade bir 

söyleyişle mahallî kelimeleri kullanarak farklı bir üslup da ortaya koymaktadır. Aşağıdaki 

beyitte şair, Hz. Peygamber’in miraçta Allah ile iki yay (kaş) arası kadar yakınlaşmasına 

telmihte bulunarak kayan yıldızların aslında bunu görüp imana geldikleri için göğü dolanıp 

durduklarını belirtir. Nüktelerle dolu beyitte Hz. Peygamber’in gelişinden sonra gökten 

haber almaya kalkan cinlerin ateşle cezalandırılmasına ve dokuz kat gökyüzüne telmih 

vardır. Dokuz dolanmak, imana gelmek deyimleri halen halk arasında kullanılan 

deyimlerdir.  

 

Ellerine tìr alup ṭoḳuz ṭolandı gökleri  

 ābe ḳavseynüñ görüp ìmāna geldi çūn şehāb  (G.46/3) 

 

Şair, divan şiirinde sıkça konu edilen sevgilinin zülfünü arsız ve cesaretli olarak 

niteleyip, sevgilinin başında durduğu yetmezmiş gibi bir de onun ağzını öpmeye kalkıyor, 

diyerek paylar. Halk arasında da sıkça kullanılan bir ifade şekli olan “… yap ığı ye mezmiş 

gibi …” söylemi şair tarafından da kullanılmıştır.  

 

Başında ṭurdugı yetmez o kākül-i ber-tāb 

Dehānın öpmege ṣarḳar o dil-berüñ güstāḫ  (G.96/4) 

 

Şair bir başka beyitte ise mutribin çaldığı sazlarla aşk derdiyle ettiği feryatların ağız 

bir ederek âşıkların gizli olan aşk derdini faş ettiğini söyler. 

 

Degmesün feryādını muṭrible aġız bir idüp  

Fāş ider bezminde èuşşāḳuñ feryād-ı zārımuz  (G.162/4) 
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Şair, günümüzde de çokça kullanılan “İster öldür, ister güldür” ifadesini sevgiliye 

seslenerek “İster öldür, ister dirilt” olarak kullanır. Bu ifadeyle anlam boyutu genişleyen 

beyitte, Allah’ın insanları diriltip yeryüzüne getirmesine ve onları tekrar öldürüp ölmemek 

üzere dirilteceğine telmih yapılmıştır.  

 

Yoluñda ṣubḥ-veş  ādıḳ ḳuluñdur her ne eylerseñ 

Gerek öldür gerek dirgür elüñde emrüñe tābiè 

 

4.5. SÂDIK’IN ÜSLUBUNDA ETKİLİ OLAN EDEBÎ SANATLAR 

Sâdık daha önce de belirtildiği gibi, telmih, iktibas, tevriye, hüsn-i ta’lîl ve irsâl-i 

mesel sanatlarını oldukça sık kullanmış bir şairdir. İktibas konusuna muhteva 

incelemesinde değinileceği için diğer sanatlarla ilgili örnekler verilecektir. Söz konusu 

sanatlarda şairin anlam incelikleriyle örülü beyitlerinde, her kelimenin yerli yerinde 

durarak değişik tasavvurlar oluşturduğu görülecektir. 

Bilgiyle ilgili sanatlardan olan telmih, insanlar tarafından bilinen, geçmişteki bir 

olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca, bir atasözüne veya bir şiire işaret etme sanatıdır. Daha 

çok hatırlatma amacına yöneliktir.
50

 

Aşağıdaki beyitte İbrahim peygamberin babası dolayısıyla aldığı Âzer ismi ve 

Allah’ın sevgili kulu olması dolayısıyla Halîl sıfatı birlikte kullanılarak onun putları bir 

baltayla kırmasına telmihte bulunulmuştur. Şair aynı zamanda Hz. Peygamber’e ve Hz. 

Ömer’e de telmihte bulunmuş olur. Çünkü İslâm Peygamber’i zuhur ettikten sonra İran 

(Âzer ismiyle ilintili olarak) fethedilmiş ve Bizans (deyr kelimesiyle ilintili) geriletilmiştir. 

Deyr ifadesi ile şair, aynı zamanda Hz. İsa’ya telmihte bulunur. Bu bağlamda da Hz. 

Muhammed’in dini olan İslâm dininin en son din olduğu ve kendinden önceki hak dinleri 

kendine bağladığı ifade edilmiş olur.   

 

Dest-i ḳahrıyla ṣapıldı bütleri düşmenlerüñ  

Gözlerine deyr-i èālemde Ḫalìl-i  zer’üz  (G.156/2)   
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 Hasan Aktaş, Klasik Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, Yort-Savul Yayınları 12, 1.b., Edirne, 2004, s.191. 
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Şair,  aşağıdaki beyitte ise Hz. Muhammed’in yüzündeki beni mercimeğe, yüzünü 

de güzellik harmanına teşbih eder. Mercimek, kıtlık zamanında Allah’ın ihsanı ile Hz. 

İbrahim’in çakıl taşlarıyla dolu çuvallarının mercimeğe dönüşmesine ve onun, eşine karşı 

mahcup düşmemesine bir telmihtir.  Beyitte zikredilen bir başka telmih ise Hz. İbrahim’in 

putları ilah olarak kabul etmediği için Nemrut tarafından ateşe atılması olayıdır. Bütün bu 

olayları telmihlerle anan şair, telmihin en önemli yönü olan olaylara yeni bir bakış açısı 

getirmeyi de ihmal etmez. Hz. İbrahim’in ihsanlar görmesi de kendini ateşlere atması da 

aslında Hz. Muhammed’in muhabbetindendir. Aynı zamanda, Hz. Muhammed’in Hz. 

İbrahim’in nesebinden geldiği ifade edilmiş olur.  

 

Bir èadesdür ḫāl-i rūyuñ ḫırmen-i ḫüsnüñde kim 

 asretinden cānını otlara yaḳmışdur Ḫalìl  (G.311/2) 

 

Şair, bir sultanın şehre uğradığında başta çocuklar olmak üzere halkın koşarak seyre 

gitmesini, sevgiliyi düşündüğü anda gözyaşlarının hücum etmesine teşbih eder. Can şehri 

âşığın kalbidir ve bu şehrin sultanı da sevgilidir. Şair, aynı zamanda uzak çağrışımlarla, 

Hz. Muhammed’in Taif’te çocuklara taşlatıldığı olaya da telmihte bulunur.   

 

Ḫayālüñ şāhı gelse şehr-i cāna 

Segirdür seyrine eṭfāl-veş yaş  (Kt.83/1) 

 

Aşağıdaki beyitte ise eski bir düğün adeti  olan, gelinin çıkarılacağı zaman başına 

örtü konulup etrafına perde çekilmesi geleneğine telmih yapılmıştır.  

 

Duḫter-i rez görmesün nā-maḥrem meclis deyü 

Başına ṭutdı zücācì perde çün oldı èarūs  (G.176/4)   

 

Şair, Hz. Muhammed’in ne zaman geleceğini ve kim olduğunu bilemeyen kâhinler 

bu ilimlerini ateşlere atıp yok etseler yeridir, diyerek aslında Hz. Muhammed’in gelişinden 
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sonra kâhinliğin ve yıldızlardan haber almanın bittiğine telmihte bulunur. Şair aynı 

zamanda bu tip büyücü ve kâhinlerin ateşlere bir şeyler atarak büyü yapmalarına da 

telmihte bulunur.  

 

 anḳı burcuñ kevkebidür bilmedi ol māhı çün 

Odlara yaḳsun müneccim èilm-i nār necātını (G.418/4) 

 

Aşağıdaki tevhit türündeki şiirin her bir beyti ayrı bir kişiye telmihtir. Sırasıyla Hz. 

İsa, Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve son beyitte ise Veysü’l-Karânî’ye telmih 

yapılır.   

 

Ol kim itdi ḥāmesin ṣābūn-ı taḥrìr ile aḳ 

Çarḫ-ı çārümde anı ḫūrşìde itdüñ hem-ves āḳ   

 

Ol kim urmışdur Burāḳ-ı himmete zeyn ü licām 

Cilve-gāḥ olmışdur aña māverā-yi nüh-revāḳ   

 

Ol kim oldı rāèì-şerè-i şerìfüñ gün gibi 

Geşt iderdi tìh-i èışḳuñ baş açıḳ yalın ayaḳ   

 

Ol kim oldı ḫātem-i èışḳa emìnüñ murġ-veş 

Uçururdı anı gökde mesned-i gerdūn niṭāḳ  

 

Tāzelükde öykünüp bunlara  ādıḳ-ı ḫaste dil 

Kaèbe-i èışḳuñ ziyāret eyledi varup yayaḳ  (G.297/1-2-3-4-5)  
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Sâdık’ın üslubunu etkileyen önemli bir sanat da tevriyedir. Tevriye asıl 

söylenilmek isteneni kapalı olarak söylemektir. Anlatıma incelik katmak amacıyla birden 

fazla anlamı bulunan bir sözcüğün yakın anlamı söylenip uzak anlam kasdedilir.
51

 

Şair, Hz. Osman’ı methettiği aşağıdaki beyitte mısr ve azîz kelimeleri ile tevriye 

yaparak Yusuf peygambere telmihte bulunur.  

 

 Mısr-ı vücūda cān-ı Azìz olmasa eger 

Dimezdi aña şāh-ı rüsul Yūsuf-ı zamān (Tb.5/5/7) 

 

Şair, kadr ve berat kelimeleri ile tevriye yaparak hem Kadir ve Berat Gecesi’ne hem 

de Kadir suresine ve Hz. Peygamber’e verilen berata telmihte bulunulur. Beyitte Hz. 

Peygamber’in hattı ile yüzündeki tüylerden ziyade diğer sure adları bağlamında kendisine 

inen Kur’an ifade edilmiş olur.  

 

Ey yüzüñ nev-rūz u èìd u ṣaçlaruñ  adr u Berāt 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñde ḥaṭṭuñ sūre-i Ve’l-mürselā   (G.53/1) 

 

Aşağıdaki beyitte ise  îmâr kelimesi tevriyeli kullanılarak hem sevgilinin ilgi ve 

vefası hem de Osmanlıdaki toprak sisteminin adı olmuştur. Aslında Sâdık da bir tımarlı 

sipahi olarak Osmanlı sultanına ecnebi olanların tımara layık olmadığını ifade eder. Bu 

ifade üzerinde durmaya, hakkında makaleler yazmaya değer bir konudur. Acaba Sâdık 

Türk ya da Müslüman olmayanlara tımar geliri verilmesine mi karşı çıkmaktadır? Beyit, 

XVI. asırda bilhassa III. Murat döneminde daha da bozulan tımar sistemine şairin ilginç bir 

bakış açısını yansıtır.  

 

Raḳìb-i ecnebì lāyıḳ degül tìmāra sulṭānum  

Anı erbāb-ı èışkuñ defterinden idelüm iḫrāc  (G.71/3) 

 

                                                 
51  Aktaş, a.g.e., s.105. 
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Şair, aşağıdaki beyitte ise murâd ifadesini tevriyeli kullanarak hem istek hem de sultan 

III. Murat’ı kastetmiştir.  

 

èArż-ı ḥāl itmek isterin  ādıḳ 

Dergeh-i şehde bir murādum var  (G.143/5)  

 

Hüsn-i ta’lîl, bir hadiseye veya bir duruma, ifadeye güzellik katacak tarzda, kendi 

sebebi dışında bir sebep göstermektir. Olup bitenin akla ve bilgiye dayanan makul bir 

açıklamasının yapılması yerine içinde bulunulan ruh halinin tesiri altında hayal ile 

izahıdır.
52

   

Sâdık, yaratılmışların en şereflisi olan Hz. Muhammed’in, tasavvufî akideye göre ilk 

yaratılan ruh olması ve kâinatın onun hürmetine yaratılmasına telmihte bulunarak, ilk insan 

Hz. Âdem’in Hz. Peygamber’in buğday gibi olan benine tutkun olduğu için dünyaya 

geldiğini ve çiftçi olduğunu ifade eder. Şair, Hz. Âdem’in cennetten çıkarılmasına sebep 

olan buğdayı ve dünyaya getirilişini daha farklı bir sebebe bağlayarak hüsn-i ta’lîl sanatı 

yapar.  

 

Olaldan ḥāl-i gendüm-gūnı ḥādis   

Benì  dem olupdur cümle ḥāris   (G.65/1)  

 

Şair içinde Hz. Muhammed’e olan muhabbeti gerçekten de muhteşem ifadelerle dile 

getirmiştir. Aşağıdaki beyitte güneşin her sabahki doğuşu Hz. Peygamber’in naatını altın 

kalemlerle altın sayfalara yazmaya bağlanır. Güneş ışıkları kaleme, güneşin kendisi ise 

sayfaya teşbih edilmiş olur. 

 

Her seher elde ṭutar alṭun ḳalemlerle şehā 

Naèt-ı ḥüsnüñ yazmaġa mihr-i muèallā zer-varaḳ  (G.293/2) 

 

                                                 
52  M.A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi, Belâgat, Gökkubbe Yay. 3. b., İstanbul, 2004, s.209.  
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Aşağıdaki beyitte Hz. Ebu Bekir’in ilk Müslümanlardan olmasına telmihte bulunan 

şair, onun bu özelliğini Hz. Peygamber’in sattığı kumaşa herkesten önce müşterinin Hz. 

Ebû Bekir olduğunu söyleyerek hüsn-i ta’lil sanatıyla över.  

 

 ādıḳā kālāy-ı dìn-i Aḥmed’e 

Cümleden öñ müşterì  adìḳ’dür 

 

Sâdık, bir başka beyitte ise hayâsı ile tanınan Hz. Osman’ı överek; o ay yüzlü, gül 

bahçesine gelse su, onun yüzündeki hayâdan utanıp yere geçerdi, demektedir. Suyun bir 

şekilde toprağa süzülmesini güzel bir nedene bağlayan şair, aynı zamanda yere geçmek 

ifadesiyle tevriye yapmış olur.  

 

Yire geçerdi görse yüzin ḥaclesinden āb  

Gülzāra gelse nāz ile ol serv-i meh-liḳā  (G.33/3) 

 

Şair, çimenlerle bezeli bir bahçeye ilk ışıklarını gönderen güneşi, bir yeri 

maiyetiyle fetheden bir sultana benzeterek çimenlerdeki çiğ tanelerinin güneş ışıklarıyla 

uçup gitmesini, muhteşem bir hüsn-i ta’lîl ile bu sultana verilen bir haraç olarak yorumlar.  

 

Tìġ-i zerrìn ile fetḥ itdügiçün bāġı çemen 

Jāle naḳdini virür ḫusrev-i gerdūna ḫarāc  (G.82/2) 

 

Sâdık bir başka beyitte ise Mevlevilikle ilgili bazı ifadeleri tenasüplü kullanarak 

dünyanın ve kâinatın bir yörünge üzerindeki dönüşünü güzel bir sebebe dayandırır. Aynı 

zamanda Mevlana’nın demirciler çarşısında duyduğu seslerden vecde gelerek ilahî bir 

coşkunluğa ulaşmasına da telmih yapılmıştır.  

 

Biz bugün şol èāşıḳ-ı dìvāneyüz kim kāéināt 

Raḳṣa girdi işidüp āvāze-i şemşìrimüz  (G.157/2) 



 

32 

 

 

Sâdık’ın üslubunu etkileyen bir başka edebî sanat ise irsâl-i meseldir. İrsâl-i mesel, 

söylenen bir düşünce veya fikri pekiştirmek amacıyla onu bir atasözü veya deyim 

niteliğinde bir sözle destekleyerek kuvvetlendirmektir.
53

  

Şair, saba rüzgârını sevgiliden haber getirmesi yönüyle vasfederek nasıl ki Cebrail 

rahmet ayetleriyle ashabın gönlünü şad etmişse benim gönlümü de sevgilinin hattından 

gelen haberler mutlu eder, demektedir. Aslında sevgili, Hz. Peygamber ve onun hattı da 

Kur’an olarak tavsif edilir.  

 

Şād ider göñlüm peyām-ber-i ḫaṭṭuñla ṣabā 

 yet-i raḥmetle aṣḥābı nitekim Cebreéìl  (G.311/4) 

 

Şair, düşüncesine bir destek olarak Leyla ’nın Mecnun’un kasesini kırmasına 

telmihte bulunarak irsal-i mesel sanatı yapmaktadır. Beyitte zikredilen sünbül sevgilinin 

saçı, gül ise sevgilinin yanağı olarak tavsif edilir.   

 

Şikest itse urup sünbül èaceb mi lāle-i bāġı 

Ki  ays’uñ kāse-i èarżın ṣımışdur  ādıḳā Leylā  (G.389/5) 

 

Şair, bir başka beyitte ise darbımesel niteliğinde bir sözü düşüncelerine dayanak 

yapmaktadır.  

 

Varsam ne èaceb ḥāl-i zūr itmege yāre 

 all itmek içün müşkili aḥbāba varurlar  (G.139/4) 

 

5. SÂDIK’IN ETKİLENDİĞİ ŞAHSİYETLER  

Sâdık, Dîvân’ına III. Murat’ın (ö.1595)  tevhit şeklindeki bir gazeline yapmış 

olduğu tesmin ile başlar. Şairin tasavvufî remizlere olan düşkünlüğü, Kur’an’dan bolca 
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iktibaslar yapması onun III. Murat’la aynı tarza sahip olduğunu göstermektedir. Söz 

konusu tesmin şeklindeki şiirin Dîvân’ın başına alınması da muhtemelen şairin bu şiirle 

padişahtan ihsan görmüş olabileceğini akla getirir. Sâdık’ın söz konusu şiirde başarılı bir 

şekilde sanki III. Murat’ın beyitlerini tefsir eder gözükmektedir. 

  

Noḳṭa-i èilm-i ezel kim levḥada mezbūrdur 

Kes ret-i aèdâd anuñ żımnında heb mez kūrdur 

Kilk-i nūr-āşām-ı ḳudret şerḥinì mesṭūrdur 

Naḳ ebis min nūriküm  is bātına menşūrdur 

èAyn-i èibretle baḳarsan nāẓıra manẓūrdur 

 mir-i ḥikmetle èālem cümleten meémūrdur 

Ferd-i mu la  Vāḥid’üñ nūrında çūn mes ūrdur 

Kün fekân  emrin ḳılan cārì hemān ol nūrdur  (Tn.1/1) 

 

Aşağıdaki beyitte ise Sâdık,  Dîvân’ında gazellerine en çok tahmis yazdığı şair olan 

Bâkî’yi (ö.1600) anmaktadır. Bâkî ismiyle tevriye yapan şair, artık çağdaşı olan Bâkî’yi 

taklitten vazgeçip parmakla gösterilen meşhur şairlerden olmayı arzularken aslında Cem’in 

tanrılık iddiasında bulunmasına da telmihte bulunur. 

 

Taḳlìd-i naèt-ı Bāḳì’yi ḳo  ādıḳā yüri 

 arz-ı kelām-ı ḫusrev-i Cem iştihārı [gör]  (G.138/7) 

 

Şair bir başka beyitte ise meşhur İranlı şair Hâfız’ı (ö.1389-90) anar ve kendisinin 

de  inciler saçan sanatını olgunlaştırıp Osmanlı memleketinin Hâfız-ı Şîrâz’ı olduğunu 

belirtir.  

 

Naẓm-ı gevher-bārumı  ādıḳ kemāle irgürüp 

Milket-i èOs mān içinde  āfıẓ-ı Şìrāz’ıyam  (G.341/5) 

 

Sâdık’ın adını çokça andığı bir başka şahsiyet ise Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî’dir 

(ö.1273).  Gerek Mevlevilikle ilgili terimler ve gerekse de Mevlevilik ritüellerini 
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anımsatan bazı tasvirlerden hareketle Sâdık’ın Mevleviliğe yakın durduğu, en azından 

Mevlâna muhibbi olduğu söylenebilir.  

Şair, Mevlânâ ve sema ayinine telmihte bulunarak, Mevlânâ Celâleddîn, pirimiz 

olalı aşk uğruna çektiğimiz ahlar gökte sema etmektedir, der.  

 

Mevlevìler gibi gökde āhımuz eyler semāè 

 ażret-i Monlā Celāleddìn olaldan pìrimüz  (G.157/4) 

 

Şair bir başka beytinde ise mevâlî ifadesini Mevleviliği de çağrıştıracak şekilde 

kullanarak, kendisini aşk sultanına bağlı bir asker olarak tanımlar. Gerçekten de bir sipâhi 

olan şair, aslında Mevlânâ’nın aşkla yoğrulmuş olan yolundan söz etmektedir.  

 

Biz mevālì menzilüz ṣanma ilāhìlerdenüz  

Tābiè-i sulṭān-ı èışḳ olan sipāhìlerdenüz  (G.160/1) 

 

Şair, Mevlevilikle ilgili ıstılahları tevriyeli olarak kullanıp hem Hz. Peygamber’in 

miracına telmihte bulunurken hem de bir sufinin çileye girmesi (mübtedî) ve çileyi 

tamamlayıp dede olmasına (müntehî) telmihte bulunur.  

 

Remz-i sipihri añlamaġa müntehì gerek 

Virmez ḫaber bu dāéireden yoḫsa mübtedì  (G.399/3) 

 

Sâdık rindane bir eda ile, ney sesine benzer iniltisini duyan kadehin, şarabın 

kabarcıklarını kendisine Mevlevi tacını yaptığını söyler. 

 

Meclisde nāy-ı nālüm işidüp semāè ider 

Sāġar ḥabāb-ı meyden idüp tāc-ı mevlevì 

 

Sâdık, Mevlevilikle ilgili unsurları kullanarak, kendisinin neye benzer iniltisini 

duyan Mevlevinin,  ahının rüzgarıyla sema etmeye başladığını ifade eder. Neden böyle 
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sema ediyorsun, sorusuna ise Mevlevinin cevabı şöyledir:  “Aşk ayininde geçmeyen 

ömrümün  amamı zayi oldu.” 

 

Gird-bād-ı āhumile ḫāk-i çeşm-i Mevlevì 

 avt-ı nāy-ı nālemi gūş eyleyüp eyler semāè 

 

Ben dedüm böyle semāè etmek neden döndi dedi 

Külli èömrin lā-yemürrü fì-semāèi’l-èışḳı  āè    (Kt.140/1-2) 

 

Sâdık, Dîvân’ının başında Gülbaba,
54

 ve Kerim Dede Efendi
55

 için şiirler yazmıştır. 

Gülbaba adı 948’de (1541) Budin seferinde şehit düşen ve Budapeşte’nin Buda 

yakınındaki kalenin dışında bir bölgeye defnedilip türbesi herkes tarafından ziyaret edilen 

Bektaşi dervişi olarak bilinmesine rağmen bunun yanında tarihi ve efsanevî mahiyette 

Gülbaba adında başka kişiler de bulunmaktadır.  Bunların en önemlisi Fatih Sultan 

Mehmet zamanında yaşayan ve asıl adı Mehmed olan başka bir Gülbaba’dır.  Şirvan’dan 

İstanbul’a gelen ve Fatih Camii’nde sekiz yıl tefsir, hadis gibi dersler okutan Gülbaba, 

padişaha da tefsir dersi vermiştir. Bu hizmetlerine karşılık maaş almayan Gülbaba, 

padişahla birlikte Edirne’de bulunduğu bir sırada av münasebetiyle gittikleri Korucu 

köyünü görüp beğenince burası kendisine verilmiş, bu köyde yaptırdığı zaviyesiyle şöhret 

bulmuş ve şöhreti ölümünden sonra da devam etmiştir. Edirneli şair Tîğî’nin ve Mevlevi 

şairlerinden Şeyhülislâm Çelebizâde Âsım Efendi’nin Gülbaba’yı öven birer manzume 

yazmaları, Gülbaba’nın şöhretinin XVII. ve XVIII. yüzyıllara kadar geldiğini 

göstermektedir.
56

 Muhtemelen Edirneli Sâdık’ın bahsettiği Gülbaba, Edirne’ye gelip 

yerleşerek burada şöhret bulmuş olan bu Gülbaba’dır.  

 

Aşağıya, Gülbaba ile ilgili bilgi içeren şiirden birkaç bölüm alınmıştır. 

 

Velāyet illerinüñ mürşid-i erkānı Gülbaba 

Hidāyet yollarınuñ ḫuccet u burhānı Gülbaba 

                                                 
54

  Ms.23 
55

  Mş.22 
56

  Mustafa S. Kaçalin, “Gülbaba”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, I-XXIX, C.XIV, İstanbul, 1996, s. 227-

228.  
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Maḥabbet èāleminüñ fāris-i meydānı Gülbaba 

 arìḳat ḳulzüminüñ güher-i èirfānı Gülbaba 

Şerìèat çarḫınuñ ḫūrşìd-i nūr-efşānı Gülbaba 

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gülbaba 

 

Neyistānuñ kenārı pāy-i taḫt-ı bār-gāhìdür 

Baṭ u murġābiyānı göllerüñ ḫayl-i sipāhìdür 

Cuyūş-ı murġ u māhìnüñ şeh-i zerrìn külāhìdür 

Çerāġı şuèlesi evc-i süpihrüñ mihr ü māhìdür 

Sevād-ı şeb fetìl-i şemèinüñ dūd-ı siyāhìdür 

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gülbaba  (Ms.23/1-2) 

 

Kerim Dede Efendi için kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.  

 

6. SÂDIK’IN ESERLERİ 

Daha önce de belirtildiği gibi Sâdık’ın şimdilik bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. 

Dîvân’ının bilinen tek nüshası, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde, Melik Abdülaziz 

Kütüphanesinde, Şeyhülislâm Ârif Hikmet Efendi Kütüphanesi bölümünde 155/811 sıra 

numarası ile kayıtlıdır.  

Dîvân’ın zahriyesinde Farsça  “bâ hatt-ı û” yani “onun hattı ile” ibaresi vardır. 

Ayrıca sayfanın birkaç yerine “tâli’u’l-fakîr Ahmed Bin Yûsuf” yazılmıştır. Yani Dîvân’ın 

müellifinin asıl adı Ahmed Bin Yusuf’tur.   Sâdık ile ilgili bilgi veren kaynakların hepsi 

ittifakla şairin hattat olduğunu ve kendi divanını kendisinin yazdığını belirtir. Dîvân’ın 

sonunda müellifin ketebe kaydı yoktur. Dîvân’da,  müellif hatlı divanlarda görülen tashih 

notlarını ve derkenarlara iliştirilen ve sonradan ilave edildiği anlaşılan şiirleri görmek 

mümkündür. Söz konusu tasarruflar Dîvân’ın, müellif hatlı karalama nüshası olabileceğini 

düşündürtmektedir.  

187 varaklık  Dîvân ortalama bir divana göre oldukça hacimli bir divan olarak 

değerlendirilebilir. Dîvân’ın satır sayısı çoğunlukla 17 satır olup talik yazıyla kaleme 
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alınmıştır. Dîvân’da 736 adet Anadolu Türkçesi, 89 adet Çağatay Türkçesi, 85 adet 

Farsça, 44 adet Arapça ve 36 adet Arapça-Farsçayla yazılmış toplam 990 şiir 

bulunmaktadır. 



 

 

II. BÖLÜM 

 

DÎVÂN İNCELEMESİ 

 

1. SÂDIK DÎVÂNI’ININ ŞEKİL ÖZELLİKLERİ  

1.1. NAZIM ŞEKİLLERİ 

Sâdık Dîvânı’nda, ilk Türkçe şiir olan tesminden başlayarak en sonda müfretlere 

kadar Türkçe ve Çağatayca yazılmış nazım şekillerinin sayısı 899’dur. Dîvân’daki söz 

konusu nazım şekillerinin klâsik bir divan tertibiyle değil, tür merkezinde ele alınarak 

yerleştirildiği tespit edilmiştir. Müellif hatlı olan Dîvân’ın incelenmesinde,  şairin bu 

tasarrufuna herhangi bir müdahale yapılmamış ve şairin niyeti merkezinde dinî muhtevalı 

şiirler bazı küçük müdahaleler dışında aynen yerlerini korumuştur. Dîvân’ın sonlarına 

doğru muhtemelen daha dünyevî olarak düşünülmüş şiirlerin sıralandığı görülmüştür. 

Bütün bu düzeni sağlayan ana unsur daha önce de değinildiği gibi nazım şekilleri değil 

nazım türleri olmuştur.  

Dîvân’daki Osmanlı ve Çağatay Türkçesi ile yazılmış nazım şekilleri şunlardır: 

 

1.1.1 Gazel 

Beyitlerle kurulan, tek kafiyeli nazım şekillerinden olan gazelin kelime anlamı 

“kadınlarla aşk üzerine sohbe  e mek, kadınlar için söylenmiş güzel söz”dür. Divan 

şiirinde en çok kullanılan nazım şeklidir. Klâsik edebiyatın kuruluş dönemlerinden 

başlayıp Tanzimat’a kadar yüzyıllar boyunca çok yaygın olarak kullanılmıştır. Hemen her 

şairin başka türlerde olmasa da gazel şeklinde şiirleri mevcuttur. 

Sâdık Dîvân’ında 538 adet Türkçe ve Çağatayca gazel bulunmaktadır. Bu 

gazellerin 160 adeti tevhit, 193’ü naat, 72’si mevize, 15’i hasbıhâl, 6’sı ise methiye 

türünde yazılmıştır. Tür merkezli oluşturulan Dîvân’da nazım şekilleri adeta bir araç haline 

gelmiştir.  
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Bilindiği gibi divan şairleri kafiye ve redif bakımından en elverişli harfleri tercih 

ederler ve bütün harflerde gazel yazmazlardı. Fakat Sâdık bütün harflerde başarılı bir 

şekilde gazel yazabilmiş bir şairdir. Sâdık 538 gazelden 435 adedini Osmanlı Türkçesi ile 

yazmıştır. Şair Osmanlı Türkçesi ile yazdığı bu gazellerden yirmi bir adedini elif ( ا), 

yedisini be ( ب) , onunu te ( ت), yedisini peltek se ( ث), on üçünü cim ( ج), on beşini ha (ح), 

beşini hı (خ), onunu dal ( د), dördünü zel ( ذ), yirmi dördünü rı ( ر), yirmi birini ze ( ز), on 

dokuzunu sin ( س), sekizini şın ( ش), on üçünü sad (ص), on dördünü dad (ض), on sekizini tı 

 ,(ق ) on beşini kaf ,(ف) on üçünü fe ,(غ) sekizini gayn ,(ع ) on beşini ayn ,(ظ) onunu zı ,(ط)

sekizini kef ( ك), on altısını lâm ( ل), yirmi ikisini mim ( م), on birini nun ( ن), on dördünü 

vav ( و), on dördünü güzel he ( ه), on altısını lam elif (ال),   otuz dördünü ise yâ ( ی) harfiyle 

kaleme almıştır.  

Şairin 52 adet Çağatayca gazelinden dördünü elif  (ا), ikisini be ( ب), üçünü peltek 

se ( ث), üçünü cim ( ج), üçünü ha (ح), ikisini dal ( د), birini (ر), ikisini ze ( ز), birini sin 

 beşini ayn ,(ظ) üçünü zı ,(ط ) ikisini tı ,(ض) ikisini dad ,(ص) üçünü sad ,(ش ) birini şın ,(س)

 üçünü ,(ل ) üçünü lam ,(ك) dördünü kef ,(ق ) ikisini kaf ,(ف ) birini fe (غ ) ikisini gayn ,(ع )

mim ( م), ikisini vav ( و), ikisini güzel he ( ه), beşini yâ ( ی) harfiyle kaleme almıştır. Buna 

göre şair Türkçe gazellerinde en çok yâ ( ی)  ve mim ( م), harflerini, Çağatayca 

gazellerinde ise ayn ( ع) harfini tercih etmiştir.  

Sâdık’ın gazelleri beyit sayısı bakımından değerlendirilecek olursa bu şiirlerin 

büyük çoğunluğunun beş beyitten ibaret olduğu tespit edilmiştir. Beşten daha fazla beyit 

ihtiva eden gazel azdır.  

Şair, şekli değil türü merkeze alarak özgün bir tarz oluşturmuştur. Bu özgünlüğünü 

bir beytinde ifade eden şair, kimsenin şimdiye kadar böyle bir tarzı denemediğini belirtir. 

 

Kimse bu ṭarz u bu üslūba ġazel naẓm itmedi  

Saña maḥṣūṣ oldı ey  ādıḳ bu minvāl-i nemaṭ  (G.236/7) 

 

1.1.2.Kaside 

Şairin özgün bir tarzı olması dolayısıyla klâsik divanlarda önemli bir yer tutan 

kasideler Sâdık Dîvân’ında yok denecek kadar azdır. Hatta söz konusu kasideler, klâsik 



 

40 

 

kaside nazım şeklinin bütün özelliklerini taşımamaktadır. Genellikle bu kasidelerde nesip 

ya da teşbib bölümüyle birlikte methiye ve dua bölümü yer almaktadır. Şairin gazel 

şeklinde methiye yazması da bunda önemli bir rol oynamıştır.   

Dîvân’da toplam üç adet Türkçe kaside mevcuttur ve bunların üçü, III. Murat için 

biri de hazaniye türünde yazılmıştır.
1
 Şairin kaside şeklinden uzak duruşu onun hiç 

kimseye el açmaması, istiğnada olması ile değil onun özgün üslubuyla yorumlanabilir. 

Çünkü III. Murat için yazılan bir kasidede bahar tasviri yapılırken III. Murat’ın 

cömertliğine de telmihte bulunulmuştur.  Bu beyitten hareketle şairin sultandan ihsan ve 

caizeler aldığına hükmedilebilir. 

 

 ādıḳā yılda bir olmasa eger sìm-efşān 

Aña beñzerdi seḫāda şecer-i bāġ u behār  (K.516/24) 

 

1.1.3. Kıt’a 

Sözlük anlamıyla parça demek olan kıt’a, nazım terimi olarak iki ya da daha çok (9- 

10 beyte kadar) beyte sahip olan, matla ve mahlas beyti bulunmayan, xa xa xa xa şeklinde 

kafiyelenen nazım şeklinin adıdır.
2
 

Sâdık,  212 adet kıt’a ile Türk edebiyatında en çok kıt’a yazan şairler arasında 

yerini almaktadır. Kıt’a nazım şekli Dîvân’ın sonunda nazm ve metâli’ nazım şekilleriyle 

birlikte yer almıştır.  

 

1.1.4.  Mesnevî 

Mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir 

(aa/bb/cc…). Beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir. İki ile on 

binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. 
3
 

                                                 
1
  K. 514, K. 516, K. 517, K. 519 

2
  Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, 1.b., Dergâh Yay., İstanbul,1994, s.42. 

3
  İsmail Ünver,  “Mesnevî”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), S.415-416-417, Ağustos-

Eylül 1986, s.432 
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Dîvân’da iki adet kısa mesnevî bulunmaktadır. Bunlardan ilki beş beyitlik nâ-

tamâm
4
 diğeri yedi beyitlik olmak üzere

5
 menkabe türünde yazılmıştır. 

 

1.1.5. Metâli’  

Gazel veya kasidenin kafiyeli ilk beyti  olarak tarif edilen matlaların oluşturduğu 

musarra beyitlere metâli’ denilmiştir. Bir nazım şekli olarak kabul edilen metâli’, 

genellikle divanların sonlarında müstakil olarak veya diğer benzer nazım şekilleri olan 

kıt’a, nazm, müfret gibi nazım şekilleriyle birlikte yer almaktadır.  

Sâdık Dîvân’ında da yedi adet metâli’ nazım şekli, benzer nazım şekilleri olan kıt’a 

ve nazmlarla birlikte iki musarra beyt halinde yer almıştır.
6
  

 

1.1.5.  Muhammes 

Beşer mısralık bentlerden oluşan muhammeste bütün mısralar aynı vezinde yazılır. 

Bend sayısı genellikle 4 ile 8 arasında değişmektedir. Kafiye yapısı itibariyle müzdevic ve 

mütekerrir olmak üzere ikiye ayrılır. Mütekerrir muhammeste her bendin sonunda tekrar 

edilen mısra ya da mısralar vardır. Tekrar bölümü tek mısra olabileceği gibi iki mısra da 

olabilir. Şair son bentte mahlasını söyler.
7
 

Sâdık Dîvân’ında yedi adet muhammes bulunmaktadır. Bunların biri münacat,
8
 biri 

naat,
9
 ikisi dört halifeye övgü (methiye),

10
 biri sultan III. Murat için methiye türünde 

yazılırken biri âşıkâne yazılmış
11

 birinde de Osmanlı-İran savaşları (1578-1590)  konu 

edilmiştir.
12

  

 

                                                 
4
  M.15 

5
  M.16 

6
  Mt.1, Mt.5, Mt.9, Mt.206, Mt.267, Mt.293, Mt.294 

7
  Halil Erdogan Cengiz, “Divan Şiirinde Musammatlar”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), 

S. 415-416-417, Temmuz-Ağustos Eylül1986, s. 340; İpekten, a.g.e., s. 84-86. 
8
  Mh.4 

9
  Mh.9 

10
  Mh.17, Mh.18 

11
  Mh.522 

12
  Mh.527 
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1.1.6.  Muaşşer  

Aynı vezinde onar mısralık bentlerden oluşan musammatlara muaşşer adı verilir. 

Müzdevic ve mütekerrir şekilleri olmasına rağmen müzdevic şekline pek rastlanmaz.
13

 

Sâdık Dîvân’ında iki adet muaşşer bulunmaktadır ve bunların biri naat
14

 biri de 

menakıpname
15

 türünde yazılmıştır. Naat türünde yazılan muaşşer dokuz bentli 

mütekkerrir bir muaşşer olup Kerim Dede Efendi için yazılan muaşşer ise dört bentli ve 

mütekerrirdir.  

 

1.1.7.  Müfret 

Şair müdredât başlığı koymadan kıt’a nazm ve metâli’ nazım şekillerinden sonra 

Dîvân’ını birer beyit halinde 68 adet müfretle bitirmiştir. Sanki birbirinin devamı gibi 

duran bu müfretler, son iki müfrete kadar hurûf-ı hecâya göre yazılmıştır.  

 

1.1.8. Müseddes 

Aynı vezinde altı mısralık bentlerin birleşmesiyle meydana gelen musammatlara 

müseddes denir. Müseddeste her mısrada aynı vezin kullanılır. Bent sayısı genellikle 5-7 

bent arasındadır. Az olmakla birlikte 12 bente kadar uzayan müseddesler de vardır. 

Müseddeste ilk bentin beş ve altıncı mısraı ya da yalnızca altıncı mısraı yineleniyorsa 

müseddes-i mütekerrir; bentlerin sonunda mısra tekrarı yoksa müseddes-i müzdevic adını 

alır.
16

 

Dîvân’da iki yerde kullanılan müseddes, mütekerrir müseddeslerdendir. Bunlardan 

ilki Gül Baba adına yazılmış yedi bentli bir menakıpname türündedir.
17

 Diğeri ise bahariye 

türünde yazılmış yedi bentli bir müseddestir.
18

 

 

                                                 
13

  İpekten, age., s. 99. 
14

  Mş.7 
15

  Mş.22 
16

  İpekten a.g.e., s. 91-95. 
17

  Ms.23 
18

  Ms.521 
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1.1.9. Müstezat 

Müstezat Arapça ziyade kökünden “arttırılmış, eklemiş” anlamlarındadır. Nazım 

şekli olarak gazelden türetilmiş bir nazım şeklidir. Müstezatlar genellikle aruzun “mef’ûlü 

mef’âîlü mef’âîlü fa’ûlün”  kalıbıyla yazılır ve her mısranın altına “mef’ûlü fa’ûlün”  

cüzleriyle yazılmış kısa bir mısra eklenir.
19

 

Dîvân’da iki adet müstezat bulunmaktadır ve bunlar mevize türünde yazılmıştır.
20

  

 

1.1.10. Nazm 

Sözlüklerde “dizmek, düzeltmek, ipliğe inci dizmek” anlamlarında anlamına gelen 

nazm özel anlamıyla ilk beyti kafiyeli olan, kafiye örgüsü gazelde olduğu gibi aa / xa / xa 

seklinde sıralanan bir nazım şeklidir.  Yalnız mahlas beytinin bulunmayışı ve konusunun 

değişik olmasıyla gazelden ayrılır. Kıt’ada olduğu gibi iki beyitten başlayarak 10-12 hatta 

daha çok beyte kadar uzayabilir. Konusu geniştir. Gazel konusu dışında hemen her konuda 

yazılabilir. Birbirine çok benzemeleri yüzünden nazm, kıt’a ve rubai çok yerde birbirine 

karıştırılmış; dîvân tertiplerinde bir ayrım yapılmadan “muka  aâ ” hatta “rübâ‘iyyâ ” 

başlıkları altında toplanmıştır.
21

 

Dîvân’da son bölümde kıt’a ve metâli’ nazım şekilleriyle aynı yerde bulunan 

nazmdan 76 adet mevcuttur. 

 

1.1.11. Tahmis 

Beşleme anlamına gelen tahmis aynı zamanda bir muhammestir. Bir gazelin ya da 

kasidenin her beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra eklenerek muhammes haline 

getirmeye “tahmis etme” ve ortaya çıkan muhammese de tahmis denir.
22

 

Dîvân’da on iki adet tahmis bulunmaktadır. Bunlardan ikisi III. Murat,
23

 altısı 

Bâkî,
24

 biri Emrî Çelebî,
25

 biri Kara Fazlî,
26

 biri Mecdî,
27

 biri de Himmet
28

 adlı bir şairin 

gazeline yapılmıştır.  

                                                 
19

  İpekten a.g.e., s. 22. 
20

  Mz.506, Mz.507 
21

  İpekten a.g.e., s. 47. 
22

  İpekten a.g.e., s. 88. 
23

  Th.20, Th.498 
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1.1.12. Terkibibent 

Aynı vezinde 8-20 mısralık bentlerin birleştirilmesiyle yapılan nazım şeklidir. 

Bentlerin mısra sayısı aynı olması gerekirken bazı terkibibentlerde buna uyulmamaktadır.
29

 

Dîvân’da iki adet terkibibent kullanılmıştır ve bunların biri tevhit,
30

 diğeri ise 

sakiname türündedir.
31

 Tevhit türündeki terkibibent 16 beyitlik 9 bentten oluşurken 

sakiname türündeki terkibibent, üçer beyitten oluşan 54 bentlik bir şiirdir. Her iki şiir de 

diğer nazım şekillerine oranla hacimlidir. 

 

1.1.13.  Terciibent  

Terciibentler de terkibibentler gibi 8-20 mısralık bentlerin birleşmesiyle yapılır ve 

bent sayısı genellikle 5-7 arasındadır.  Terciibendin terkibibentten ayrıldığı nokta vasıta 

beyitlerinin her bendin sonunda tekrar etmesidir.
32

  

Dîvân’da altı adet terciibent vardır ve bunlardan ikisi naat,
33

 ikisi sakiname,
34

 biri 

menakıpname,
35

 biri ise methiye
36

 türünde yazılmıştır.  

 

1.1.14. Tesmin 

Bir gazelin her beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede altı mısra getirilerek yapılan 

müsemmenlere tesmin denir. 
37

 Dîvân’da ilk Türkçe şiir bir tesmindir ve III. Murat’ın 

şiirine yapılmış bir müsemmendir.
38

 Şair bu şiiri adeta sanatını ve gücünü göstermek aynı 

                                                                                                                                                    
24

  Th.499, Th.501, Th.523, Th.525, Th.528, Th.529 
25

  Th.500 
26

  Th.524 
27

  Th.526 
28

  Th.518 
29

  İpekten, a.g.e., s.101. 
30

  Tb.5 
31

  Tb.505 
32

  İpekten, a.g.e., s. 107. 
33

  Tcb.6, Tcb.8 
34

  Tcb.505 
35

  Tcb.502, Tcb.503 
36

  Tcb.515 
37

  İpekten, a.g.e., s.98. 
38

  T.1 
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zamanda Dîvân’ın genel üslubunu ortaya koymak istercesine en öne almıştır. Şiir tevhit 

türünde yazılmıştır.  

 

1.2. VEZİN 

Sâdık Dîvânı’nda bütün şiirlerde aruz vezni kullanılmış, aruzun en çok remel, hezec 

ve muzâri‘ bahirleri tercih edilmiştir. En çok kullanılandan en aza doğru Dîvân’da yer alan 

aruz kalıpları şunlardır: 

fā‘ilā un fā‘ilā un fā‘ilā un fā‘ilun : 373 şiirle Dîvân’da en çok kullanılan aruz 

vezni, divan şiirinde de en çok tercih edilen aruz kalıbıdır. Bu vezinle 202 gazel, 92 kıt’a, 

34 müfret, 30 nazm, 3 terciibent, 3 kaside, 2 metâli’, 2 tahmis, 1 müsemmen, 1 müseddes, 

1 muaşşer, 1 muhammes, 1 tesmin yazılmıştır.  

mefā‘ilun mefā‘ilun mefā‘ilun mefā‘ilun: Bu vezin 84 gazel, 26 kıt’a, 21 nazm, 21 

müfret, 4 muhammes, 4 tahmis ve 1 müseddes olmak üzere toplam161 adet nazım şeklinde 

kullanılmıştır. 

mef‘ūlu fā‘ilā u mefā‘ilu fā‘ilun: Bu vezinle 76 gazel, 19 kıt’a, 5 müfret, 4 nazm, 4 

metâli’, 2 kaside, 2 tahmis, 1 müstezât, 1 terkibibent ve 1 terciibent olmak üzere toplam 

115 adet nazım şekli yazılmıştır.  

mefā‘ilun fe‘ilā un mefā‘ilun fe‘ilun : Bu vezin 37 gazel, 16 kıt’a, 4 nazm ve 4 

müfret olmak üzere toplam 58 nazım şeklinde kullanılmıştır. 

mefā‘ilun mefā‘ilun fa‘ūlun : Bu vezin17 gazel, 27 kıt’a, 4 nazm, 2 müfret ve 1 

terciibent olmak üzere toplam 51 nazım şeklinde kullanılmıştır. 

fā‘ilā un fā‘ilā un fā‘ilun : Bu vezin 24 gazel, 13 kıt’a, 2 müfret ve 1 nazm olmak 

üzere toplam 40 nazım şeklinde kullanılmıştır.  

fe‘ilā un fe‘ilā un fe‘ilā un fe‘ilun : Bu vezin 16 gazel, 11 kıt’a, 4 tahmis, 4 nazm 

olmak üzere toplam  35 şiirde kullanılmıştır. 

mef‘ūlu mefā‘ilu mefā‘ilu fa‘ūlun : Bu vezin 14 gazel, 1 müztezat ve 1 nazm olmak 

üzere toplam 16 nazım şeklinde kullanılmıştır.  

fe‘ilā un mefā‘ilun fe‘ilun : Bu vezin 9 gazel, 3 kıt’a ve 1 nazm olmak üzere toplam 

13 nazım şeklinde kullanılmıştır.  
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mef‘ūlu fā‘ilā un mef‘ūlu fā‘ilā un (Mus ef‘ilun fa‘ūlun mus ef‘ilun fa‘ūlun) : Bu 

vezin 8 gazel ve 1 kıt’a olmak üzere toplam 9 nazım şeklinde kullanılmıştır. 

müs ef‘ilun müs ef‘ilun müs ef‘ilun müs ef‘ilun : Bu vezin 4 gazel, 1 kıt’a ve 1 

müfret olmak üzere toplam 6 nazım şeklinde kullanılmıştır. 

fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūl : Bu vezinle 2 gazel, 1 terciibent ve 1 terkibibent 

olmak üzere toplam 4 nazım şekli yazılmıştır.  

Sâdık’ın en çok kullandığı aruz kalıpları olan remel bahrinin fā‘ilā un fā‘ilā un 

fā‘ilā un fā‘ilun kalıbı divan şiirinde de en çok tercih edilen kalıptır. Yine şairin bundan 

sonra en çok kullandığı vezin olan hezec bahrinin mefā‘ilun mefā‘ilun mefā‘ilun mefā‘ilun 

kalıbı da aynı şekilde çok tercih edilmiş aruz kalıbıdır. Dolayısıyla Sâdık, divan şiirinin 

geleneğine uyarak şiirlerinde en çok tercih edilen aruz kalıplarını kullanmıştır.  

Sâdık, aruz ölçüsünü kullanma bakımından bazı istisnalar haricinde başarılı bir 

şairdir. Aruz ölçüsünde kusur kabul edilen zihaf ve imale gibi durumlara rastlansa da 

Dîvân’ın bütünlüğü içerisinde bu durum fazla göze batmaz.  

Aşağıdaki şiirde muhtemelen mahlas koyma lüzumundan dolayı vezin aksamıştır.  

 

Taèlìm-i èilmüñ ile  ādıḳ’a olduñ çü  dem’e 

Üstād-ı ders-i èalleme’l-esmā-i küllehā  (G.24/7) 

 

Aşağıdaki beyitte sûzun ifadesi aslen uzunken vezin gereği kısa okunması gerekir.   

 

Cān meşāmın  ādıḳā ḫūş-būy eylerdi sūzuñ  

Olmasa dil fikr-i ḫāl-i èanberìnüñ micmeri (G.413/5)  

 

Aşağıdaki beyitte ise yine aslen uzun okunan fâ’ik kelimesi vezin gereği kısa 

okunur. 
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Çün yazdı ḫaṭın g ṣafḥa-i ḫūrşìde raḳamnı  

 hum fāéikin g ḳalèasıġa tékdi èalemni  (G.495/1) 

 

1.3. REDİF  VE KAFİYE 

Divan şiirinde kafiye ses, redif ise söz tekrarlarının mısra sonlarında simetrik olarak 

kullanılmasıdır. Kafiye, bir araya getirdiği unsurlar arasında ilişkiyi zorunlu kılar. Redif 

ise; simetrik tekerrürü ile şiiri belirli bir kavram etrafında toplar.
39

 

Sâdık, başta gazeller olmak üzere kullandığı nazım şekillerinde daha çok kafiyeyi 

tercih eden bir şairdir. Sayısı az olmakla beraber, rediflerin şiirin konusunu teşkil ettiği, 

yani şiirin merkezine yerleştiği görülür. Örneğin “yâ Resûl” (G.10), “Sadîkdür” (G.11), 

“yâ Ömer” (G.12), “Osman’dur” (G.13), “ yâ Alî” (G.14), “Gül Baba” (Ms.23) gibi 

rediflerin muhtevayı oluşturan kişileri işaret ettiğinden şiirin hâkim unsuru olduğu 

söylenebilir. Aynı şekilde “görsünler” (Mh.17, Mh.18, Mh.19), “oldı tut” (G.59, G.60) gibi 

rediflerin de şiirlerin genel üslubunu ve muhtevasını etkilediği tespit edilmiştir. Osmanlı 

Türkçesi ve Çağatayca olarak yazılan gazellerdeki kafiye ve redifler aşağıya çıkartılarak 

parantez içinde gazel numaraları verilmiştir. 

Osmanlı Türkçesi ile yazılan gazellerdeki redifler şunlardır: çarh (98); -müz vardur 

(123); -dür (124); -dedür (125); oynar (126); gibidür (130); nedür (131); -lar gelür (132); -

muz vardur (133); -ler vardur (134); -nın dutar (135); -mız vardur (136); -ı gör (137, 138); 

-a varurlar (139), -sı var (140); bilür (141); n’eyler (142); -dum var (143); -müz (152); 

olmışuz (153); 154 (ne’ydügin bilmez (154), -muz (155); -lerdenüz (160); -muz (162, 163); 

-ı gör (164); imiş (193); itmiş (195); nakş (196); -ı feyz (210, 211); -ı hıfz (237); ihtilât 

(239); -dan ne hazz (244); elfaz (245); lafz (246, 249); vâ’iz (247); melhûz (248); va’z 

(250, 251); -a bak (294); ol (316); al (317); bul (318); sünbül (325); -üm (333); bezm 

(340); -ıyem (341); çekelüm (342); itdüm (343); -den (354); -da (378); ola (387, 390, 394, 

395, 396, 397, 398); cilâ (393); belâ (403); oldı (406); -yı (407); -i (408); oldı (414); -si 

(415, 416); gibi (417); -ını (418); -a döndi (420); el virmedi (421); idi (432); oldı (433). 

                                                 
39  Muhsin Macit, Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 87-88. 
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Çağatayca yazılmış olan gazellerdeki redifler ise şöyledir: yâ Rabb (440); feyz 

(461); şemè (470); nın ġlıġ (473); ın ġ (477); eyledin g (478); eylesen g (479); ıġa (490); ola 

(492); i- (493); -ı (494), -ni (495); -ını (496); -ı nétey (497).  

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan gazellerdeki kafiyeler şunlardır: -â (24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44); -âb (45, 46, 47); -îb 

(48); -ayb (49), -ân (50,51), -ât (52, 53, 54,58); -ût (55, 56, 57); -et (61); -is  (62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68); -âc (69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 82); -ûc (78, 81); îḥ (83, 85, 86, 91, 92); 

-uḥ (84); -âḥ (87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97); -aḫ (99, 100, 102); -ûḫ (101); -ed (103, 

104, 105, 106, 108, 110) ; -âd (107); -îd (109); -âd (112); -âz  (113, 114, 115, 116); -ar ( 

118, 119) ; -er (117,121) ; -ur (120,122,127); -îr (128, 129); -âz (144, 145, 146, 147, 149, 

150, 159, 161); -îz (148), -üz (156, 157, 158);- es (165,166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 

179, 180, 181); -âs (168, 170, 182) -ûs (175, 176, 178, 183); -is (177); -ûş : (184,185, 186, 

188, 189, 190, 191, 192); eş (187); âş (194); âṣ (197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 

207, 209); -îs (200,208); -aż (212, 215, 216, 217, 218, 219, 223); -arż (213, 220, 222); -ıż 

(214);  ż (221); -aṭ (224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236); -âṭ (233, 234, 235, 

240, 241); -âè (252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 264); -îè (258, 262, 263, 265, 

266); -âġ (267, 268, 269, 271, 272); -îġ (270, 273); -ıġ (274);-âf (275, 276, 277, 278, 286); 

-if (279, 283, 284); -ef (281, 282, 285, 287); -aḳ (288, 289, 292, 293, 296, 297, 298, 302); -

îk (290, 291, 295, 299, 300, 307, 309); -uḳ (301);-âk (303, 304, 305); -îk (307, 309); -eng 

(308) -üñ (310); -îl (311, 315, 319, 322, 324); -âl (313, 326); -ûl (320, 321); -âm (329, 330, 

333, 336); -em (327, 328, 331, 337, 338, 344, 345); -îm (334, 335, 339); -ân (350); -în 

(348, 349, 351); -ūn (346, 347, 352, 353); -en (355); -û (357, 358, 359, 363, 364, 365, 366, 

367, 368, 369, 370); -ev (360, 361), -âh (371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384); 

-âde (375); -âze (377); -îde (376); -lâ (388, 389, 391, 392); î (399, 400, 401, 404, 405, 409, 

410, 411); -nı (422);  -ni (412); -âkî (429). 

Çağatayca gazellerdeki kafiyeler şunlardır: -â (435,436, 437, 438); -âb (439); -is  

(441, 442, 443); -âc (444, 445, 446); -âh (447, 448); -rûh (449); -ed (450, 451);  -ûr (452); -

âz (453); -îz (454); -âs (455); -eş (456); -âs (458, 459); -aż (460); -âṭ (462, 463); -ûẓ (465); 

-iè (467,469, 471); -âè (468); -aġ (472); -af (474); -aḳ (475, 476); -âḳ (480); -l (481); -il 

(482); -el (483); -em (484,485); -ru (487); -u (488); âh (489); lâ (491). 
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Verilen bu bilgilerin modern kafiye bilgilerine göre değerlendirildiği 

unutulmamalıdır. Klâsik kafiye bilgilerine göre kafiye kelimesinin sonunda yer alan 

illet/med harfleri, tesniye elifi, tekit, tenvin ve müennes “nûn”ları, sekt “he”si (ھ ہ), önü 

harekeli bitişik he (ھ), “  ھ ” zamiri ve hitap kâfı (ك), ötreyi izleyen vav zamiri (و,ا) ve 

kesreyi izleyen ya zamiri (ي) gibi harfler kavi olmamaları veya ziyâde harf olmaları 

sebebiyle revi sayılmazlar, revî harfi bunlardan önceki harftir. Bir kafiye veya seci 

düzeninde revî olabilecek başka harf yoksa bu sayılan harflerden bazıları, özellikle elifler 

revi kabul edilir. Bahsedilen bu tür kafiyeler revî harfi olarak kabul edilen elif-i maksûre 

ile yapılır.
40

 

Bu tür kafiye örnekleri Sâdık Dîvân’ında çokça kullanılmıştır. Hatta elif harfi ile 

yapılan kafiyelerin tamamına yakını böyledir. Aşağıdaki beyitler bu tür kafiyelere örnek 

teşkil etmektedir. 

 

Yā ġāfira’l-ḥatiyyete yā sāmièa’d-duèā  

Faġfir zün b-i èabdike bi’l-lutfi ve’l-èaṭā  (G.2871) 

 

Yā men leke’t-tefāḫuru ve’l-èazze ve’l-beḳā 

Entellezì teşarrafe an cümlet’il-verā  (G.30/1) 

 

Rükn-i serā-yi şerèüñe ey serv-i meh-liḳā   

Ol çār-ı yār-ı ṣunè-ı Ḫudā ḳıldı çār-pā  (G.31/1) 

 

Kafiyenin temel harfi olan ve sonda bulunan revi harfinden önce ridf harfi denen 

elif, vâv ve yâ ile kafiye yapılıyorsa buna kafiye-i mürdefe denir.
41

 Aşağıdaki beyitler 

kafiye-i mürdefeye örnektir: 

 

Sırr-ı zāt-ı kibriyāsın yā Resūl 

Nūr-ı çeşm-i enbiyāsın yā Resūl  (G.10/1)   

 

                                                 
40  İsmail Durmuş, Mürsel Öztürk, İskender Pala, “Kafiye”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, I-XXIX, C. XXIV, 

s.149-153. 
41  Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları 517, Ankara, 1983, s. 61. 
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Kaèbe-i ehl-i ṣafāsın yā èAlì 

Sırr-ı zāt-ı Muṣtafā’sın yā èAlì  (G.14/1) 

 

Aşağıdaki beyitte ise şair, daha çok halk şiirinde görülen bir uyak çeşidi olan cinaslı 

uyağı kullanmıştır. 

 

Biz bugün meydān-ı èışḳ içre dilā bir serverüz 

Dönmezüz cefāsından nigāruñ ser verüz  (G.156/1) 

 

2. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

2.1. DİNÎ UNSURLAR 

2.1.1. Allah 

Sâdık Dîvân’ında Allah ismi ile birlikte Allah için kullanılan Dâver, Hudâ, 

Hudâvend, İlâh, Mevlâ, Rab ve Yezdân isimleri zikredilir.  

Allah, yüce Yaratıcı’nın özel ismidir. Bu isim O’nun kemal, cemal ve celal 

sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar. Allah’ın diğer isimleri ise Allah’ı 

tasvir eder.
42

 A’raf suresinde “En güzel isimler Allah içindir, o isimlerle O’na dua 

ediniz.”
43

 ayeti diğer isimlerin Allah ismine nispet edilmesine delil olarak gösterilmiştir. 

Arapça ibarelerde ve ayet iktibaslarında geçen “lî-meèallâh 
44

,  Allâhü’s-samed 
45

, 

 ayyeballâhu serâh 
46

 vb. kullanımlar haricinde şair, Allah adını iki yerde bilinen anlamıyla 

kullanmıştır.
47

 

Dîvân’da en çok zikredilen kelimelerden olan Hudâ
48

, hod ile ay kelimesinin 

birleşmesiyle vacibü’l-vücūd anlamına gelirken diğer şekilde sahip ve malik anlamlarına 

gelmektedir.
49

 

                                                 
42

  İsmail Karagöz vd., Dinî Kavramlar Sözlüğü, 5.b., DİB Yayınları, Ankara, 2010. s.151. 
43

  A’raf: 7/180 
44

  Allah’la beraber 
45

  İhlas (112/ 2): “Allah Samed'dir. (Her şey O'na muh aç ır; O, hiçbir şeye muh aç değildir.)” 
46

  Toprağı bol olsun anlamına gelir. 
47

  Mh.5/7/4, Kt.54/2 
48

  Tb.5/3/11, Tb.5/6/11 
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Hudâ
50

 adını tıpkı Allah isminde olduğu gibi yüce Yaratıcının özel ismi olarak alan 

şair bir gün mutlaka düşmandan/rakipten intikamını alacağını ifade eder:   

 

Alursun intiḳāmuñ èāḳibet düşmenden ey  ādıḳ  

Ḫudā’nuñ çünki bir adı èAzìz’dür intiḳām oldı   (G.433/5) 

 

Efendi, malik, sahip, terbiye eden, yetiştiren, düzelten anlamında Arapça bir kelime 

olan Rab kelimesi terbiye anlamında mastar iken mübalağa kastı ile terbiye ediciye isim 

olmuştur.
51

  Dîvân’da, Arapça dua ve ayet iktibasları haricinde Rabbe
52

 ismi nida, 

yalvarma, niyaz ve şaşkınlık ifadelerinde kullanılmıştır.  

Şair, öldüğü an huzurlu bir kalp ile Allah’ın varlığını birliğini tanıyarak, yani 

Müslüman bir şekilde ölmüş olmak istemektedir. Bunun için Rabbine yalvarmaktadır. 

 

Yā Rab ḥużūr-ı ḳalb ile tevḥìd-i zātuñı 

 ādıḳ faḳìre eyle münìr dem-i memāt  (G.52/6) 

 

Aşağıdaki beyitte ise Hz. Peygamber’in, ayı parmağı ile ikiye bölmesi mucizesine 

telmihte bulunan şair, şaşkınlığını ve heyecanını “Ya Rab” nidası ile göstermektedir:  

 

Nedür bu muècize Yā Rab ki tìg-i engüşti 

Felekde sìne-i māh-ı tamāmı ḳıldı şiḳāf  (G.276/2) 

 

                                                                                                                                                    
49

  Mütercim Âsım Efendi, Burhân-ı Kātı, 2.b., haz. Mürsel Öztürk-Derya Örs, TDK Yayınları, İstanbul, 

2009, s.365. 
50

  Tb.5/3/11, Tb.5/6/1, Tb.5/7/4, Tb.5/9/3, Mş.7/9, Tcb.8/5/2, G.10/6, G.12/4, G.13/2, G.14/5, Tcb.21/2/1, 

Tcb.21/2/6, Tcb.21/6/5, G.31/1-2, G.32/5, G.47/8, G.103/5, G.128/1-3, G.156/5, G.189/1, G.192/1, 

G.198/1, G.271/4, G.275/1, G.276/3-4, G.301/3-5, G.386/1, G.390/4, G.391/1, G.424/2, G.433/5, 

G.484/1, G.498/3, Tcb.502/1/4, Tcb.502/1/4, Tb.505/8/1, G.36/1, Mz.506/20, Mz.507/11-21, K.508/10, 

K.514/1, Th.524/11, Mf.64, Mf.65 
51

  Karagöz vd., a.g.e., s.541. 
52

 G.16/7, Th.20/4, G.95/3, G.127/5, G.208/4, G.234/4, G.259/7, Th.20/4, G.95/3, G.127/5, G.208/4, 

G.234/5, G.259/8, G.456/3, G.458/2, G.483/5, Kt.77/1 
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Şair, kimi beyitlerde dua ve yakarma için “Ya İlâhî 
53
” nidasını kullanır: 

 

Yā İlāhì nūr-ı pāk-i Aḥmed-i muḫtār içün 

 teş-i dūzaḫdan eyle bu dil-i nālānı ḥıfẓ  (G.237/4) 

 

Dîvân’da ayrıca Dâver
54
, Hudâvend

55
, Mevlâ

56
 ve Yezdân

57
 isimleri zikredilir. 

 

2.1.2 Esmâ-i Hüsnâ (Allah’ın En Güzel İsimleri) 

Ayet ve hadislerde zikredilen esmâ-i hüsnâ, Allah’ın nasıl bir varlık olduğunun, 

O’nun niteliklerini, özelliklerini ve hangi vasıflara sahip olup olmadığını beyan eden isim 

ve sıfatlardır.
58

 

Eserde Allah’ın yüce isimlerinden, Bârî
59

 (her şeyin bütün cihazatını birbirine 

uygun yaratan), Basîr
60

 (aydınlık ve karanlıkta her şeyi gören), Cebbâr
61

 (hüküm ve 

kararlarını yaptırmaya gücü yeten), Celâl
62

 (yücelik sahibi), Fettâh
63

 (iyilik kapılarını 

açan), Feyyâz
64

 (bolluk veren), Gaffâr
65

 (çok affeden), Hakk
66

 (varlığı hiç değişmeden 

duran), Hakîm
67

 (hikmet sahibi), Hâlık/Hallâk
68

 (her şeyi yoktan yaratan), Hayy
69

 (gerçek 

hayat sahibi olan),  Kâdir
70

 (çok güçlü ve kudretli olan), Kahhâr
71

 (daima galip gelen), 

                                                 
53

  Tcb.21/7/1, G.208/5, G.275/3-5, G.425/5, ÇG.101/2, G.489/1, G.491/4, ÇG.494/5, Th.523/2, Kt.105/2 
53

  G.140/1, Mz.506/31 
54

  Mş.7/9, Tcb.21/1/1, Mz.506/7 
55

  Tb.5/3/10 
56

  G.140/1, Mz.506/31 
57

  G.143/1, G.308/5 
58

  Karagöz vd., a.g.e., s.23. 
59

  Tevhit türündeki gazellerin hemen hepsinin başlığında bu ad kullanılmıştır.  
60

  G.467/2, Kt.139/1 
61

  Tcb.21/4/1, K.516/27, Th.528/8, N.285/1 
62

  G.3/7, Tb.5/1/10-12, Tb.5/3/1, Mh.9/4, Tcb.515/4/8 
63

  Mş.7/2, G.447/5, Tcb.21/3/1-7-5, G296/1 
64

  G.210/5, G.212/2, G.214/2, G.215/5, G.223/5, G.461/5, Kt.100/2, Kt.105/2 
65

  Tcb.21/4/6 
66

  Tb.5/5/6, Tb.5/7/10, Mh.9/1, G.12/2, G.16/6, Tcb.21/6/7, G.29/4, G.33/5, G.53/6, G.54/1, G.75/4, 

G.120/3, G.224/1, G.288/5, G.313/3, G.334/2, G.349/2, G.381/1, ÇG.468/1-4, ÇG.475/3, Th.498/5, 

Mz.506/8-20, K.514/16-18, K.516/1, Th.518/6, K.519/1, Th.524/4-5-9, Kt.48/2,Kt125/2, Kt.206/1, 

Kt.291/1 
67

  G.90/4, G.339/4 
68

  G.55/1, G.63/3, G.67/3 
69

  Tb.5/3/10-12, Tb.5/5/13, Mş.7/9, G.55/3, Tb.505/20/2, Mz.506/19-22, Mz.507/19 
70

  Th.500/1 
71

  G.137/4 
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Kerîm
72

 (iyilik ve ikramı bol olan), Mucîb
73

 (duaları ve istekleri kabul eden), Mübdi’
74

 

(Varlıkları ilk defa yaratan), Münşî
75

 (ilk defa yaratan), Nâfi’
76

 (bütün yaratıklara faydası 

olan), Rahîm
77

 (rahmet sahibi), Rahmân
78

 (bütün mahlûkatı rızıklandıran), Semî
79

 (gizli ya 

da açık sözleri işiten), Vâhid
80

 (tek olan), kullanılır. 

Sâdık, bilhassa tevhit türündeki şiirlerde esmâ-i hüsnâdan aldığı isimleri beytin 

genel anlamına göre seçerek kullanmıştır. Allah’ın sıfatlarından bahseden bu isimler beytin 

anlamında belirleyici ve anahtar konumdadırlar.  

Şair, aşağıdaki beyitte içten ve samimi olarak “ya Fettâh” diyerek, bir kalenin 

fethedilmesi gibi ümit kapılarını feth etmek yani açmak ister:  

 

Ola ki bāb-ı ümìd gibi fetḥ éte  ādıḳ  

Gele ki cān u kön güldin dégeli yā Fettāḥ  (G.447/5) 

 

Şair, günah işleyen milletlere rahmet edip doğru yolu gösteren, kalbinde fesatlık 

bulunanlara rahmetiyle şifa veren Hakk’ın yolundan giderek hiç kimseden yüz çevirmemek 

gerektiğini ifade eder. Hak, Rahim ve Şâfi isimlerinin anlamlarını merkeze alan şair “ne 

olursa olsun Allah’ın rahmetinden ümit kesme” demektedir: 

 

Yüz çevirme ehl-i èıṣyāndan çü ḳıldı  aḳ 

Rāḥim-i ḳavm-i cināyet Şāfiè-i ḫayl-i èuṣāt  (G.53/6) 

 

Şair, varlığı ile  ek gerçek demek olan Hak ismini tevriyeli kullanarak, vahşi 

hayvanların bile Hz. Peygamber’in peygamberliğine ve onun hak olduğuna şahitlik 

yapacağını belirtir:   

                                                 
72

  G.184/1, KG.278/4, G.335/1, ÇG.474/4 
73

  N.5/2 
74

  Tb.5/1/1, G.52/1, G.506/1 
75

  G.138/1, G.170/2, Kt.58/1 
76

  G.467/4 
77

  G.181/5 
78

  Tcb.8/5/2, G.71/2, G.11/4, G.148/1, G.364/1, G.418/2 
79

  G.467/2 
80

  Th.20/1-3, G.62/1, Th.524/3 
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Sensin ol kim müddeèì is bāt-ı iècāz istese 

 aḳ Resūlüsin deyü şāhidlük virür saña sibāè  (G.253/2) 

 

Şair, Allah’ın Münşi ismini, mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü 

kimse anlamıyla birlikte tevriyeli kullanarak beytin anlam boyutunu geliştirir:  

 

Bu ne ḥikmet ola ki Münşì-i divān-ı ezel 

Küfri vechüñde ider defter-i ìmāna raḳam  (G.331/2) 

 

Şair, nasıl ki güneşin yakıcılığında susuz kalmış bitkiler suyla yeşillenirse, âşıkların 

kalpleri de bir olan Allah’ın feyziyle can bulacağını ifade eder: 

 

Her giyāhı ki teb-i vaḥdetine ola güvā 

 b-ı feyż aḳıda çün gülşen-i cāna Feyyāż  (G.219/3) 

 

Şair, Allah’ın iyiliği ve cömertliğini ifade eden Kerîm ismini devamlı zikreden 

kişinin Allah’ın keremiyle keramet sahibi olacağını ifade eder:  

 

Olmaġ isterseñ eger ṣadr-ı kerāmetde muḳìm 

Genc-i ġamda gitmesün dāyim dilüñden yā Kerìm  (G.335/1) 

 

Bir başka beyitte ise ölüleri nefesiyle dirilten Hz. İsa’nın virdinin Hayy ismi olduğu 

ifade edilerek, sözün/kelamın kalpleri ihya etmesi için bu ismin zikredilmesi gerektiği 

ifade edilir. Kelam kelimesi ile Hz. Muhammed ve onun en büyük mucizesi olan Kur’an-ı 

Kerim anlaşılmalıdır.  

 

Düşürme Mesìḥā gibi  ayy ismini dilden 

Kesb eyle seḥerde  

Kim vire sözüñ èāleme keyfiyyet-i iḥyā 

Ey ṭūṭì-i gūyā  (Mz.507/19) 
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2.1.3 Melekler 

Melek, sözlükte haberci ve kuvvet anlamına gelmektedir. Çoğulu melâikedir. İslâmî 

ilimler terminolojisinde ise nurdan yaratılmış, yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişiliği 

olmayan, uyumayan, gençliği ve ihtiyarlığı bulunmayan ve günah işlemeyen, ağırlığı 

olmayan, latif, ruhanî ve nuranî varlıklardır.
81

  

Din ile ilgili pek çok hususu şiirlerinde işleyen Sâdık, Dîvân’ında, melekleri de 

konu eder. Özel isimlerinin yanında cins ismi olarak melek muhtelif beyitlerde ele alınır. 

Peygamberlere vahiy getirmekle görevli Cebrail, rızık ve rahmet meleği Mikail, 

eceli gelenlerin ruhunu kabzeden Azrail ve kıyametin kopması sırasında sûra üflemekle 

görevli İsrafil dört büyük melek olarak bilinir ki bu meleklere kerrûbiyan da denmektedir. 

Arşın etrafında bulunan bu meleklere, şiddet ve hüzün anlamına gelen “kerb” 

kökünden türeyen kerrûbiyyûn denmesinin sebebi onların Allah’tan çok korkmaları 

sebebiyledir.
82

 Dîvân’da, İsra Gecesi’nde kerrûbiyânın Hz. Peygamber’in önünde yaya 

olarak gittiği, ellerinde meşaleler taşıdığı, dualar ettiği ifade edilir.
83

  

Sâdık, melekler içinde de en çok vahiy meleği olarak bilinen Cebrail’den bahseder. 

Cebrail’in ismi Cibrîl, Cebre’îl, Rûhu’l-Emîn ve Rûhü’l-Kuds ve Nâmûs-ı Ekber şeklinde 

geçer. 

Cebrail, İsra Gecesi’nde Hz. Muhammed’le birlikte arşa yükselmesi bağlamında 

konu edilir ve en son gelebildiği yer olan “sidre ü’l-mün ehâ” ile anılır. İsra Gecesi’nde 

yolculuk esnasında Cebrail’in kanadının kötülere ve kem gözlere karşı bir perde olduğu 

kimi beyitlerde ise yolculuk için bir merdiven olduğu ifade edilir.
84

  

Hz. Muhammed’in göğe yükseldiği gece olan İsra’da Burak bir binek, Cebrail ise 

bu yoldaki bir haberci olarak nitelendirilir: 

 

Gitdi Burāḳ èışḳile çün rāh-ı  ażret’e 

 ıldı öñince  ażret-i Cibrìl peyk-i rāh  (G.372/3) 

                                                 
81

  Karagöz vd., a.g.e., s.421. 
82

  a.g.e., s.421. 
83

  Tb.5/7/3, Tcb.8/3/2, Mş.22/4, G.43/3, G.111/2, G.182/3, Kt.151/2 
84

  Tcb.6/2/1, Mş.22/1, G.37/5, G.166/1-3, G.185/4, G.315/1, G.319/1, G.324/1, G.339/2, G.482/3, 

G.533/14, Kt.71/2,   
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Cebrail; Hz. İsa, leb, ihya kelimelerinden tenasüp oluşturularak zikredilir. Burada 

amaç Hz. Muhammet’in bütün peygamberlerden üstün olduğu ve Allah’ın habibi olduğu 

anlayışını ortaya koymaktır.
85

   

Şair, Hz. Muhammet’in kalbini Nâmûs-ı Ekber olarak adlandırdığı Cebrail’in iniş 

yeri olarak vasıflandırır:  

 

Ḫalḳa-i beyt-i muṭahhirdür o zülf-i Yā vü Sìn 

Mehbiṭ-i Nāmūs-ı Ekber’dür o ḳalb-i Muṣtafā  (Tcb.6/4/3) 

 

Şair, Hz. İsa’nın ölüleri dirilten nefesine telmihte bulunarak bu mucizelerin aslında 

Hz. Muhammed’in hürmetine gerçekleştiğini ifade eder: 

 

  alem naḳş itmeden deyr-i cihānda naḳş-ı èÌsā’yı 

Lebüñ taèlìm iderdi  ażret-i Cibrìl’e iḥyāyı (G.407/1) 

 

Hz. Muhammed’in göğe yükseldiği gece olan İsra Gecesi’ni aklın alamayacağını 

ifade eden şair, mesafelerin ve zamanın akıl ve fizik ötesi olduğunu anlatmak için 

Cebrail’in kanadını teşbih eder: 

 

Menzil-i ḳavsin ebrūsına irmez èaḳl-ı küll 

Nāvek-i fikrine Cibrìl itse anuñ şehperi  (G.413/4) 

 

Bir başka beyitte ise şair, İsrafil’in kıyamet gününü sûra üfürerek duyuracak 

olmasına telmihte bulunarak, sûrun sesinin ne kadar gür çıkarsa çıksın âşıkların nağmesine 

erişemeyeceğini belirtir: 

 

 

                                                 
85

  G.159/1, G.311/4, G.407/1, ÇG.493/1, K.516/4 
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Naġme-i èuşşāḳa irişmek ne mümkindür dilā 

Her ne deñlü perde-i ṣūrın Sirāfil itse tìz  (Kt.62/2) 

 

Rıdvân, cennet kapısında görevli büyük meleğin adıdır. Dîvân’da “bâg-ı Rıdvân”, 

“ravza-i Rıdvân”, tamlamaları ile Hz. Peygamberin güzel yüzüne erişilmeyecek 

güzellikler ele alınır. 
86

 

Şair aşağıdaki beyitte ise, sabaha kadar süren yıldız kaymalarını, Hz. Peygamber’in 

gelişiyle birlikte gökten haber almaya kalkan şeytanın (Azazil) askerlerinin kayan yıldızlar 

tarafından yakalanıp mahvedilmesi olarak yorumlar. 

 

Nìze-bāz-ı èarṣa-i mührüñ olup tā ṣubḥ-dek   

Cenk ider cünd-i èAzāzil’le feleklerde şihāb  (G.45/3) 

 

2.1.4 Kutsal Kitaplar 

Dîvân’da geçen dört kitap,
87

 Tevrat,
88

 Zebur,
89

 ifadelerinin yanında Kur’an-ı Kerim 

ad olarak geçmese de Furkan,
90

 mushaf,
91

 Kelâm-ı Hak,
92

 Kitâb-ı Muhammed,
93

 Kelâm-ı 

Mustafa,
94

 Kitâb-ı Şer’
95

 gibi adlarla geçmektedir. 

Şair, bir naatında Hz. Muhammet’e hitap ederek “Ey yüzü nevruz ve bayram gibi 

saçları Kadir ve Berat gecesi gibi olan sevgili, cemalinin kitabında hattın Ve’l mürselâ  

ayeti gibidir.” demektedir. Murselât suresi birinci ayetten iktibas yapılan ifade  “Art arda 

(marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.”  anlamına gelmektedir. 

 

 

                                                 
86

  G.91/2, G.361/5, ÇG.492/4, Mn.520/2, Ms.521/3, G.530/5 
87

  G.464/2 
88

  G.230/3 
89

  G.62/12, G.165/2, Tb.505/50/1, G.509/4 
90

  Tb.5/5/10 
91

  G.53/1, G.95/2, G.105/1, G.179/3, G.193/1, Kt.95/2, N.33/1 
92

  G.334/2 
93

  Tb.5/9/7,  
94

  G.243/1 
95

  G.225/3 
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Ey yüzüñ nev-rūz u èìd u ṣaçlaruñ ḳadr u berāt 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñde ḥaṭṭuñ sūre-i Ve’l-mürselā   (G.53/1) 

 

Zebur, Hz. Davut’un demiri eritmesi ve Zebur’u ahenkli okuması ile birlikte 

anılmaktadır. Günümüzde de geçerli bir kullanım olan davudî okuyuş ifadesi, sesin gür ve 

çok yüksek çıkması hali için kullanılır. Şair, tıpkı Hz. Davut’un Zebur’u okuduğunda 

bütün yaratıkların bu sesten etkilenerek toplaşması gibi sen de aşk kitabını öyle oku ki 

felekte Zühre bile duysun, demektedir:  

 

Bir Dāvūdì laḫn ile oḳı èışḳ Zebūr’ın 

Ravż üzre felekde işidüp Zühre-i zehrā  (G.509/4) 

 

Ayrıca divanlarda nadir rastlanan bir isim ve kitabı “Kitâb-ı Danyâl” olarak 

geçmektedir.
96

 İsrailoğulları peygamberlerinden olduğu rivayet edilen Danyâl, Hirekyel’in 

oğludur. Ancak ikinci bir Danyal’ın da Nuh ile İbrahim peygamberlerin zamanları arasında 

yaşadığı rivayet edilmektedir.
97

   

 

2.1.5 Ayet, Hadis ve Arapça İbarelerden İktibaslar 

Sâdık,  bilhassa ayetler olmak üzere hadisleri ve Arapça ibarelere şiirinde oldukça 

fazla yer vermiş bir şairdir. Öyle ki şiirlerinin bazılarını ayetlerden yapılan iktibaslarla 

oluşturan şair bu vadide oldukça maharetlidir.  

 Divan şairlerinin Kur’an’dan iktibas, telmih, sure adlarını tevriyeli kullanmak 

suretiyle yararlandıkları bilinmektedir. Sözlük anlamı itibariyle ateş yakmak için bir 

yerden alınan kor demek olan iktibas, bir ayeti bir hadisi ya da bir sözü tam veya yarım 

olarak anlamlı bir biçimde aktarma sanatıdır. 
98

  

Sâdık genellikle kısmî iktibaslar yapma yoluna girer. Kimi durumlarda ise manen 

iktibas yaparak telmihle birlikte anlamı zenginleştirir. Şairin Kur’an’dan bu kadar çok 

                                                 
96

  G.312/1 
97

  İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, 19. b., Kapı Yay., İstanbul 2010, s.105. 
98

  Aktaş, a.g.e., s.107 
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iktibas yapması ve bunları ustalıkla şiirinde kullanabilmesi onun ilmî seviyesini 

göstermektedir. 

Sâdık Dîvân’ında oldukça fazla iktibas örneği vardır ve bu iktibaslar genellikle 

ayetlerden yapılmıştır. Aşağıdaki beyitlerde şair, Hz. Muhammed’i kendisine gönderilen 

en büyük mucize olan Kur’an’dan ayetlerle övmüş ve vasıflandırmıştır.  

 

è rıżuñ İnnā fe aḥnā ṣūretüñ Tāhā gibi  

Nāvek-i ġamzeñ İzā cā ḳaşlaruñ  ul yā gibi  

 

Òaṭṭuñ Er-Raḥmān çeşmüñ ḳāṣirā u’ - arfi èayn  

Kākülüñ Ve’l-leyl zülfinüñ İzā yaġşā gibi  (Tcb.6/6/1-2) 

 

Şiirlerde geçen ayetlerin mealleri ve Kur’an-ı Kerim’deki yerleri önce sure 

numarası sonra ayet numarası şeklinde (43/44 vb.) dipnotta gösterilmiştir. Ayetlerin 

anlamları verilirken başvurulan kaynak Türkiye Diyanet Vakfı’nın Kur’an-ı Kerim Meali
99

 

olmuştur.  

Sâdık Dîvân’ında tespit edilebilen ayet, hadis ve Arapça ibarelerden oluşan 

iktibaslar şunlardır: 

alâ hulkin azîm: Kalem suresinden (68/4) iktibas edilen ayetin anlamı şöyledir: 

“Sen elbe  e yüce bir ahlâk üzeresin.” 

Şair Hz. Peygamber’in tebliğinde çekmiş olduğu sıkıntıları ve dertleri de 

hatırlatırcasına âşıkların safa dağıtan kadehinin èalā hulkin èazìm olduğunu belirtir.  

 

Heb berāber ṭutmaġıçün bāde-i nūşān ġamı 

Oldı ol cām-ı ṣafā-güster èalā ḫulḳin èa ìm   (G.335/3) 

 

                                                 
99  Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Me’âli, haz. Ali Özek vd., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 86, Ankara 

1993.  
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alleme’l-esmâ:
100

 Bakara suresi 31.ayetten iktibasla kullanılan ibare “isimleri 

öğre  i” anlamına gelir. Ayetin tam meali şöyledir: “Allah, Âdem'e bü ün varlıkların 

isimlerini öğre  i. Sonra onları meleklere gös ererek, ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi 

bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” 

Yeryüzünde insan yaratılmadan önce Yüce Allah meleklere yeryüzünde insan 

yaratacağını, ona birtakım yetkiler vereceğini, kendisini temsil ettireceğini bildirir. 

Melekler insanın tabiatında fesat çıkarma, kan dökme özelliğinin olduğunu bildiği için 

önce bu varlığın yaratılışına içlerinde bir itiraz duyarlar. Meleklerin bilmediği hikmetleri 

bilen Allah Hz. Âdem’i yaratarak, ona bütün eşyanın adlarını öğretir. Meleklerden bunların 

adlarını sorar. Cevaptan aciz kalan meleklere Hz. Âdem’e secde etmelerini emreder.
101

 

Şair, bilhassa tasavvuf çevreleri tarafından, ilmin bir nokta olduğu ancak herkesin 

anlayabilmesi için Allah tarafından yayılıp açıldığına olan inanç ve kanaate telmihte 

bulunarak ezel ve ebed ilmini bir noktada toplayan Allah’ın o noktadan Hz. Âdem’e 

isimleri öğrettiğini belirtir.  

 

Bir noḳta ḳılup èilm-i ebedni vü ezelni  

Ol noḳtadın admaġa bolur èalleme’l-esmā  (ÇG.435/3) 

 

Allâhü’s-samed:
102

 İhlâs suresinden iktibas edilen ayetin (112/2) anlamı şöyledir: 

"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muh aç ır; O, hiçbir şeye muh aç değildir.)"  

 

Şair, İhlâs suresinden iktibas ettiği ayetlerle Allah’ı medh ü sena etmektedir. 

 

Ey ki zāt-ı dil-pezìrüñ ḳul hüvallāhü aḥed 

Vaṣf-ı şān-ı bì-nazìrüñ oldı Allāhü’ṣ-ṣamed  (G.103/1) 

 

                                                 
100

  G.2/8, G.24/7, G.40/3, G.435/3, Th.524/6, Mt.1/1 
101

  Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevi, Enderun Yayınları 35, 

İstanbul 1992, s.20. 
102

  G.103/1, G.451/1 
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ayne’l-yakîn:
103

 Yakîn; sağlam, kesin bilgi demektir. Ayne’l-yakîn bir şeyi bizzat 

gözüyle görüp ne oduğunu kesin bilme demektir.
104

 Şair tarafından Hz. Peygamber’in 

gözlerindeki sürme için “sürme-i ayne’l-yakîn” ifadesi kullanılmıştır. 

aynen tüsemmâ selsebîl: Selsebîl, Kur’an’da İnsan suresinde (76/18) geçen 

cennette bir pınarın adıdır. Ayetin anlamı şöyledir: “Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı 

verilir.”  

Şair sevgilinin/Hz. Muhammed’in dudakları Cennetteki selsebîl ırmağı olsa bile bu 

yaralı gönlüne bir katre değmeyeceğini ifade eder. 

 

Dil-i mecrūra çün bir ḳaṭre degmez ey gül-i cennet 

 utalum leblerüñ èaynen  üsemmā selsebìl oldı  (G.406/2) 

 

bâkiyâtü sâlihât: İyi işler kalıcı olur anlamındaki Arapça ifade Kehf suresinden 

(18/46) iktibas edilmiştir. Ayetin tamamı şöyledir: “Mallar ve evla lar, dünya haya ının 

süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin ka ında, sevap olarak da ümi  olarak da 

daha hayırlıdır.”  

Şair, Baki olan Allah’tan gelen her şeyi kabullenmeye hazırdır çünkü O’ndan gelen 

her iş hayırlıdır ve kalıcıdır. 

 

Emr-i ḥaḳḳıyla olur hem n’ola Bāḳì’den şerìf 

 ādıḳā meşhūrdur kim bāḳiyā ü ṣāliḥā  (G.54/5) 

 

belâğ-ı èale’r-resûl:
105

 Maide (5/99) suresinden kısmen ve manen iktibas olan 

ifadenin geçtiği ayet şu şekildedir: “Peygamberin üzerine düşen ancak  ebliğdir. Allah, 

sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.” 

                                                 
103

  Tcb.6/2/2, G.396/5, Mş.22/1 
104

  Yılmaz, a.g.e., s.26 
105

  G.321/5 
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beyne’s-semâéi ve’l-arz :
106

 Arapça olan ifade gökler ve yer arasında anlamına 

gelmektedir. Şair daha çok karşılaştırma yaptığı, iki şeyin eşit olmadığı durumlarda bu 

ifadeyi kullanmıştır.  

Şair, baştan sona tevhit ve naatla süslediği Dîvân’ında sevgili olarak vasfettiği Hz. 

Muhammed’in diğer peygamberlerle farkının sema ile arz arası kadar büyük olduğunu 

ifade eder: 

 

Māh-ı felek yüzinden nūr almadıysa da ḳarz 

Mihriyle farḳı anuñ beyne’s-semāèi ve’l-arż  (G.220/1) 

 

Bismillâh:
107

 Allah’ın adıyla demektir. Fatiha (1/1), Hûd (11/41) ve Neml 

surelerinde (27/30)  geçmektedir. Dîvân’da sevgilinin/Hz. Muhammet’in yüzü bir güzellik 

kitabına benzetilirken kaşları da o kitabın “bismillâh”ı olmaktadır. 

denâ  fetedallâ: “Yaklaş ı derken daha da yaklaş ı” anlamına gelen ifade Necm 

suresinden (53/8) iktibas edilmiştir. Hz. Muhammed’in hiçbir peygamberin ulaşamadığı 

yüceliğe ulaşarak miraçta Allah ile yakın olmasını anlatan ayetin meali şöyledir:  “Sonra 

(ona) yaklaş ı derken sarkıp daha da yakın oldu.” 

Şair, Hz. Muhammed’in Allah ile buluştuğu Miraç Gecesi’ne telmihte bulunarak 

beden engelinden kurtulan varlığın sevgiliye daha da yaklaşacağını ifade eder. 

 

Olur denā  fe edallāda yārına vāṣıl  

Bulınca ḳayd-ı bedenden vücūdı istiḫlās  (G.198/3) 

 

Er-Rahmân:
108

 Kur’an’ın 55. suresinin adıdır. Aynı zamanda Allah’ın merhamet 

eden, acıyan vasfını anlatan ismidir. Şair Hz. Muhammed’in hattını bu sureye benzetmiştir. 

                                                 
106

  G.213/1, G.218/1, G.222/3 
107

  Tcb.6/6/3, Mş.7/5, G.373/1, G.379/2 
108

  Tcb.6/6/2 
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Şair, Rahman suresinde övülen cennet ırmaklarına da telmihte bulunarak sürekli 

akıp duran nehrin cennetin vasfını anlatmak için Rahman suresini okuduğunu belirtir. 

 

Cennet evṣāfını bildürmekiçün gülşende 

Oḳıdı sūre-i Raḥmān’ı müselsel enhār (K.516/3) 

 

erselnâk:
109

 “Seni gönderdik” anlamındaki ifade Enbiya suresinden (21/107)  

iktibas edilmiştir. Ayetin tamamı şöyledir: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahme  

olarak gönderdik.” 

elem neşrah:
110

 İnşirah suresinden (94/1) iktibas edilen ayet “Biz açmadık mı” 

anlamına gelir. Ayetin tam meali şöyledir: “(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp 

genişle medik mi?” 

ene’l-Hakk :
111

 Hallac-ı Mansur’a it olan söz Ben Hakk’ım demektir. Hallac bu 

sözü yüzünden asılmıştı. Bir görüşe göre Hallac bu sözü sekr halinde söylemişti, sehv 

haline gelince bu sözün yanlışlığını kabul etti. Diğer bir görüşe göre Hallac bu sözü 

Hak’tan hikâye ederek söylemiştir.
112

 

Şair, eğer bezminin sakisi (Hz. Peygamber) Ene’l Hak kadehini sunmasaydı Hallac 

o kadehi içmezdi, demektedir: 

 

Eger sāḳì-i bezmüñ ṣunmasaydı 

Ene’l-Ḫaḳḳ cāmını içmezdi  allāc  (G.69/3) 

 

ev-ednâ :
113

 “Daha da yakın” anlamına gelen ifade Necm suresinden (53/9) 

iktibasla kullanılır. Ayetin tamamı şöyledir: “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı 

kadar, yahu  daha az oldu.”  

                                                 
109

  G.303/1, Th.524/9 
110

  Tcb.6/3/3 
111

  G.141/4 
112

  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi: 185, Sözlük Dizisi: 5, İstanbul 

2001, s. 123. 
113

  Tcb.6/5/4, Mh.9/1 
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Dîvân’da bu ifadenin geçtiği beyitlerde Hz. Muhammet’in miraçta Allah ile 

buluşması anlatılarak makamının ne denli yüce olduğu ifade edilir. 

eyne tezhebūn:
114

 Tekvir suresinden (81/26) iktibas edilen ayetin meali şöyledir: 

“(Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz?” 

Şair, aşağıdaki beyitte ayeti bağlamından koparıp farklı bir mecrada kullanmıştır. 

Hz. Muhammed’in miracında Allah ile buluşmasından sonra Allah’ın “nereye gidiyorsun” 

nidasının devlet olarak ona yeteceğini ifade etmiştir: 

 

Devlet yeterdi leyle-i esrāda  ādıḳā 

Ol meh diyeydi èāşıḳına eyne  ezhebūn   (G.347/5) 

 

Fâtiha :
115

 Kur’an’ın birinci suresinin adıdır. Fatiha kelimesi fatih sıfatından 

aktarılmadır. Açılacak veya kademeli olarak oluşacak şeylerin başlangıcı anlamında 

kullanıldığı için sureye ad olmuştur. 

Şair tarafından vasfedilen Hz. Muhammet’in yüzü Fatiha’ya benzetilmiştir:  

 

 açı Ve’l-leyl ḫaṭı sūre-i Ṭāhā gibidür 

 ūreti Fā iḥa ebrūları  ul Yā gibidür  (G.130/1) 

 

fethun karîb:
116

 Yakın bir fetih anlamına gelen ifade Saf suresinden (61/13) iktibas 

edilen bir ayettir. Ayetin tamamı şöyledir: “Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: 

Allah' an bir yardım ve yakın bir fe ih (Mekke'nin fe hi). (Ey Muhammed!) Mü'minleri 

müjdele!” 

festakim:
117

 Kur’an-ı Kerimde Hûd (11/112) suresinde geçer. Anlamı 

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” demektir. Hz. Peygamber’e yöneltilen bir emir 

cümlesidir. Dîvân’da “bâg-ı fes akim” ve “emr-i fes akim” şeklinde geçerek Hz. 

Peygamber’i övme vesilesi yapılır.  

                                                 
114

  G.346/1, G.347/5 
115

  G.52/2, G.130/1 
116

  G.48/1 
117

  Tcb.6/3/2, G.347/3 
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Aşağıdaki beyitte Hazret-i Peygamber’in boyu ve gözleri ile teşbih edilen unsurlar 

İsra Gecesi’nde kimsenin ulaşamadığı makama telmih içindir:  

 

Naḫl-i ḳaddüñ devḥa-i gülzār-ı bāġ-ı festaḳim 

Çeşm-i mestüñ nergis-i bustān-ı mā-zāġa’l-baṣar (Tcb.6/3/2) 

 

fîhâ tahtihe’l-enhâr : “Orada içinden ırmaklar akan” anlamına gelen ifade Âli 

İmran suresinden iktibas edilmiştir. Cennetliklerin konu edildiği ayetin tamamı şöyledir: 

“Faka  Rablerine karşı gelmek en sakınanlar için, Allah ka ından bir konaklama yeri 

olarak, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cenne ler vardır. Allah ka ında 

olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır.”  

Sevgilinin/Hz. Muhammed’in övüldüğü beyitte onun cevher saçan gözleri ve 

Cennet misali ırmaklar akıtan gözyaşları konu edilir:  

 

Eşigi altında anuñ çeşm-i gevher-bārı gör 

Cennetüñ vaṣfında fìhā  aḥtihe’l-enhārı gör  (G.137/1) 

 

fi’l-èukad: Felak suresinden iktibas edilen ayetin tam meali şöyledir: “Düğümlere 

üfleyenlerin kö ülüğünden…” 

Şair sevgilinin saçlarını büyücüye benzeterek gönlünün ona bağlanıp kaldığını ifade 

etmektedir: 

 

Kāküli perçìni bir seḥḥāredür kim  ādıḳā 

Baġladı efsūn idüp siḥriyle göñlüm fi’l-èuḳad (G.105/5) 

 

fi’n-nâri cahîmi hâlidîne  fîhâ ebed : “A eşdedir ve orada ebedi kalacaklardır” 

anlamına gelen ifade  Kur’an’da 24 yerde geçen ateş halkı veya cehennemlikler olarak 

adlandırılan kişiler için uyarıcı azap ayetlerinden iktibastır.  
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Kur’an’da cehennemlikler a eş halkı ve a eşe mahkumlar olarak anılır. Cennetlikler 

ise orada ebedi kalacakları Cennet isimleriyle bahsedilir. Azab ve müjde ayetleri adeta 

mecz edilerek korku ve ümit arasında aşk ateşiyle yanıp kavrulan ve bu ateşi sonsuz olarak 

isteyen aşıklar ifade edilir.  

Şair, aşk ateşinin aşıklar için devamlı olduğunu, ruhların yaratılmasından dünyaya 

gelişe kadar olan zamanda bu ateşin devam ettiğini anlatır. Bu gerçeğe dikkat çekmek 

isteyen şair, Kur’an’da aslında cehennemlikler için “A eşdedir ve orada ebedi 

kalacaklardır.” ayetini, bağlamını değiştirerek aşıklar için kullanmıştır:  

 

Cennet-i kūyın ḳoyup terk-i diyār étem dédüm 

Dédi fi’n-nāri cahìmi ḫālidìn fìhā ebed   (G.451/3) 

 

fi’s-subhi ve’l-mesâ :
118

 Arapça olan ibare sabah ve akşamda anlamına 

gelmektedir. Zımnen her daim anlamına gelen ifade şair tarafından sürekli zikir ile meşgul 

olma anlamında kullanılmıştır.   

hablu’l-metîn:
119

 Âli İmran suresindeki (3/103) ayetten iktibas olarak alınan ifade 

“sağlam bir ip” demektir. Ayetin tamamı şöyledir: “Hep birlik e Allah'ın ipine (Kur'an'a) 

sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nime ini ha ırlayın. Hani sizler 

birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleş irmiş i. İş e O'nun bu nime i 

sayesinde kardeşler olmuş unuz. Yine siz, bir a eş çukurunun  am kenarında idiniz de O 

sizi oradan kur armış ı. İş e Allah size âye lerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola 

eresiniz.”  

Şair hablu’l me în ifadesini Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından atılan kuyudan 

çıkması olayına telmih için kullanmıştır: 

 

Çāh-ı belādan eylese cān Yūsuf’ın olur 

 ablü’l-metìn şerè-i şerìfüñ eger rehā  (G.30/3) 

 

                                                 
118

  G.3/3, G.37/1, G.44/2  
119

  Tcb.9/2/3, G.30/3, G.399/5 
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Hā Mîm:
120

 Kur’an-ı Kerim’de “Hâ-Mim” ile başlayan 7 sure vardır. Bu sureler: 

Mümin (Gafir) suresi, Fussilet Suresi, Şura suresi, Zuhruf suresi, Duhan suresi, Casiye 

suresi ve Ahkaf suresi. 

Hâ-Mim Hurûf-ı mukatta’adandır. Hurûf-ı mukatta’a Kur’an’ın 20 suresinin 

başında bazen bir bazen de birkaç harfin birleşmesinden oluşan rumuzlara denmektedir.
121

 

Şair hurûf-ı mukata’a harfleri olan Hâ Mîm ve Meryem suresinin ilk ayeti olan 

“Kâf Hâ” yı Hz. Peygamber’i anlatan rumuzlar olarak tavsif eder. 

 

 ādıḳ ḥurūf-ı muḳaṭṭaèdan  ā vü Mìmle 

Oldı luġāz ü naèt ü muèammāsı kāf u hā  (G.43/5) 

 

Hayy-i lâ-yenâm :
122

 Allah’ın kudretinden ve diğer vasıflarından bahsedildiği 

Bakara suresinden(2/255) iktibas edilmiş bir ayettir. “O Hayy’dir, uyumaz” anlamına 

gelen ayetin tamamı şöyledir: “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, 

kayyumdur.  O'nu ne bir uyuklama  u abilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki 

her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun ka ında şefaa  e bulunacak kimdir?  O, kulların 

önlerindekileri ve arkalarındakileri (yap ıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O'nun 

ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, 

bü ün gökleri ve yeri kaplayıp kuşa mış ır. (O, göklere, yere, bü ün evrene 

hükme mek edir.) Gökleri ve yeri koruyup göze mek O'na güç gelmez. O, yücedir, 

büyük ür.”  

Şair tarafından ayetin anlamına uygun olarak Allah’ı övmek amacıyla 

kullanılmıştır. 

hel etâ  :
123

 “Geldi mi” anlamına gelen ifade İnsan (Dehr) suresi birinci ayetten 

iktibastır. Ayetin tam meali şöyledir: “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken 

(yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.” 

                                                 
120

  G.43/5 
121

  Yılmaz, a.g.e., s.62. 
122

  G.55/3 
123

  Tb.5/6/9, G.34/1-5, G.280/2, G.282/5, Mf.2  
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Şair, Hz. Ali’yi övdüğü gazel şeklindeki methiyelerinde Hz. Ali’nin hel e â ayetine 

mazhar olduğunu belirterek bu ifadeyi genellikle lâ fe â ile kafiyeli olarak kullanır. Lâ fe â 

“(Hz. Ali’den başka) yiğit yoktur” anlamına gelir.  

 

Şìr-i jiyān-ı vaṣf-ı nişān-ı hel-e ā  

Çābüḳ-süvār-ı midḥat-i meydān-ı lā-fe ā  (G.34/1) 

 

Şair, bir beyitte ise hel e â ayetini Hz. Ali övgüsü için değil, daha çok ayetin genel 

manasına uygun olarak, insanoğlunun var oluş macerasını anlatmak için kullanır.  

 

Semè-i cāna ireli ṣavt u ṣadā-yi hel e ā 

Girmez oldı gūşuma  ādıḳ nevā-yi çeng ü def  (G.282/5) 

 

hel min mezîd : “Daha var mı” anlamındaki ifade Kaf suresinden iktibas edilmiş 

bir ayettir. Ayetin tamamı şöyledir: “O gün Cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "daha 

var mı?" der.” 

Sâdık, tıpkı cehennemin doldukça daha yok mu diyeceği gibi sevgilinin kendisini 

daha çok kanatmasını ve üzmesini ister.  

 

İmtilā-yı ḫūn-ı lüṭfuñ eyle  ādıḳ mücrimi   

Acıġup şol demde kim düzaḥ diye hel min mezìd  (G.109/5) 

 

huddrin ve abgarî :124
 Rahman suresinden iktibas edilen ifade “yeşile ve yaygılara” 

anlamına gelmektedir. Ayetin tam meali şöyledir: “Onlar yeşil yas ıklara ve güzel 

yaygılara yaslanırlar (nime lenirler).” 

hûri’l-èîn : “İri gözlü” anlamına gelen ifade Duhan suresinden (44/54) iktibas 

edilmiştir. Ayetin meali şöyledir: “İş e böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle 

evlendirmişizdir.” 

                                                 
124

  G.351/2 
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Şair sevgilinin/Hz. Muhammed’in bulunduğu yeri cennet olarak tavsif ederken 

onun hasretiyle orada döktüğü kanlı gözyaşlarını iri gözlü huriler görseydi kına ederlerdi 

demektedir.   

 

Gözümden aḳduġı ḫūnı behişt-i kūyında  

Göreydi destine ḥınā iderdi ḥūri’l-èìn   (G.351/4) 

 

ihdine’s-sırât :
125

 Fatiha suresinden (1/6) kısmen iktibas olan ayet “bizi doğru yola 

sevk e ” anlamına gelir. Şair, ayetin ruhuna uygun olarak hidayet edici sıfatıyla yakardığı 

Allah’tan kendilerini doğru yola iletmelerini ister. 

 

 utdum reh-i  alāleti pür-bìm ü iḥtiyāṭ 

Yā Hādi’s-sebìlü lenā ihdine’ṣ-ṣırā  (G.241/1) 

 

iktedeytüm ihdedeytüm :  “Uydunuz, ve yol aldınız/ilerlediniz.” anlamına gelen bu 

ifade aslında sahihliği tartışılan bir hadisten iktibastır. Hadisin tamamı şöyledir. “Benim 

ashabım gök eki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidaye  bulursunuz.” 

Şair, dört halifeyi medhettiği methiye türündeki bir şiirinde Hz. Peygamber’in 

sözünü iktibas eder. 

 

Ki zìra iḳ edey üm ihdedey üm   

Dedi bunlar ḥaḳḳında faḥr-i ebrār  (Tcb.8/4/7) 

 

innā  fetahnâ:
126

 Elbette biz fethettik anlamına gelen ayet Fetih suresinden (48/1) 

iktibastır. Ayetin tamamı şöyledir: “Şüphesiz biz sana apaçık bir fe ih verdik.” 

 

innemâ :
127

 Sadece, ancak, bununla beraber gibi anlamlara gelen kelime bir şeyi 

teyid için kullanıldığında diğer alternatifleri ortadan kaldıran durumlar için söz konusu 

                                                 
125

  Tcb.8/1/5, G.226/3, G.228/1, G.234/5, G.241/5 
126

  Tcb.6/6/1, Tcb.515/2/5 
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edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 155 yerde bu ifade geçmektedir. Fâtır suresinde (35/28)  

“Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah 

mu lak güç sahibidir, çok bağışlayandır. “ ayeti ile İnsan suresindeki (76/9),  

“(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) ‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir 

karşılık ve bir  eşekkür beklemiyoruz.”  ayeti esas alınarak Hz. Ali için övgü vesilesi 

yapılmıştır. 

Sâdık, Hz. Ali için yazdığı methiye türündeki gazellerinde bu ifadeyi selûnî ile 

birlikte kullanmıştır. Hz. Ali’nin bazı şeyler sormak için gelen heyete sorunuz demesine 

telmih yapılan bu ifade ile innemâ ifadesinin aynı beyitte kullanılması kelimeyi yorumlama 

açısından önemli bir anahtardır. Dolayısıyla iktibas edilen innemâ ifadesi Fatır suresindeki 

(35/28)  “… Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”  

ayetiyle daha çok uyum göstermektedir.  

Hz. Ali’nin İslâm hakkında soru sormak için gelen heyetin bütün sorularına cevap 

vermesi olayına telmih yapılan selûnî ifadesiyle, Fatır suresindeki (35/28)  “… Allah'a 

karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…” ayetinden iktibas olan 

innemâ ifadesi birlikte kullanılmıştır. Söz konusu ifadeler Hz. Ali’nin ilminin övülmesi 

maksadıyla kullanılmıştır.   

 

Vaṣf-ı sel nì besdür aña innemāyile  

Münkirlerine rifèatinüñ vech-i iètirāf  (Tb.5/6/10) 

 

innî enallâh : “Şüphesiz ki ben Allah’ım” mealindeki iktibas, Taha suresinden 

(20/14) alınmıştır. Hz. Musa’nın muhatap olduğu bu ayetin tamamı şöyledir:  "Şüphe yok 

ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilâh yok ur. O hâlde bana ibade  e  ve beni anmak 

için namaz kıl." 

Şair, Hz. Musa’nın Tur dağında işittiği nidaya telmihte bulunan şair, innî enallâh 

(Şüphesiz ben Allah’ım) ile aşıkların yüreklerine ateş düşürdüğünü ifade ediyor. 

 

                                                                                                                                                    
127

  G.14/2, G.34/2, G.280/4 
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Mikḥel-i ün ur ileyk birle çekdüñ çeşme kuḥl  

 teş-i innì enallāhile yaḳduñ cāna dāġ   (G.268/2) 

 

izâ câ : Nasr suresinden (110/1) alınan ayetin iktibas edilmiş şekli “geldiği zaman” 

anlamına gelir. Ayetin tam anlamı şöyledir: “Allah'ın yardımı ve fe ih (Mekke fe hi) 

geldiğinde…” 

Sâdık Kur’an’a vakıf bir şair olarak surelerin ve ayetlerin anlamlarından hareketle 

Hz. Muhammed’i överek teşbih ve telmihlerle zengin bir tasavvur dünyası oluşturur.  

 

è rıżuñ İnnā fe aḥnā ṣūretüñ Tāhā gibi  

Nāvek-i ġamzeñ İzā cā ḳaşlaruñ  ul yā gibi (Tcb.6/6/1)   

 

izâ câe’l-gazâ èumiye’l-basar : “Allahın  akdiri geldiğinde göz görmez olur.” 

anlamında bir darbımeseldir. 

Sevgilinin kılıç gibi keskin gamzeleri geldiğinde bunu gözlerinin göremeyeceğini 

yani tedbir alamayacağını ifade eden şair çünkü kaza geldiğinde göz görmez olur zaten 

şeklinde açıklar. 

 

Tìr-i ġamzeñ gelse görmez çeşm-i ter 

Çün izā cāe’l-ġazā èamye’l-baṣar   (G.119/1) 

 

iz hümâ fi’l-gâri: “İki kişiden biri olarak” anlamına gelen ifade, Tevbe suresinden 

(9/40) iktibas edilmiştir. Ayet, Mekke’de müşriklerin baskıları sonucu Hz. Muhammed’in 

Hz. Ebu Bekir’le birlikte Medine’ye hicreti esnasında Hira mağarasına sığınmalarını 

anlatır. Ayet şöyledir:  “Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım e mezseniz, (biliyorsunuz ki) 

inkâr edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizza  Allah 

yardım e miş i. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, ‘üzülme, çünkü 

Allah bizimle beraber’ diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, 

sizin kendilerini görmediğiniz bir akım ordularla onu des eklemiş, böylece inkâr edenlerin 
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sözünü alçal mış ı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah, mu lak güç sahibidir, hüküm ve 

hikme  sahibidir.”  

Aşağıdaki beyitte dört halifeyi metheden şair ilk halife Hz. Ebu Bekir’i mağaradaki 

iki kişiden biri olarak vasıflandırır: 

 

Birisi şāh-ı kevnüñ iz hümā iåneyni ġārıdur  

Birisi milk-i şerèüñ şıḥne-i ḫıdmet güzārıdur 

Biri milk-i ḥayānuñ ḫüsrev ü gerdūn vaḳārıdur 

Biri rūz-ı ġamuñ çābük düldül süvārıdur 

Ne èālì pādişālardur o çār-aḫbābı görsünler  (Mh.17/2) 

 

kâbe kavseyn :
128

 “İki yay arası” demek olan ifade miraç hadisesinin anlatıldığı 

Necm suresinden (53/9) kısmen alıntıdır. Ayetin tam meali şöyledir: “(Peygamber’e olan 

mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahu  daha az oldu.” Dîvân’da Hz Muhammed’in 

makamının büyüklüğü anlatılmak için kullanılmıştır. 

kâsirâtu’t-tarfi:
129

 Rahman suresinden (55/56) iktibas edilen ayet “gözlerini yalnız 

eşlerine çevirmiş güzeller” anlamına gelmektedir. Ayetin tam meali şöyledir: “Oralarda 

bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, 

ne bir cin dokunmuş ur.”  

kâzimîne gayz: Âli İmran suresindeki (3/134) ayetten iktibas olarak “öfkelerini 

yenerler” anlamına gelir. Ayetin tamamı şöyledir: “Onlar bolluk a ve darlık a Allah 

yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri 

sever.”  

kerremnâ : İsra suresinden iktibasla (17/70) Allah’ın insanı yüceltip 

şereflendirmesine işaret ettiği yücel  ik,şereflendirdik anlamına gelen ayettir. Ayetin 

tamamı şöyledir: “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde 

 aşıdık. Kendilerini en güzel ve  emiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yara  ıklarımızın 

birçoğundan üs ün kıldık.” 
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 Mş.7/7, G.70/3 
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 Tcb.6/6/1 
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 kul hüvallâhü ahed :
130

 İhlas suresinden iktibas edilen (112/1) ayet “De ki: "O, 

Allah' ır, bir  ek ir." anlamındadır.” 

Akıl ehlinin o sevgilinin güzellik kitabını tefsir etmeye gücü yetmeyeceğini 

söyleyen şair, bunun sebebi olarak da sevgilinin yanağındaki ayva tüylerine kul hüvallâhü 

ahed yazılı olmasına bağlar. Ayva tüyü tevriyeli olarak Hz. Muhammed’e inen Kur’an-ı 

Kerim’dir:  

 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin nice tefsìr ider ehl-i ḫıred 

Oldı çün ḫaṭṭ-ı èızārı ḳul hüvallāhü aḥed  (G.105/1) 

 

kul yâ:
131

 Kâfirûn suresinden iktibas edilen ayetin (109/1) kısaltılmış şekli “De ki 

ey” anlamına gelir. Şair iktibas ettiği ayeti Hz. Muhammed’in kaşlarını vasfetmek için 

kullanır. Ayetin tamamı şöyledir: “De ki: "Ey Kâfirler!" 

Kum feéenzir:
132

 Müddessir suresinden (15/72) iktibasla “Kalk ve uyar” 

anlamındadır. Allah’ın Hz. Peygamber’e tebliğ için göndermiş olduğu ilk ayetlerdendir.  

Şair, gece yarısında arşıâlâdan öten horozun bezm ehline nida eylediğini belirterek 

bu nidanın “ey susuzlar kalkın ve uyarın” olduğunu ifade eder: 

 

 um fe-enzir eyyüh’el-èaṭşān deyü bezm ehline  

Nıṣf-ı şebde èarş-ı aèlādan nidā eyler ḥurūs  (G.183/2) 

 

kurretü’l-èayn:
133

 Göz bebeği, göz aydınlığı gibi anlamlara gelen ifade Kur’an’da 

Furkan suresi (25/47), Kasas suresi (28/9) ve Secde suresi (32/17) olmak üzere üç yerde 

geçmektedir.  

Bu ifade Dîvân’da, Hz. Peygamber’in torunları Hz. Hasan ve Hüseyin için 

kullanılmıştır. Şair aşağıdaki beyitte Hz. Hasan’ın Allah tarafından pak olan dinin 
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 G.103/1, G.105/1, G.106/5, ÇG.456/1 
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  G.451/2 
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  Tcb.6/5/5, G.183/2 
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peygamberi Hz. Muhammed’in gözünün aydınlığı ve dinin nuru kılındığını ifade 

etmektedir:  

 

 ıldı añı Ḫālıḳ nūr-ı yaḳìn 

 urre ü’l-èayn-ı Resūl-i pāk-i dìn (G.15/3) 

 

külli èilmin leyse fi’l kırtâsi dâ: “Kağı  a yazılı olmayan her şey unu ulup gider.” 

anlamında bir darbımeseldir.  

Şair, darbımeseli hatırlatarak sevgilinin yüzünde vefaya dair yazı yazılsa yeridir, 

çünkü sevgili her zaman vefasızdır ve aşığı unutur, ihmal eder demektedir:  

 

Levḥ-i ruḫsāruñda yazulsa n’ola resm ü vefā 

Kim dimişler külli èilmin leyse fi’l ḳır āsi  āè 

 

külli sırrın câveze’l-issneyni şâ: 134
 “İki kişiye ulaşan sır sır değildir.” anlamında 

Arapça bir atasözüdür. 

Sâdık, kendine hitapla, kalbindeki sırrı bedenine açmaması gerektiğini çünkü ikiye 

ulaşan sırrın sır olmaktan çıkacağını ifade eder:  

 

Sırr-ı èışḳı  ādıḳā cismüñde cāna açma kim 

Çün dimişler külli sırrın cāveza’l-is neyni şāè (G.260/5) 

 

kün fekân:
135

 Kur’an-ı Kerimdeki ayetlerde kün fe-yekûn şeklindedir. Bakara 

(2/117), Al-i İmrân (3/47, 59), En’âm (6/73), Nahl (16/40), Meryem (19/35), Yasin (36/82) 

surelerinde geçer. Vezin gereği kelimeyi eksilterek kullanan şair “Ol deyince oluverir.” 

anlamındaki ayetten  iktibas yapmıştır. 

                                                 
134

  G.257/3, G.468/4 
135

  Tn.1/1 
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küntü kenzen:
136

 “Küntü kenzen mahfiyyen..” ile başlayan ve daha çok 

mutasavvıfların dilinde yaygın olan bu sözün kudsi hadis olduğuna inanılır. Anlamı “Ben 

bir gizli hazine idim” demektir. 

“Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım kimseleri yarattım, 

onlara kendimi bildirdim ve onlar da beni bildiler.” Bu sözü ünlü hadis bilginleri uydurma 

hadisler arasında gösterirler.
137

  

Aşağıdaki beyitte Hz. Muhammed gizli bir hazine olan Allah’ın hazine odasındaki 

enbiyaların gözünün nuru olarak vasıflandırılmaktadır: 

 

Kün ü kenzen maḥzeninde mā-ḫaṣal  

Nūr-ı çeşm-i enbiyāsın yā Resūl  (G.10/2) 

 

lâ-fetâ :
138

 Cebrail tarafından Uhud savaşındaki yararlılığı dolayısıyla Hz. Ali 

hakkında söylendiği rivayet edilen bir sözden yapılan alıntıdır. Tamamı şöyledir: “Lâ fe â 

illâ Alî, lâ seyfe illâ zü’l-fekâr”. Bu cümle “Ali’den başka yiği , Zülfekar’dan başka kılıç 

yok ur” demektir.
139

 Kahramanlık ve yiğitlik merkezindeki destan kültürüyle yetişen 

Türkler açısından kahramanlığı, cömertliği, derunî ilmi vb. güzel hasletleri ile Hz. Ali ideal 

bir tip haline gelmiştir.  

Şair, aşağıdaki beyitte Hz. Ali’yi arslan, kaplan, fil gibi güçlü canlılar ile fiziksel 

özellikler merkezinde överek Düldül olarak rivayet edilen atıyla birlikte anar: 

 

Ḫüsrev-i Düldül-süvār-ı èarṣa-gāh-ı lā-fe ā 

Øaygem-i pìl-efgenānan [u] şìr-i zār-ı hel e ā  (Mf.2) 
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  Mş.7/2, G.10/2, G.344/4 
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  Yılmaz, a.g.e, s.91. 
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  Tb.5/6/13, G.14/3, Mh.18/5, G.34/1, G.35/1, G.280/5, Mf.2  
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lā uhsî :
140

 “Lâ uhsî sanâ’en” ile başlayan duadan iktibastır. Kelime anlamı 

sayamam demek olan ibare şair tarafından Hz. Muhammed’in zikri olarak 

vasıflandırılmaktadır. 

lâ-raybe :
141

 “şüphe/ ereddü  yok ur” anlamına gelen ifade başta Bakara suresi 

(2/2) olmak üzere 14 ayette geçer. Bakara suresindeki ayet şöyledir: “Bu, kendisinde şüphe 

olmayan ki ap ır. Allah'a karşı gelmek en sakınanlar için yol gös ericidir.” 

lâ seyf: Hz. Ali’nin kılıcı dolayısıyla övüldüğü sözün tamamı “Lâ fe â illâ Alî, lâ 

seyfe illâ zü’l-fekâr”dır. Bu cümle “Ali’den başka yiği , Zülfekar’dan başka kılıç yok ur” 

demektir.
142

 

lâ-tehaf :
143

 Korkma anlamına gelen kelime Hz. Musa’ya elindeki asayı yere 

bırakmasını isteyen Allah’ın asanın yılan olması dolayısıyla çekinen Musa’ya olan 

nidasıdır. Konu ile ilgili olarak Tâhâ (20/21,67),  Neml (27/10), Kasas (28/35,31) 

surelerinde bu olay anlatılır.
144

    

Şair, aşk şarabını bir gece içmeye çekindiğini, ancak gizliden bir nidanın kendisine 

“Korkma” dediğini ifade eder. Hz. Musa’nın hikâyesine telmih yapılmıştır: 

 

Bir gice deyr içre terdìd eyledüm cām içmege 

Hātif-i ġayb-i nidā itdi ki  ādıḳ lā- eḫaf  (G.287/5) 

 

le-èamrük: “Ömrün hakkı için” demek olan ibare Hicr suresinden (15/72) iktibastır. 

Surenin meali şöyledir: "Ömrüne andolsun ki onlar (şehve  en) gözleri dönmüş hâlde, 

sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" 

Le-èamrük sözündeki hitap ihtilaflı olmakla beraber Hz. Muhammed’edir.
145

 

Burada Allah Peygamberimizin ömrü için kasem etmektedir. Bu söz Peygamberimizin 

başına konmuş bir tac, bir menşur olarak ele alınır.
146
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  Tcb.3/1, G.275/1 
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  Mş.7/9 
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  Yılmaz, a.g.e, s.103. 
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lem yekün:
147

 Kur’an’da 21 adet muhtelif ayette geçen kelime “olmamış ır, 

olamaz” gibi anlamlara gelmektedir. İhlâs suresinin son ayeti (112/4)  "Hiçbir şey O'na 

denk ve benzer değildir." mealinde bir ayettir ve daha çok buradaki anlamıyla düşünülerek 

Allah’a hiçbir şeyin denk ve ortak olmayacağı bağlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

ifade Beyyine suresinin bir başka adı olarak da kullanılmaktadır. Kelime anlamı olarak 

"açık delil, kesin belge" anlamına gelen Beyyine suresi ehli kitabın imanı konusunda 

uyarıcı mahiyettedir. 

lem-yezel:
148

 Arapça olan ibare “zail olmayan, daimi” anlamlarına gelir. Allah’ı 

övme amacıyla yazılan tevhit türündeki şiirlerde bu ifade geçmektedir. 

Sâdık, bir tevhidinde, Allah’ın ebedi bir ilim ve hikmet sahibi olduğunu söyleyerek 

hikmet konusunda Aristoların dillerinin tutuk olacağını belirtir:   

 

Şifā-sāz olmada ol bir  akìm-i lem-yezeldür kim  

Aristūlar olupdur ḥikmetinde elken ü ebkem  

 

lev küşif:
149

 “Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” manasına 

gelen ve Hz. Ali’ye atfedilen sözün ilk kelimesidir.
150

  

Şair, Hz. Ali için methiye türünde yazdığı gazellerinde lev-küşif ibaresini selûnî ve 

innemâ ifadesiyle birlikte sık kullanmıştır. Aşağıdaki beyitte ise iki yüzlü sofiyi şekilci ve 

kaplumbağa gibi kendine dönük olmakla eleştiren şair, onun sırları anlayamadığını belirtir:   

 

 ūfì-i sālūse keşf olmaz rumūz-ı lev küşif  

Başını çekse burkaè içre mānend-i keşef  (G.281/1) 

 

levlâk: Şaye  sen olmasaydın anlamına gelen ifade kutsi bir hadisten iktibas 

edilmiştir. Allah’ın Hz. Muhammed için söylediği rivayet edilir. Sahihliği üzerinde 
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mutabakat olmasa da şiirlerde bolca kullanılan hadisin tamamı şöyledir: “Sen olmasaydın 

felekleri yara mazdım.”
151

  

Şair, Hz. Muhammed’in, insanlığın ve bütün peygamberlerin en yücesi olduğuna 

işaret ederek onun gelmesinden önce yaratılan âlemin aslında onun hürmetine var 

olduğunu belirtir. 

 

Çetr-i levlāki feżā-yı èarş-ı aèlāda ḳurup 

Nevbet-i kūs u nefìrüñ ṣavt-ı ev-ednā idi (Tcb.6/5/2) 

 

leylen izâ gasak : İyice karardığında geceye anlamına gelen ifade mana olarak 

Felak suresinden (113/3) iktibas edilmiştir. Ayetin meali şöyledir:  “Karanlığı çök üğü 

zaman gecenin kö ülüğünden…” 

Şair, sevgilinin yüzünü sabah ve akşam andığını ifade etmek için bu ifadelerden 

yararlanmıştır:  

 

Vaṣf-ı èizār u zülfüñ ider cān u dil sebaḳ 

 ubḥı izā  eneffesü leylen izā ġasaḳ   (G.289/1) 

 

leyse fî- kalbî  velîkin sivâk :
152

 “Senden başka kalbimde hiçbir şey yok ur.” 

anlamında Arapça bir ibaredir.  

Şair, kalbindeki gam tozlarının silinmesiyle gönül evinin temizlendiğini ifade 

ederek kalbinde Allah’tan başka bir şeye yer bırakmadığını ifade ediyor. 

 

Gerd-i ġamdan ḫāne-i dil oldı pāk 

Leyse fì- ḳalbì  velìkin sivāk   (N.193/1) 
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leyse mislüke fi’l-èarzi ve’s-semâ: Arapça olan ibare “Gökte ve yerde senin eşin ve 

benzerin yoktur.” anlamına gelir.  

Şair, tevhit türündeki bir gazelinde bütün bitkilerin Allah’ın birliğine şahit ettiğini 

ifade ederek onların hal diliyle “Gökte ve yerde senin eşin ve benzerin yoktur.” dediğini 

söyler. 

 

Her berg-i tāze vaḥdet-i zāta olup güvā 

Dirler ki leyse mis lüke fi’l-èarżi ve’s-semā  (G.2/1)  

 

lev kâne fîhimâ :
153

 Enbiya suresi 22. ayetten iktibas olan ifade “..o ikisinde (yerde 

ve gökte) olsaydı.” anlamına gelir. Ayetin tam anlamı şöyledir: “Eğer yerde ve gökte 

Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” 

lî- meèallâh: 
154

 “Allah’la beraber” anlamına gelen ifade sofilerin ağzında dolaşan 

“Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek, ne de gönderilmiş bir Nebi 

öyle bir yakınlığı elde edebilir” mealinde rivayet edilen bir sözden iktibastır.”
155

  

illā rahmeten lil-èâlemîn : Enbiya suresinde geçen (21/107) ayetten iktibas olarak 

alınmıştır. Hz. Muhammed’e bir hitap ve övgü olan ayetin meali şöyledir: “(Ey 

Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahme  olarak gönderdik.” 

Sâdık, Hz. Muhammed’in âlemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eden ayeti 

zikrederek Allah’tan ümidini kesmeyeceğini belirtir: 

 

Çün dedi mā-cāée illā raḥmeten lil-èālemìn  

Raḥmetinden dimezen  ādıḳ ümìdi saña kes  (G.166/5) 
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mâ-evhâ : Necm suresinden (53/10) iktibas edilen ayet Hz. Peygamber’in Rabbiyle 

iki kaş arasından daha yakın olduğu Mirac Gecesi’ni anlatır. Ayetin meali şöyledir: 

“Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahye  i.”  

Şair Hz. Peygamber’in İsra Gecesi’nde ulaştığı makamı mâ-evhâ olarak 

vasıflandırıp onun başına bir taç gibi giydirildiğini ifade eder:  

 

Başına tāc-ı mā-evḥā geyürdi sūre-i  āhā 

Gözine sürme-i mā-zāġa çekdi Leyle-i İsrā 

Geçüp cāy-ı tedellìden maḳāmı oldı ev ednā  

Bisāṭ-ı ḳurba irdi nuṭḳ-ı  aḳḳ’ı eyledi ıṣġā 

Nebìler de aña olan bu èızz u cāhı görsünler (Mh.9/1) 

 

mâin maèîn :
156

 Temiz su/akarsu anlamına gelen ifade Mülk suresinden (67/30) 

iktibastır. Ayetin tamamı şöyledir: “De ki: ‘Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim 

temiz bir akarsu getirir?’ "  

Şair, Medine’de Ravzatü’l-Mutahhara olarak anılan Hz. Peygamber’in kabri 

başında hasretle dökülen gözyaşlarının melekler tarafından bahçeyi sulayan bir akarsu 

eylendiğini ifade eder: 

 

 asret-i laèlüñle gözden dökülen yaşı revān 

Eyledi ḫayl-i melāéik ravżada māéin maèìn  (G.349/5) 

 

mâ-lem tekün :
157

 Bilmediğinizi öğre en anlamındaki ifade Hz. Peygamber’in 

övüldüğü Bakara suresinden (2/151) iktibastır. Surenin tamamı şöyledir: “Ni ekim kendi 

aranızdan, size âye lerimizi okuyan, sizi her kö ülük en arındıran, size ki ap ve hikmeti 

öğre en, ayrıca bilmediklerinizi de öğre en bir peygamber gönderdik.” 

mâ-rameyte: Enfal suresi 17. ayetten iktibas olan ifade “Sen a madın.” anlamına 

gelir. Ayetin tam meali şöyledir: “(Savaş a) onları siz öldürmediniz, faka  Allah onları 

                                                 
156

  Mş.22/1, G.349/5, Kt.161/1 
157

  Mş.22/1 



 

81 

 

öldürdü. A  ığın zaman da sen a madın, faka  Allah a  ı. Mü'minleri,  arafından güzel bir 

im ihanla denemek için Allah öyle yap ı.  Şüphesiz Allah hakkıyla işi endir, hakkıyla 

bilendir.”  

mâ-ûhî:158
 “Sana vahyolunan şey” demektir. Kehf suresi (18/27), Ankebut suresi 

(29/45) ve Zuhruf suresinde (43/43) geçen bu ifade ile Hz. Muhammed’e vahyedilen 

Kur’an-ı Kerim kastedilmektedir. 

mâ-zâga’l-basar: Necm suresinden iktibasla (53/17) “gözü kaymadı/şaşmadı” 

anlamına gelir. Hz. Muhammet’in Rabbiyle buluştuğu İsra Gecesi’ndeki durumundan 

övgüyle bahseden bir ayettir. Ayetin tamamı şöyledir: “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve 

(onu) aşmadı.” 

Divanda mâ-zag
159

 ile mâ-zaga’l-basar
160

 ibareleri kullanılmıştır. Sâdık “kuhl-i mâ-

zag”, “sürme-i mâ-zag” tamlamaları ile Hz. Peygamber’in İsra Gecesi’ndeki ulaştığı 

makamı ve durumunu över.  

Beyitte, Hz. Muhammed’in saçlarının siyahlığını İsra Gecesi ile ıtırlandığı, 

gözlerinin ise mâ-zag sürmesi ile sürmelendiği ifade edilir:   

 

 ılduñ sevād-ı zülfüñi İsrā’yile èıtır 

Andañ ġazāl-i çeşmüñi mā-zāġ ile kehìl  (Tcb.8/2/4) 

 

min èalak : Alak suresinden (96/2) iktibas olan ifade kan pıh ısı, aşılanmış yumur a 

gibi anlamlarda tefsir edilmiştir.  

Şair, ayetin anlamına uygun olarak, Allah’ın değersiz bir katreden en güzel surette 

insan yaratmasına telmihte bulunmuştur: 

 

 unèuñ yiter ki ḳatre-i māh-ı mehìnüñi 

İnsānı ḳıldı aḥsen-i ṣūretde min èalaḳ  (G.288/2) 
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  Tcb.6/5/1, G.10/5 
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  Mş.7/6, Mh.9/1, G.29/7, G.47/6, G.117/4, G.118/4, G.144/2, G.269/1, G.271/1, G.313/5, G.324/4, 

G.424/1, ÇG.464/4, ÇG.472/2, ÇG.487/3, ÇG.489/6, Mz.506/15 
160

  Tcb.6/3/2, G.10/8, G.86/4, ÇG.482/4 
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men èaref: 
161

 “Men arefe nefsehû fekad arefe Rabbehû” olarak bilinen hadisten 

iktibas olarak anılmıştır. Hadis, “Kendini bilen Rabbini bilir.” anlamına gelir.
162

  

Şair, men aref olarak ifade ettiği kendini bilme sırrına vakıf olanın Allah’ı da 

bileceğini belirtir:  

 

Ḫizmet-i èirfān gerek kūy-ı ḫarābāt içre kim 

Nükte-i tevḥìdle keşf ola sırr-ı men èaref   (N.159/2) 

 

mine’z-zulumāti yüncîküm bi-dûni’ş-şemsi ve’ş-şârik : Bakara suresinden (2/257) 

lafız ve mana olarak iktibas edilen ifade “ışık ve güneş olmaksızın sizi karanlıklardan 

kur arıyor” anlamındadır. Bakara suresindeki ilgili ayetin meali şöyledir: “Allah, iman 

edenlerin dos udur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise 

 âğû  ur. (O da) onları aydınlık an karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar 

cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.” 

Şair, sevgilinin yanağının ışığını güneşin ışığına benzeterek bu ışığın kendisini 

karanlıklardan aydınlığa çıkardığını ifade eder:  

 

Olaldan şemè-i ruḥsārı o māhūn mihr-veş bārik 

Mine’ - ulumā i yüncìküm bi-dūni’ş-şemsi ve’ş-şāriḳ   (G.291/1) 

 

min keési’l-kirâm : “Cenne  e inananlara ikram edilen bir kadeh cenne  içeceği” 

anlamına gelen ifade İnsan suresinden (76.17)  iktibastır.  Ayetin meali şöyledir:  “Orada 

kendilerine, ka kısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.” 

Şair, sakiye seslenerek kendilerine iman içkisi olan bir kadeh cennet içeceğini 

içirmesinin vaktinin geldiğini söyler:  
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  G.14/3, Tcb.21/4/5, N.160/2 
162

  Yılmaz, a.g.e, s.122. 
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Vaḳtidür māée’l-girevì ṣun bize 

Sāḳiyā luṭf ile min keési’l-kirām   (G.336/3) 

 

min mesed: 
163

 Tebbet suresinden iktibas edilen ayetin anlamı şöyledir: “Boynunda 

bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde…” 

Şair bu ifadeyi Ebu Cehil ismiyle birlikte kullanarak onun Hz. Peygamber’in 

yoluna kurmuş olduğu tuzakların cehennemde boynunda min mesed olacağını ifade eder:   

 

Yolına Bū Cehl-i aèdā ḳurduġı dām-ı ḥabl 

Gerdenine ḥabl olur dūzaḫda  ādıḳ min mesed (G.104/5) 

 

min semmi’l-hıyât : Araf suresinden (7/40) iktibas edilen ifade “iğne deliğinden” 

anlamına gelir. Allah cehennemdekilerin oradan hiçbir zaman çıkamayacağını buyurmasını 

konu alan ayetin meali şöyledir:  “Âye lerimizi yalanlayanlar ve o âye lere uymayı 

kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar, deve iğne 

deliğinden geçinceye kadar cenne e de giremezler!  Biz suçluları iş e böyle cezalandırırız.” 

Şair, aşk ateşinde yanıp durduğunu ve o ateşten kurtulamayacağını ifade etmek 

amacıyla ayetten “min semm’il-hıyâ ” iktibasını kullanmaktadır. 

 

Şöyle inceldi tenüm fikr-i miyān-ı yār ile 

Kim vülūc eylerdi  ādıḳ belki min semm’il-ḫıyā    (G.228/5) 

 

min şerri mâ halak : Felak suresinden (113/1)  iktibas olan ayet “Yara  ığı şeylerin 

şerrinden” anlamına gelmektedir.  

Şair, karanlıkları açan insanların ve cinlerin Rabbi olan Allah’a yalvararak 

yarattıklarının şerrinden korumasını diler:  
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  G.104/5, G.451/4, N.34/2 
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Ey Rabbi cinn u nās u güşāyende-i felaḳ 

 ırz eyle cāna ismüñi min şerri mā ḫalaḳ   (G.288/1)   

 

min tarfin hafiyyin :
164

 “göz ucuyla, gizli gizli” anlamına gelen ifade Şuara suresi 

45. Ayetten iktibastır. Ayet şöyledir: “A eşe sunulurken onların zille  en başlarını öne 

eğmiş, göz ucuyla gizli gizli bak ıklarını görürsün. İnananlar da, ‘İş e asıl ziyana 

uğrayanlar, kıyame  günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır’ diyecekler. İyi bilin 

ki zâlimler, sürekli bir azap içindedirler.” 

mübdelün minh:
165

 Arapça gramer kurallarına göre bedelden (kendinden önceki 

isimi daha açık hale getiren isim) önce gelen isme mübdelün minh denir. Kelime anlamı 

“ondan bedel olarak” demektir. 

Şair, bir tevhidinde Allah’ı överek O’nun varlığının başka bir şeye muhtaç veya 

dayanak olmadığını açıklamak için “mübdelün minh” tabirini kullanır.  

 

Ol ki nāmın ḥırz-ı cān itmişdür edyān-ı milel 

Mübdelün minh oldı èālem yoḳ vücūdından bedel  (Tn.1/3) 

 

müntehâ: 
166

 Necm suresinden iktibas olan (53/14) ifadenin anlamı “en son” 

demektir. Ayetin tamamı “Sidre ü'l-Mün ehâ'nın yanında” anlamına gelir. 

Hz. Muhammed’in Miraç gecesinde Cebrail’le birlikte bir yere kadar süren 

yolculuğu ve Allah ile buluşmasına telmihle kâbe kavseyn, Tûba, Sidre gibi kavramlarla 

tenasüplü olarak kullanılır.  

Şair, Cebrail’in dahi gelip durduğu nokta olan ve sidre ü’l mün ehâ olarak ayette 

ifade edilen nihai makamın yüceliğini övmek maksadıyla Hz. Peygamber’i hiçbir ağacın 

boyca ulaşamayacağı en yüksek ağaç olarak vasıflandırır.  
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  Tn.1/4 
165

  Tn.1/3 
166

  G.10/4, G.37/5, G.70/3, G.123/7, G.193/3, G.350/2   
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 aḥn-ı ḥarìm-i sidrede ey naḫl-i mün ehā 

 addüñ mis āli bitmedi bir serv-i ser-firāz  (G.150/3) 

 

naktebis min nûriküm: 
167

 Nurunuzdan iktibas edelim anlamına gelen ayet  Hadid 

suresi on üçüncü ayetten yapılan iktibastır. Bu sözü Kur’an’da cehennemlikler 

cennetliklere hitaben söylemişlerdir. 

Hz. Muhammed’in göğe yükselip Allah ile buluştuğu gece olan İsra Gecesi’ni 

tasvir eden şair, hak din olarak gördüğü İslâm’ın nurunun her tarafa ulaştığını ifade etmek 

amacıyla Kur’an’da cehennemliklerin/kâfirlerin cennetliklere söylemiş olduğu sözü iktibas 

eder. 

 

 aldı envār-ı tecellì naḳ ebis min nūriküm 

 oldı ervāḥ-ı melāéik fevḳ u taḫt u pìş ü pes  (G.166/4) 

 

nûn ve’l-kalem:
168

 Nun veya Kalem suresi olarak adlandırılan sureden iktibas 

edilen ayet (68/1) “Nûna ve kaleme” demektir. Ayetin meali şöyledir: “Nûn. (Ey 

Muhammed) Andolsun kaleme ve sa ır sa ır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nime i sayesinde, 

bir deli değilsin.” 

Rabbi heblî :
169

 “Allah’ım bana bağışla” demek olan ifade, Saffat (37/100) 

suresinden iktibas edilmiştir. Ayetin tamamı şöyledir: "Ey Rabbim! Bana salihlerden 

olacak bir çocuk bağışla." 

sebèan mine’l-messânî: 170 Hicr suresinden (15/87)  iktibasla “ ekrarlanan yedi 

veya ikişerden yedi” anlamına gelmektedir. Ayetin tam meali şöyledir: “Andolsun, biz 

sana  ekrarlanan yedi âye i ve büyük Kur'an'ı verdik.”  

Bu sözün alındığı ayetteki mesânî, mesnanın çoğulu olabildiği gibi senâdan da 

gelebilir. Mesnânın çokluğu ise ayet: “Sana ikişerden yedi verdik.” demektir. Bu yedi 

şeyin ne olduğu ihtilaflıdır. Hz. Muhammet’e Kur’an’dan ayrı olarak verilen yedi mucize 
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  Tn.1/1, G.166/4 
168

  Tcb.8/3/3, G.338/2 
169

  Mh.18/4 
170

  Mş.7/5 
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olduğu da düşünülebilir. Fakat genel kabule göre bunlar, Fatiha’nın yedi ayetidir. Her 

namazda bir bütün olarak iki rekâtın ikisinde okunduğu için bu surenin ayetleri ikişerli 

yedi ayet vasfını almıştır.
171

 

selûnî: 172
 Hz. Ali’nin ilminin övüldüğü beyitlerde geçen ifade “sorunuz” anlamına 

gelir. Bu ifade Hz. Ali’nin soru sormak için gelen Yahudi din adamlarının bütün sorularına 

cevap vermesine telmih için kullanılmaktadır. Bu ifadeyle genellikle, âlimlerin övüldüğü 

ayet olan Fatır suresi 28. ayetinde geçen innemâ ifadesi birlikte kullanılmıştır. Söz konusu 

ayet şöyledir:  “… Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. 

Şüphesiz Allah mu lak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” 

Aşağıdaki beyitte Hz. Ali methedilerek onun açığa çıkan ilim incilerinin hazinedarı 

olduğu belirtilmektedir.  

 

Òāzin-i dürr-i selūnì lev keşef  

Naḳd-i genc-i innemāsın yā èAlì  (G.14/2) 

 

 ubhı izâ teneffes: Tekvir (81/18) suresinden iktibas olan ayet “Andolsun, 

aydınlandığı zaman sabaha ki,” anlamına gelmektedir.  

Şair ayetlerin lafzî ve mana olarak anlamlarına uygun bir kullanımla sevgilinin 

yüzünü ağardığı zaman sabah ve karardığında geceyle birlikte ders gibi tekrar ettiğini, 

andığını anlatır.  

 

Vaṣf-ı èizār u zülfüñ ider cān u dil sebaḳ 

 ubḥı izā  eneffesü leylen izā ġasaḳ   (G.289/1) 

 

sübhāne’llezì esrâ :
173

 İsra suresinden (17/1) iktibas edilen ayet “Gece yolculuğu 

yap ıran Allah’ı  enzih ederim.” anlamındadır. Hz. Muhammed’in İsra Gecesi’nde göğe 

yükselişini anlatır. Dîvân’da genellikle virt ve tespih ile tenasüplü olarak kullanılmıştır.  

                                                 
171

  Yılmaz, a.g.e, s.139. 
172

  G.14/2, G.34/2, G.280/2  
173

 Tcb.6/5/1, G.102/2, G.166/3  
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Ayetin tamamı şöyledir: “Kendisine âye lerimizden bir kısmını gös erelim diye kulunu 

(Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereke lendirdiğimiz Mescid-i 

Aksa'ya gö üren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işi endir, hakkıyla 

görendir.” 

şems-i duhâ :
174

 Kuşluk vak inin güneşi anlamına gelen ifade Hz. Muhammed için 

kullanılmaktadır. Maddî ve manevi açıdan dünya halkını en iyi aydınlatan Hz. Muhammed 

olduğu için ona bu unvan verilmiştir.
175

 Aynı zamanda bu ifade tevriyeli olarak Duha 

suresine de işaret etmektedir. Kur’an’ın 93. suresi olan Duha suresi, Hz. Peygamber’in 

Allah tarafından yalnız ve yardımsız bırakılmayacağını müjdeleyen bir suredir.  

Şair, Hz. Peygamber’in güzelliğini karanlıkların bitip aydınlığın başladığı kuşluk 

vaktinin ışığı olarak görenlerin, onun yanağını her şeyi gösterdiğine inanılan İskender’in 

aynası olarak düşündüklerini belirtir.  

 

Cemālüñ eyleyenler pertev-i şems-i  uḥā melḫūẓ 

èIzāruñ eyledi āyine-i èālem-nümā melḫūẓ  (G.238/1) 

 

taʿdîlü’n-nehâr:
176

 Arapça olan bu ibare, günlerin değişmesi veya peş peşe gelmesi 

anlamındadır ve gece ile gündüzün birbirini takip etmesini anlatır.  

Tâ Hâ : 
177

 Kur’an’ın 20. Suresidir. İsmini, surenin başındaki “tâ-hâ” harflerinden 

(huruf-u mukatta’a) almıştır. Bu sureye "el-Kelâm" suresi de denilir. Tâ Hâ suresi 135 

ayettir. 

Yasîn suresi ile birlikte (36. sure) kullanılarak Hz. Muhammet’in vasıfları övülür. 

turfetü’l-èayn: Arapça olan ibare göz açıp kapama anı anlamına gelmektedir.  

Şair, Hz. Muhammed’in miraç gecesinde göğe yükselip on sekiz bin alemi 

seyretmesini, Rabbiyle buluşmasını ve sonrasında döndüğünde yatağının hala sıcak 

kaldığına telmih olarak göz açıp kapama zamanı olan turfetü’l-ayn ifadesini kullanır: 
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 G.13/4, G.238/1 
175

 Yılmaz, a.g.e, s.149. 
176

  Tn.1/4 
177

  Tcb.6/6/1, Mş.7/5, G.130/1 
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On sekiz bin èālemi seyr eyleyüp eflākde  

 urfetü’l-èaynüñ içinde eyledi andan èurūc  (G.78/4) 

 

ve’d-duhâ:
178

 Duha suresinin (93/1) ilk ayeti olup “Kuşluk vak ine andolsun…” 

anlamına gelmektedir. 

Şair, sevgilinin yüzünü sure adları ile tevriye yaparak güneşe ve kuşluk vaktine 

benzetmektedir: 

 

Ey vaṣf-ı ḥüsn-i èārıżı ve’ş-şemsi ve’ - uḥā 

Şerḥ-i kemend-i kāküli ve’l-leyli izā secā  (G.43/1) 

 

ve’l-èâdiyât: Adiyât suresinden (100/1) iktibas edilen ayetin tamamı şöyledir: 

“Nefes nefese koşanlara andolsun.” 

Şair bu ifadeyi, hem İslâm dini için dört bir tarafa yayılan sahabeyi hem de Hz. 

Peygamber’in miraca yükselmesini çağrıştıracak şekilde kullanmaktadır: 

 

Bād-veş çok yeldiler meydān-ı rezm içre velì  

İrmedi gerd-i semend-i èazmüñe Ve’l-èādiyā   (G.53/2) 

 

ve’l-leyl: “Ve geceye” anlamına gelen ayet, Leyl suresinden (92/1) iktibastır. 

Ayetin tam meali şöyledir: “(Or alığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun.”  

Şair, bu iktibası Hz. Muhammet’in saçı için
179

 ve Leyla  ile tenasüp oluşturarak 

Leyla  ile Mecnun hikâyesine telmih oluşturmak için kullanmıştır:  

 

Behāneyle añılur nām-ı Leylì diyü mektebde 

Dem-ā-dem sūre-i Ve’l-leyl oḳurdı tıfl iken Mecnūn  (Kt.216/2) 

                                                 
178

  G.39/3, G.43/1, G.438/2 
179

  Tcb.6/6/2, G.130/1 
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Ayrıca ayetin tam şekli olan ve’l-leyli izā yaġşā  bir yerde kullanılmıştır.
180

 

 

ve’l-leyli izâ secâ :
181

 Duha suresinden (93/2) iktibas olan ayetin anlamı şöyledir: 

“Karanlığı çök üğü vaki  geceye andolsun ki,” 

 

ve’l-leyli izā yağşâ : Leyl suresinin ilk ayetinden iktibas olup anlamı şöyledir: 

“(Or alığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,” 

Şair kendisinin Ve’d-dduhā suresini yedi defa okurken Mecnun’un daha devamı 

olan ayeti, yani ve’l-leyli izâ yagşâ ayetini söyleyemediğini ifade eder. Şair tezattan 

yararlanarak günün ağarmasına doğru zamanı ifade eden kuşluk vakti ile gecenin 

karanlığına doğru olan vakti birlikte kullanır.   

 

İter kiyn ve’ - uḥānı vech-i sebèile ḳırāéat min  

Tige ilmesti Mecnūn belki ve’l-leyli izā yaġşā  (G.438/2) 

 

ve’l-mürselât:
182

 Gönderilenler anlamına gelen ifade Murselat suresinden (77/1) 

iktibas edilmiştir. Ayetin tamamı şöyledir: “Art arda (marufla, irfanla) gönderilenlere 

andolsun.” 

 

Şair Dîvân’da bu ifadeyi Hz. Peygamber’in hattı için kullanmak suretiyle tevriye 

yaparak Kur’an’ı kastetmiştir.  

 

Ey yüzüñ nev-rūz u èìd u ṣaçlaruñ  adr u Berāt 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñde ḥaṭṭuñ sūre-i Ve’l-mürselā   (G.53/1) 

 

                                                 
180

  G.438/2 
181

  G.43/1 
182

 G.53/1 
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ve’n-şakka’l-kamer:
183

 Kamer suresinden iktibas edilen ayet (54/1) “Ay yarıldı.” 

demektir. Ayetin tam meali şöyledir: “Kıyame  yaklaş ı ve ay yarıldı.” 

ve’t-tìn: 
184

 Tîn suresinin
185

 ilk ayeti olan “Tîn'e ve Zey ûn'a andolsun.” ayetinden 

iktibas edilmiş bir ifadedir. Tin kelimesi incir veya bir dağ ismi anlamına gelmektedir. 

Surede dört şeye yemin edilmektedir. “Tin”e, “Zeytun”a, “Tûr-ı Sînîn”e ve 

“Beledü’l-emîn”e. Tûr-ı Sînîn Hz. Musa’nın Allah ile konuştuğu dağın adıdır. Beledü’l-

emîn Mekke şehridir. Tîn incir, zeytûn ise zeytindir. Fakat anlam ilişkisi bakımından 

diğerlerine pek uymayan bu kelimeleri coğrafî bölgeler olarak yorumlayanlar olmuştur. 

Nitekim Cüneyd-i Bağdâdî Tîn’in İlyâ mescidi “Zeytûn”un da Beytü’l-Mukaddes 

olduğunu söylemiştir. Fahri Râzî ise bunların Arz-ı Mukaddes’te Tûr-ı Sînâ ve Tûr-ı Zeydâ 

denen iki dağ olduğunu söylemiştir. 
186

 

yâ gıyâse’l-müstegîsîn neccinâ mimmâ nehâf:
187

 Arapça bir dua olan ibarenin 

anlamı şöyledir: “Ey bereke i bol olan Rabbim bizi kork uklarımızdan koru.” 

Şair, tevhit türündeki şiirlerde Allah’a yalvarma ve O’na sığınma amacıyla bu 

ifadeyi kullanmıştır.  

 

Geldi biñ ḫavfıyla  ādıḳ ḳapuña yüz sürmege 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḥāf  (G.278/5)   

 

Yā Sîn:
188

 Kur’an’ın 36. suresinin ilk ayeti ve aynı zamanda surenin adıdır. 

Kur’an’da yine ismini sure başındaki huruf-ı mukatta’a harflerinden alan Tâ Hâ suresiyle 

birlikte Hz. Peygamber’in miracı için zikredilmektedir. Yâ Sîn ve Tâ Hâ sureleri arşın en 

yükseğine çıkmaya birer kement olarak vasfedilir.  
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 Tcb.6/3/1 
184

 G.121/4 
185

 G.95/1 
186

 Yılmaz, a.g.e, s.176. 
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 Mh.4/1-2-3-4-5, G.278/5, ÇG.474/1 
188

 G.29/6, G.30/4, G.32/3, G.37/4, G.47/5 
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èArş-ı berìne çıḳmaġa ol māh-ı şeb-revüñ 

Oldı kemend-i kāküli Yāsìn ü Ṭā vü Hā  (G.37/4) 

 

yezkürūnallâhe:
189

 Hadid suresinden(57/14) iktibas edilen ayetin tam meali 

şöyledir: “Onlar ayak ayken, o ururken ve yanları üzerine ya arken Allah'ı anarlar. 

Göklerin ve yerin yara ılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yara madın, 

seni eksikliklerden uzak tu arız. Bizi a eş azabından koru’ derler.”  

yuhyi’l-èızâm: Yasin suresindeki (36/78) ayetten iktibas olan ifade kemikleri 

diriltme anlamına gelir. Ayetin tam anlamı şöyledir: “Bir de kendi yara ılışını unu arak 

bize bir örnek ge irdi. Dedi ki: ‘Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” 

Şair, Hz. İsa’nın mezardaki kemikleri yeniden hayata döndüren nefesine telmihte 

bulunarak bizim de Hz. İsa gibi sözlerimiz adeta ölmüş halde bulunanları diriltemezdi 

demektedir. Diriltmeye vesile olarak da “Rûh-ı kudsîler”in kendilerine sırdaş olmasını 

gösteriyor. Aslında şair öncelikle Hz. Muhammed’i sonrasında Kur’an’ı ve Muhammed 

ümmetini dile getiriyor. 

 

Nuṭḳımuz yuḫyi’l-èı ām olmazdı mānend-i Mesìḥ 

Rūḥ-ı ḳudsìler demādem olmasa hem-rāzımuz  (G.162/8)   

 

2.1.6. Peygamberler  

Klâsik Türk edebiyatının en önemli kaynağı şüphesiz İslâm dinidir. Dinle ilgili 

olarak Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere tefsir, hadis, akait, fıkıh, kelam, siyer, tasavvuf 

gibi bilim dalları klâsik edebiyatımıza kaynaklık etmiştir. Telmih ve teşbihlerle şiirlerde 

konu edilen peygamber kıssalarının başlıca kaynağı Kur’an olmasına rağmen bu kıssalara 

zaman zaman rivayetlerin ve İsrâiliyattan bilgilerin karıştığı da görülmektedir. 

Sâdık Dîvânı’nda, Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Süleyman, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, 

Hz.İsa, Hz. Davut, Hz. Yunus, Hz. Musa, Hz. Muhammed gibi peygamberlerin adları 

                                                 
189

 G.54/3 
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zikredilir. Aslında zikredilen peygamberlerin hemen hepsi Hz. Muhammed övgüsüne 

vesile olarak değerlendirilebilir.  

 

2.1.6.1. Hz. Âdem 

Kur’an-ı Kerîm’de “Âdem” kelimesi yirmi beş yerde geçmektedir.
190

 Dîvân’da Hz. 

Âdem, Hz. Muhammed’i övmek amacıyla konu edilmiştir. İlk insan olan Hz. Âdem daha 

dünyaya gelmeden önce Hz. Muhammed’in makamının yüce olduğu belirtilir.
191

 Şair, Hz. 

Âdem’in cennetten çıkarılmasına sebep olarak gösterilen yasak meyveyi (buğday) 

sevgilinin (Hz. Muhammet) beni olarak teşbih ederek, aslında Hz. Âdem’in bu bene 

vurgunluğu sebebiyle dünyaya düştüğünü ifade eder.
192

 Şair bir beyitte ise Hz. İbrahim 

kıssasına telmihte bulunarak Hz. Âdem’i anmaktadır.
193

 

Şair, ilk insanlar olan Hz. Âdem ile Havva’nın var olma gerekçesinin aslında 

insanların en seçkini olan Hz. Muhammed vesilesi ile olduğunu ifade eder:  

 

Vücūdın Aḥmed-i Muḫtār’uñ itdüñ 

Vücūd-ı  dem ü  avvā’ya bāèis   (G.64/4) 

 

Bir başka beyitte ise buğdaya benzer sevgilinin beninin Hz. Âdem’i cennetten 

yeryüzüne çıkaran dane olduğu söylenir: 

 

Senüñ ol dāne-i ḫālüñ ümìdi oldı ey ḥūrì 

Cināndan  ażret-i  dem zemìne çıḳmaġa bāèis  (Kt.14/1) 

 

                                                 
190

  Bakara: 31, 33, 34, 35, 37; Âli İmrân: 33; Mâide: 27; A‘râf: 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172; İsrâ: 61, 70; 

Kehf: 50; 19 Meryem: 57; Tâhâ: 115, 116, 117, 120, 121; Yâsîn: 60. 
191

  Tcb.6/5/1, Mş.7/2, G.40/2,  
192

  G.2/8, G.65/1, G.134/4, G.417/4, G513/1, Th.523/4, Th.525/7, Kt.15/1 
193

  Kt.70/2 
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2.1.6.2. Hz. Davut 

Hz. Davut, demiri eritmesiyle bilinen peygamberdir. Aynı zamanda sesinin 

güzelliği okuduğu Zebur’un tüm yaratıklara teshir etmesi gibi hususiyetler divan şiirinde 

konu edilmiştir. 

Sâdık Dîvân’ında, Hz. Davut’la ilgili olarak iki yerde bahsedilir.
194

 Bu beyitlerde 

Hz. Davut’a indirilmiş olan Zebur da zikredilmiştir.  

Şair, Hz. Davut’un etkileyici sesi ile Zebur’u okuması ve bu okuyuşa/zikre 

dağların, taşların ve canlıların iştirak etmesine telmihte bulunarak işret bezminin 

gazelhanına ikinci Davut benzetmesi yapar.   

 

Bir ayaġı üzre kitāb-ı Zebūr 

Olup bezme Dāvūd-ı s ānì oḳur  (Tb.505/50/1)  

 

2.1.6.3. Hz. Eyüp 

Başa gelen musibetlere tahammülü “darbımesel” olan Hz. Eyüp’ün adı Kur’an-ı 

Kerim’de dört yerde geçmesine rağmen hakkında oldukça fazla rivayetlerde bulunulmuş ve 

başta Kitab-ı Mukaddes olmak üzere İslâm dışı kaynaklardan birçok iktibas yapılmıştır. 
195

  

Dîvân’da Hz. Eyüp,  genellikle sabrı bağlamında konu edilmiştir. Gamla Hz. Eyüp 

gibi vücudunu feda etmeyen kavuşma merhemine layık olamayacaktır.
196

 Sevgilinin 

derdine Hz. Eyüp gibi alışmak adeta mihnet döşeğinde yatmak gibidir. 
197

 

Sâdık, Çağatayca beytinde sevgiliden gelen her belayı kabul eden aşığın Hz. Eyüp 

gibi bela esiri olduğunu ifade ederek, aslında âşıkların bezm-i elestten itibaren aşk belasına 

düştüğünü, fakat Hz. Eyüp gibi hallerine şükrettiklerini anlatmak ister:   

 

Her belāyıġa belì déb èāşıḳ 

Buldı Eyyūb-veş esìr-i belā  (ÇG.491/2) 

 

                                                 
194

  G.2/12, Tb.505/50/1 
195

  Karagöz vd., a.g.e., s.97. 
196

  G.85/3 
197

  G.242/3 
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Hz. Eyüp  ile ilgili diğer beyitlerde de bela ve sabır ön planda tutulmuştur.
198

 

 

2.1.6.4. Hz. İbrahim (İbrâhîm-i Âzer, Halîl, Halîlullah) 

İslâmî eserlerde mühim bir yer tutan Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de adı ile anılan 

İbrahim suresi haricinde altmış sekiz yerde geçmektedir. Hz. Peygamber’in hadislerinde 

Hz. İbrahim’den ve onun sünnetlerinden detaylarıyla bahsedilir. Neticede Hz. İbrahim’in 

ismi etrafında ciltler dolusu bilgiyi ihtiva eden pek çok rivayetler varsa da bunların bazısı 

İslâmî olmaktan uzaktır. 
199

   

“Hz. İbrahim Türk edebiyatında,  Nemrûd’un zulmü dolayısıyla mağarada 

büyütülüşü, aklıyla Allâh’ı buluşu, Kâbe’deki putları kırması, Nemrûd tarafından ateşe 

atılışı ve ateşin ona gülistan haline getirilişi, cömertliği ve sofrasının bereketi, oğlu Hz. 

İsmâîl’i kurban etmeye niyetlenmesi, onunla birlikte Kâbe’yi onarması, kıtlık esnasında 

kum dolu çuvalların buğday veya un oluşu mucizesi gibi çeşitli hususlara telmih ve 

teşbihlerle geçer.” 
200

 

Dîvân’da Hz. İbrahim ile ilgili olarak ades (mercimek) birçok beyitte 

zikredilmiştir.
201

 Söz konusu bazı beyitlerde ise hân (sofra) ve hûn (kan) kelimeleri 

geçmektedir. Beyitler, sofra bağlamında düşünüldüğünde bütün ruhlar güzellik sofrasına 

üşüşen sinekler olarak tasvir edilmiştir. Kan bağlamıyla düşünüldüğünde ise ervah, kana 

üşüşen sinekler olarak tasvir edilir. Bunları kovalayan ise Cebrail’dir. Bazen de sevgilinin 

beni mercimeğe teşbih edilir. 

 

èAdes ḫalüñ nemek laèlüñ ḫaṭṭuñ ḫūn-ı Ḫalìl oldı 

Megesrānı ser-i zülfüñle anuñ Cebreéìl oldı (G.406/1) 

 

                                                 
198

  G.221/4, G.385/3, G.491/1, Kt.126/1 
199

  Abdullah Aydemir, İslamî Kaynaklara Göre Peygamberler, 7.b., TDV Yayınları 90, Kaynak Eserler 

Serisi:6, Ankara, 2012, s.57. 
200

  Semra Tunç, “Divan Şiirinde Hz. İbrâhîm ve Ades (Mercimek) Kıssasına Dâir”, Selçuk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi 17,  123-131, 2005, s.127 

http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s17/tunc.pdf  (11.03.2014) 
201

  G.165/1, G.167/1, G.171/2, G.243/5, G.315/2, G.406/1, N.75/1 
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Hz. İbrahim ve mercimek ilişkisi konusunda Semra Tunç,  “Divan Şiirinde Hz. 

İbrâhîm ve Ades (Mercimek) Kıssasına Dâir” adlı makalesinde birçok araştırmadan sonra 

bu ilişkiyi gösteren kıssayı sadece 1414 yılında telif edilmiş olan Halil-nâme’de bulduğunu 

ifade eder. Kıssa şöyledir: 

“Hz. İbrâhîm, ailesi ve inananlarla birlik e Filis in’e göç eder. Bir süre orada 

kalmaları için Cebrail vasıtasıyla Allâh’ an emir gelir. Faka  bir zaman sonra bölgede 

kuraklık ve kıtlık baş gös erir. Civarda Hz. İbrâhîm’i seven zengin bir dostu vardır. Zahire 

almak için ona gider. Ancak onda da yok ur. Dos u, bulursa sa ın alması için ona altın 

verir. Fakat satın alacak bile yok ur. Bunun üzerine İbrâhîm(as) boş dönmemek için 

çuvallara kum doldur ur, evlerine dönerler. Çok üzgün bir şekilde o urmak a olan Hz. 

İbrâhîm(as)e karısı Sara gelir. Dos unun dünyada hiç görülmedik buğday ve mercimek 

verdiğini söyler. Hz. İbrâhîm çok şaşırır, çuvallara bakar ve çuvallardaki kumun Allâh’ın 

lu fuyla buğday ve mercimek olduğunu görerek Allâh’a şükürler eder.. Bu buğday ve 

mercimeği halkı arasında paylaş ırıp bir kısmını tohumluk ayırır, tohum isteyene verir, 

İlâhî lu ufla bu  ohumlardan bereke  hiç eksik olmaz. Bu buğdaya sul ânî buğday, 

mercimeğe Halîlî mercimek denir. Dünyada ekilip biçilen buğday ve mercimek de bu 

tohumdandır.” 
202

 

Şair, hem Hz. Âdem’e hem de Hz. İbrahim’in kıssasına telmihte bulunarak 

mercimek ve sevgilinin beni arasında ilişki kurmaktadır.   

 

Dāne-i gendüm ḳadar gelmez Ḫalìl’üñ èaynine 

 āl-i rūyuñsuz ṭolarsa ḫırmen-i èālem èades  (G.166/2) 

 

Şair, bir başka beyitte ise gerçekten muhteşem tenasüplerle Hz. İbrahim’in ateşe 

atılması mazmununu oluşturur. Sevgilinin (Hz. Muhammed) yüzündeki ben, güzellik 

harmanındaki bir mercimek gibidir. Hz. İbrahim sevgilinin bu güzelliğinin hasretiyle 

canını ateşlere salmıştır:  

 

 

                                                 
202

  Tunç, a.g.m., s.125. 
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Bir èadesdür ḫāl-i rūyuñ ḫırmen-i ḫüsnüñde kim 

 asretinden cānını otlara yaḳmışdur Ḫalìl  (G.311/2) 

 

Hz. İbrahim’in putları bir baltayla kırıp dökmesine telmihte bulunan şair, “deyr-i 

alem” dediği dünyada birçok putun sevgilinin gelişiyle birlikte kırıldığını ifade eder.  

 

Dest-i ḳahrıyla ṣapıldı bütleri düşmenlerüñ 

Gözlerine deyr-i èālemde Ḫalìl-i  zer’üz  (G.156/2) 

 

Ayrıca Hz. İbrahim’in çamurdan bir kuş yapıp uçurması,
203

 ateşe tahammül 

etmesi,
204

 bir koçun evladı yerine gökden indirilmesi,
205

 gibi kendisiyle ilgili kıssalara 

telmih oluşturacak beyitler de bulunmaktadır. 

 

2.1.6.5. Hz. İsa 

Kur’an’a göre Hz. İsa Meryem’in oğludur. Bakire olan Meryem’den Allah’ın 

yaratıcı kudretinin bir nişanesi olarak doğmuştur; Allah’tan bir “kelime”dir veya “Allah’ın 

kelimesi”dir ki Allah onu Meryem’e ilka etmiş ve ona “ol” (kün) demiş o da olmuştur. 

(Nisa, 4/171). Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelişini yadırgayanlara Kur’an, Hz. Âdem’i 

örnek göstermektedir.
206

  

Dîvân’da Hz. İsa ile ilgili geçen telmihler genellikle Hz. Muhammed’in övgüsü 

dolayısıyla olur.  Hz. Muhammed ile hiçbir peygamber eşit değildir. Nasıl ki Hz. 

Muhammed’in İsra’da göğe yükselirken biniti olan Burak’la Hz. İsa’nın merkebi bir 

görülmezse, Hz. Muhammed ile diğer peygamberler de bir makamda görülemez.
207

  

Şair, Hz. Muhammed’i kastederek, senin sevgi tekkende Hz. İsa kalender bir rint 

olalı, Pervin yıldızının salkımı onun için kâfi derecede azık olmuştur, demektedir. Aynı 

zamanda Hz. İsa’nın göğe yükselip orada bulunmasına da telmih yapılmıştır.  

                                                 
203

  G.319/4 
204

  G.423/5 
205

  Tb.5/10/6 
206

  Aydemir, a.g.e., s.235 
207

  Tcb.8/4/1 
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 èÌsì olalı tekye-i mihrüñ ḳalenderi 

Oldı felekde ḫūşe-i Pervìn aña kefāf (Tb.5/6/7 

 

Şair, Hz. Muhammed’i övmek maksadıyla onun inciler saçan ağzını, cana can katan 

dudağını Hz. İsa teşbihi ile örneklendirir. Hz. İsa, Hz. Muhammed’in dudağındaki 

mucizeyi görseydi hayretinden aciz kalırdı diyen şair, zaten Hz. İsa’nın ölüleri dirilten 

mucizesinin de Hz. Peygamber hürmetine sahip olduğunu ifade eder.
208

   

Hz. İsa’nın ölüleri diriltme mucizesine telmihte bulunularak, eğer Hz. İsa Hz. 

Muhammed’in devrinde gelip, ölü kalplerin dirildiğini görseydi bu konuda meşhur 

olamazdı, denilmektedir:  

 

O deñlü iştihār itmesti ḥāṣıl èilm-i iḥyāda  

Lebin g devride gelmiş bolsa irdi èÌsì-i Meryem  (ÇG.485/2) 

 

Ayrıca Hz. İsa’nın meskenin gökte olması,
209

 onun kimseye muhtaç olmadan 

yaşaması
210

 ile ilgili telmihlerde bulunan beyitlere de yer verilmiştir.  

 

2.1.6.6. Hz. Musa 

Hz. Musa, ülü’l-azm olarak bilinen beş büyük peygamberden biridir.  Dîvân’da, 

Tûr-ı Sinâ’da Hz. Musa’nın bir ateş parçası görmesi ve ondan bir parça alabilmek için ona 

doğru gitmesi,
211

 Tûr-ı Sinâ’da iken elini koynuna sokması ve çıkardığında elinin parlak 

bir nur haline gelmesi (yed-i beyza),
212

 Hızır ile olan yolculuğu,
213

 asasının yılana 

dönüşmesi,
214

  çobanlık yapması
215

 ile ilgili olarak telmihler yapılmıştır.  

                                                 
208

  G.84/2, G.171/4, G.231/1, G.286/6, G.2922/6, G.370/2, ÇG.449/1, K.516/5, Kt.69/2 
209

  G.59/3 
210

  G.82/7, G.121/1, Mz.506/6-11 
211

  119/3 
212

  G.230/3, Kt.118/1 
213

  G.24/4, G.196/2 
214

  G.130/3 
215

  G.3/10, G.49/5, G.62/3, G.407/3  
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Hz. Musa, Allah kendisine hitap edip konuştuğu için Kelîm sıfatıyla anılır. Şair, Hz. 

Musa’nın elindeki asayı kastederek onu şeriatın çobanı olarak nitelendirir. Aynı zamanda 

elindeki asa ile aşk mürşidinin bir dervişidir:  

 

Rāèì-i şerèuñ olduġıçün Mūsì ü Kelìm 

Virdi eline mürşid-i èışḳuñ anuñ èaṣā  (G.2/11) 

 

Şair, Hz. Muhammed’i övmek amacıyla diğer peygamberlerin belirgin vasıflarını 

zikrederek Hz. Peygamber’in onlardan daha üstün olduğunu belirtmek ister. Hz. 

Muhammed güzellik ülkesinin sultanı olan Yusuf peygamberden daha güzel ve fasihlik 

ülkesinin sultanı olan Hz. Musa’dan daha fasih konuşandır. Aslında Hz. Musa’nın peltek 

konuştuğu ve bunun için kardeşi Harun’un kendisine yardımcı kılındığı Kur’an’da 

belirtilmektedir.
216

 Şair kişilerden ziyade dönemin anlayış ve itibarlık göstergelerini 

yansıtmak istemektedir:  

 

Ey cemālüñ Yūsuf-ı Mıṣr-ı melāḥatden melìḥ 

Nuṭḳ-ı pākì Mūsì-i milk-i feṣāḥatden faṣìḥ  (G.86/1) 

 

Hz. Musa’nın çobanlığını yaptığı  ve kendisi de peygamber olan Hz. Şuayb 

Dîvân’da iki yerde Hz. Musa’yı ifade etmek amacıyla (çûbân-ı Şu’ayb) zikredilmiştir.
217

 

 

2.1.6.7. Hz. Nuh 

Divan şiirinde, Nuh peygamber
218

 uzun ömür, gemi ve tufan kelimeleriyle 

tenasüplü olarak anılır. İnsanlık yeryüzünde Hz. Âdem’den sonra Hz. Nuh ve oğullarından 

türemiştir, bu yüzden Hz. Nuh, ikinci Âdem olarak nitelendirilir. 

                                                 
216

  Bk.Taha: 29-32, Kasas: 34  
217

  G.49/5, G.509/5 
218

  Tb.51/3, G.84/3, G.87/2 
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Çağatayca bir şiirinde şair, Hz. Muhammed’in insanlığı içinde bulunduğu çukurdan 

kurtaran müjdeci bir hilal, Nuh’un gemisi şeklinde aşk kadehi olarak vasıflandırıyor. Aynı 

zamanda hilal, bayramı müjdelemesi ve karanlıkları aydınlatması yönüyle de 

değerlendirilmektedir:  

 

Baḥr-i ġamdın kön glümi ḳurtarġalı mellāḥ-ı dehr 

 ıldı ey sāḳì hilāli sāġar bigi fülk-i Nūḥ  (G.449/2) 

 

2.1.6.8.Hz. Süleyman 

Hz. Süleyman, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden biri olup Hz. Davut’un 

oğludur. Saltanatının uzun ve kudretli olması, kuşdilini bilmesi, insanlar, cinler ve 

hayvanlar ve rüzgâra hükmetmesiyle bilinir. 

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Davut ölünce ona halef olarak Hz. Süleyman’ın seçildiği ve 

kendisine kuşdilinin öğretildiği
219
, rüzgârın, cinlerin ve yapı ustası şeytanların onun emrine 

verildiği,
220

 Saba melikesi Belkıs’ı kendi dinine davet ettiği ve onunla mektuplaştığı,
221

  

öldüğünün bir ağaç kurdu tarafından anlaşıldığı
222

 vb. yönlerle zikredilmektedir. 

Hz. Süleyman’ın karınca ile konuşması olayına telmih yapan şair karıncanın 

acizliği ile Hz. Süleyman’ın muhteşem saltanatı arasında karşılaştırma yaparak aciz olan 

karıncanın bir gün üstün olabileceğini, kendine güvenmemek gerektiğini öğütler.
223

 

Şair, kelimelerin anlam ve çağrışım dünyasından yararlanarak kendi nefsine şöyle 

sesleniyor: “Yeryüzüne hâkim olan Süleyman peygamber gibi saltanat sürsen de en 

sonunda ecel seni bulacak ve toprağa atılan dane gibi seni toprağa iletecek.” 

 

Dāne-veş ilter zemìne èāḳıbet mūr-ı ecel 

Vuḥş u ṭayra sen gerek kendüñ Süleymān [oldı ṭut]  (G.59/4) 

 

                                                 
219

  Neml suresi:16 
220

  Enbiya suresi:81, Sebe:12, Sad: 36-37 
221

  Neml suresi:20-44 
222

  Sebe suresi:14 
223

  G.2/13, Ms.23/5, G.59/4, G.60/1, G.165/2, G.405/3, G.419/1, ÇG.485/6, Tb.505/21/2 
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Hz. Süleyman’ın hükmetme gücünün yüzüğünde yazılı olan “ism-i âzam” 

sayesinde olduğu inancı birçok beyitte işlenen bir konu olmuştur.
224

  Başka bir beyitte ise 

bir cinin Hz. Süleyman’ın yüzüğünü elde ederek onun yerine geçmesine telmih 

yapılmıştır.
225

   

Şair, Hz. Süleyman’ın yüzüğünü tevriye yaparak cömertliği ile meşhur Hâtem-i Tay 

için kullanıp zamanın Süleyman’ı olmak istersen aşk kadehini Cem gibi elinde tutmalısın 

demektedir: 

 

Sāḳiyā destüñde ṭut cām-ı meyi  ātem gibi  

Ger Süleymān-ı zamān olmaḳ dilerseñ Cem gibi  (G.120/1) 

 

2.1.6.9. Hz. Şuayb 

Hz. Şuayb, Hz. Musa dolayısıyla Dîvân’da iki yerde zikredilir. Bilindiği gibi Hz. 

Musa, Hz. Şuayb’in sürüsüne çobanlık yapmış ve onun kızlarından biriyle evlenmiştir. 

Şair, Hz. Şuaya’in koyunlarına çobanlık yapan Hz. Musa’yı anarak kendi kendine 

seslenir ve Musa gibi Şuayb’in çobanı olsaydın, koyun gibi olan bu canı gamlardan 

kurtarırdın, der. Aslında Hz. Musa’nın haksızlık karşısında susmayışı, yiğit bir peygamber 

oluşuna da telmih yapılmıştır:   

 

Zìb-i ġamdan kösfend-i cānı eylerdüñ ḫalāṣ 

 ādıḳā Mūsì-veş olsañ rāèì-i deşt-i Şuèayb  (G.49/5) 

 

2.1.6.10. Hz. Yakup 

Klâsik şiirimizde daha çok oğlu Hz. Yusuf dolayısıyla anılan Hz. Yakup, İshak 

Peygamber’in olgudur.  Dört yerde geçen Hz. Yakup “Yâkûb-ı giryân” olarak 

vasıflandırılır.  

Oğlu Yusuf peygamberden ayrılığı ve ağlamaktan kör olması cihetiyle telmihlere 

konu edilir.
226

 

                                                 
224

  G.15/3, G.160/6, G.163/7, G.354/2, G.365/4, G.417/1 
225

  Kt.95/1 
226

  G.141/2, G.153/3, G.315/4, N.126/1 
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Hz. Yusuf için ağlamaktan gözleri kör olan Hz. Yakup’un durumuna telmihte 

bulunan şair, nergislerin gözlerinin de Yusuf çehreli güllerin hasretinden hastalandığını 

belirtir: 

 

Yūsuf-ı gül ḥasretinden giryeden nergislerüñ  

Dìde-i ġam dìdesi Yaèḳūb-veş oldı èalìl 

 

2.1.6.11. Hz. Yusuf 

Hz. Yakub’un oğlu olan Hz. Yusuf, babasının kendisine olan sevgisi sebebiyle 

kardeşlerinin kıskançlığını celbetmiş ve onların elinde işkenceler çektikten sonra küçük 

yaşlarda köle diye satılmış, ömrünün mühim bir kısmını ana ve babasından ayrı olarak 

Mısır ülkesinde kah saraylarda kah zindanlarda geçirmiştir.
227

  

Dîvân’da kendisine oldukça fazla yer verilen Hz. Yusuf diğer peygamberlerde 

olduğu gibi son peygamber Hz. Muhammed’i övmek amacıyla zikredilmiştir. Hz. 

Yusuf’un paha biçilmez güzelliği, kendisini satın alan ve Züleyha’nın kocası olarak rivayet 

edilen Aziz ile birlikte anılarak Aziz ve Mısır kelimeleri ile tevriye yapılır.
228

  

Hz. Yusuf’un, kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan kervancılar tarafından çıkarılıp 

köle olarak satılması ve sonrasında Mısır’a sultan olmasına bazı beyitlerde telmih 

yapılmaktadır.
229

 Aşağıdaki beyitte, Ali İmran suresi 103. ayetten kısmî iktibas ile “sağlam 

bir ip” ifadesi kullanılarak Hz. Yusuf’un kuyudan kurtulması gibi gam kuyusundan 

kurtulanın vücut ülkesine sultan olacağı belirtilir:  

 

Maḥpes-i ġamdan çıḳan ḥabl’ul-metìn-i ṣabr ile 

 ükm ider Mıṣr-ı vücūda Yūsuf-ı Kenèān olup 

 

                                                 
227

  Aydemir, a.g.e., s.75 
228

  G.2/9, Tb.5/5/7, Tcb.21/5/4, G.44/1, G.84/6, G.86/1, G.91/1-5, G.92/3, G.121/3, G.123/2, G.131/3-5, 

G.135/13-15, G.156/4, G.266/1, G.283/2, G.315/5, G.337/1, G.395/4, G.449/5, G.512/2, Th.526/4, 

Kt.31/1, Kt.46/2, Kt.93/1, Kt.214/1, N.221/1, Kt.227/2, Kt.232/2 
229

  G.30/3, G.130/5, G.208/2, G.244/1, G.367/4, G.415/2, G.416/3, G.422/4, ÇG.459/1, ÇG.488/6, 

ÇG.497/5, G.536/2, G.537/4, Kt.93/2, Kt.216/2, Kt.293/1, N.224/2,  
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Bir başka beyitte ise Hz. Yusuf’un Mısır ülkesinde vezir olmasından sonra yiyecek 

almak için huzura gelen kardeşlerinden Bünyamin’i bir hile ile alıkoymasına telmih 

yapılmıştır. “Kesr-i mizan” ifadesi devletin aldığı bir vergi çeşidini ifade etmektedir:  

 

Behāda kesr-i mìzān idicek Mıṣr-ı melāḥatde 

 alur üstinde naḳd-i ḥüsn-i Yūsuf’dan bezer bāḳì  (G.429/6) 

 

Şair, Hz. Yusuf’a seslenerek, eğer Hz. Muhammed’in güzelliğini görmüş olsaydın 

esas güzelliği ve pahayı o zaman anlardın, demektedir:  

 

Göreydüñ bārì ey Yūsūf bilürdüñ sen de miḳdāruñ 

Cihānı yalñuz bulduñ n’ola germ olsa bāzāruñ  (Kt.190/1) 

 

Hz. Yusuf’un gömleğinin Züleyha tarafından arkadan yırtılması olayına telmihte 

bulunan şair,  bazı beyitlerde gül, gömlek ve saba/nesîm ile tenasüp oluşturur.
230

  

Kur’an-ı Kerim’in on ikinci suresi Yusuf ismi ile adlandırılmıştır. Allah Hz. 

Yusuf’a ait olan bu sureyi “ahsenü’l-kasas”  şeklinde vasıflandırmıştır.
231

 Divanda Yusuf 

suresi ve ahsenü’l-kasas ifadesi ile tansüplü olarak geçen beyitler de kullanılmıştır.
232

 

 

2.1.6.12. Hz. Muhammed 

Hz. Peygamber'le ilgili çeşitli bilgiler, Türklerin Müslüman olmasından itibaren 

ortaya koydukları edebiyat eserlerinde büyük bir zenginlikle yer almıştır. Bunda Kur’an’ın, 

hadislerin ve peygamber kıssalarının başından beri Türk edebiyatının muhtevasını 

belirleyen kaynakları arasında bulunmasının yanında Türklerin Müslümanlığı samimiyetle 

benimsemelerinin de payı vardır. Ayrıca milli unsurlarla örtüşen İslâm kültürünün Türk 

                                                 
230

  G.141/2, G.208/3, G.305/4, G.376/4, G.535/8, Mf.23 
231

  Aydemir, a.g.e., s.75 
232

  G.179/3, G.199/2, G.201/1 
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kültürü ve yaşayışı üzerindeki kuvvetli etkisiyle bu iki kültürün zamanla birbirinden ayırt 

edilemeyecek şekilde kaynaşması da rol oynamıştır.
233

 

Divan şiirinde dinî ya da lâ-dinî eserlerin tevhit, münacat, ve naat tertibiyle 

başlaması vazgeçilmez bir gelenek olmuştur. Divan şairlerimizi Hz. Peygamber’in 

methinde ve vasfında naatlar yazmağa sevk eden amillerin başında bu tertip özelliği 

gelirken, büyük nispette sevgiye ve sevgiliye hasredilen edebiyatımızda naatların sevgiyi 

terennüme müsait bir tür olması, hem Allah’ın hem insanların sevgilisi olan Hz. 

Muhammed’e naatlar vasıtasıyla muhabbet ve hürmet hislerinin ifade edilmesi; ayrıca 

şefaat talebi gibi sebepler mevcuttur.
234

 

Sâdık, Dîvân’ının büyük bir kısmını Hz. Muhammed için yazmış olduğu naatlara 

ayırmıştır. Onun dünyasında Hz. Peygamber bir sevgili olarak vasfedilir. Divan şairlerinin 

sevgili için kullandığı bütün vasıflandırmalar Hz. Muhammed için kullanılmıştır. 

Dîvân’da geçen naatlar incelendiğinde bazı hususların şair tarafında daha belirgin 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu hususların başında Hz. Peygamber’in miracı, bütün 

yaratılmışların en şereflisi oluşu, makamının bütün peygamberlerden daha üstün olması, 

şefaat ediciliği, parmağı ile ayı ikiye ayırma mucizesi, bir sevgili olarak cemalinin tavsifi 

gibi hususlardır. 

Sâdık, o denli bir peygamber aşığıdır ki gerek halk arasında anlatılan rivayetler ve 

gerekse kendi hayal gücüyle Hz. Peygamber’in bebekliğini anlattığı tasvirler vardır. Bu 

tasvirleri içeren beyitlerin birinde, Hz. Peygamber’in annesi daha Hz. Peygamber beşikte 

iken her gece Kabe’yi tavaf ettiği bu esnada bebeğin beşikte ağlaması üzerine ay sanki yere 

inip onun beşiğini salladığı, anlatılmaktadır:  

 

Rū-māhın ṭıfl-iken her gice ānı māder-i pinhān 

 arìm-i Kaèbede mehd ile ḳodı gitti ol sulṭān 

 avāfa başlanıcaḳ ol uyanup ṭıfl olur giryān 

Mübārek mehdini ṣalranup gökden meh-i tābān 

Ne sulṭān-ı muèazzamdur o şehen-şāhı görsünler (Mh.9/5)  

                                                 
233

  Mustafa Uzun, “Muhammed (Türk Edebiyatı)”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, I-XXIX, C.XXX, İstanbul 

1998, s. 457.  
234

  Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatında Na’tlar, TDV Yayınları 99, Dini Edebiyat Serisi: 7, Ankara, 

1993, s. XXII. 
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Dîvân’da Hz. Peygamber değişik açılardan övülmüş ve kendisiyle ilgili hususlara 

telmihte bulunulmuştur. Bunlar aşağıdaki şekillerde incelenecektir: 

 

2.1.6.12.1. Miracı Yönüyle Hz. Muhammed 

Sâdık, Hz. Peygamber’le ilgili her naatında uzak veya yakın çağrışımlarla ve 

telmihlerle miraç hadisesine dikkat çekmiştir. Hz. Peygamber İsra Gecesi’nde göğe 

yükselirken birçok melek kandil ve çerağlarla onun etrafında olmuştur. Kerrûbiyânın 

yanında yaya yürüdüğü, meleklerin maiyetindeki askerler gibi dizildiği bir tablo 

resmedilerek sanki bir sultanın şaşaa ve debdebe ile tören geçidi yaptığı izlenimi verilir. 

İsra Gecesi’nin rengi ve kokusu Hz. Peygamber’in zülfünden alınmıştır. Yâ Sîn ve 

Tâ Hâ sureleri arşa çıkmağa bir kement olur ve bu sureler Hz. Peygamber’in misk kokulu 

saçına teşbih edilir.  

Hz. Peygamber’in biniti olan Burak, ata teşbih edilerek onun nallarından çıkan 

kıvılcımların her biri sanki bir hidayet yıldızı olarak vasfedilir. Onun atının nalını en 

yüksekteki çarh bile başına taç yapmak ister.  

Arşa çıkarken bir yere kadar gelindiğinde (harîm-i sidre) Cebrail’in adeta kolu 

kanadı kırılır ve o daha öteye gidemez. İşte bu andan sonra Rabbi ile buluşan Hz. 

Muhammed iki kaş arası kadar yakınlık mertebesinde (kabe kavseyn) Rabbiyle söyleşir 

ancak gözleri ne haddi aşar ne de başka tarafa bakar (mâ-zâg). Şair bu durumu meleklerin 

Hz. Peygamber’in gözüne mâ-zâga sürmesini çekmesi olarak yorumlar. 

Daha önce Allah tarafından göğe yükseltilen Hz. İsa’ya telmihte bulunularak Hz. 

İsa’nın makamı ile Hz. Peygamber’in ulaştığı makamın kıyaslanamayacağı ifade edilir. 

Bunun için de Hz. İsa’nın merkebi ile Hz. Muhammed’in biniti olan Burak’ın 

karşılaştırılmasının ne denli manasız olduğu belirtilir. Enbiyanın hiç böyle bir yolculuk 

yapmadığı belirtilerek Hz. Muhammed’in ulaştığı bu makam övülür. 

Aşağıdaki beyitlerde Allah’ın habercisi olarak vasfedilen Cebrail’in Hz. 

Peygamber’in yolunu aydınlatmak için ay kandilini yakıp meşale yaptığı belirtilir.  O gece 

cennetin hurileri saçlarını Hz. Peygamber’in yolunu aydınlatan kandilin amber kokulu fitili 

yaparlar. Hz. Peygamber’in saçının rengi ve kokusu İsra Gecesi’nin rengi ve kokusuna 
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hasredildiği ifade edilerek Hz. Peygamber’in gözlerine mâ-zâga sürmesinin çekildiği 

belirtilir:  

 

Peyk-i Cenāb-ı  ażret-i èİzzet olup delìl  

èArż itdi aña meşèal-i māhı yaḳup sebìl 

 ūrān-ı ḳāṣırāt o gice tār-ı zülfini 

 andìl-i māh-ı çarḫa ider èanberìn fetìl 

 ılduñ sevād-ı zülfüñi İsrāyile èıtır 

Andañ ġazāl-i çeşmüñi mā-zāġ ile kehìl  (Tcb.8/2/1-3-4) 

 

Şair bir başka beyitte ise Hz. Peygamber’in cemalini överken İsra gecesine telmihte 

bulunur. Söz konusu telmihte Cebrail’in bir yere kadar gidebilmesi ve sonrasında Hz. 

Muhammed’in Allah ile yalnız görüşmesi, Cebrail’in kanadının düşürüp bu kanatların Hz. 

Peygamber’e kaş olması şeklinde muhteşem mecazlarla örülü İsra Gecesi tasavvuru ifade 

edilir:  

 

Ravża-i ḥüsnüñde ḳaşuñ mı āyā ḫūr-ı cemil 

Şeh-perin düşürdi ya perdāz iderken Cebreéìl  (G.315/1) 

 

Hz. Peygamber’in daha önce hiçbir beşere nasip olmayan İsra gecesindeki sidretü’l-

müntehâya kadar ulaşıp Allah ile buluşmasına telmihte bulunulur. Bu yükseliş o derece 

nihai bir noktadır ki Hz. Peygamber’in boyuna hiçbir servinin boyu yetişemeyecektir:  

 

 aḥn-ı ḥarìm-i sidrede ey naḫl-i mün ehā 

 addüñ mis āli bitmedi bir serv-i ser-firāz  (G.150/3) 

 

Hz. Muhammed’in İsra Gecesi’nde on sekiz bin âlemi seyr eyledikten sonra geri 

döndüğünde yatağının hala sıcak olduğuna dair ayete ve rivayetlere telmihte bulunan şair 

göz açıp kapayıncaya kadar bütün bu olayların cereyan ettiğini belirtir:  
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On sekiz bin èālemi seyr eyleyüp eflākde  

Ṭurfe ü’l-èaynüñ içinde eyledi andan èurūc (G.78/4) 

 

2.1.6.12.2. Yaratılmışların En Şereflisi ve Peygamberlerin En Üstünü Olması 

Yönüyle Hz. Muhammed  

Hz. Peygamber daha Hz. Âdem yaratılmadan önce varlık âlemine gelmiştir. Hz. 

Âdem’i cennetten çıkaran yasak meyve olarak buğday gösterilerek aslında bu buğdayın 

Hz. Muhammed’in hâli (ben) olduğu ve Hz. Âdem’in bu bene aldandığı belirtilir. Şair, 

“Hz. Âdem’in aldandığı yerde biz nasıl aldanmayalım?” diyerek hem insanoğlunun 

cennetten çıkarılıp dünyaya geliş macerasını hem de Hz. Muhammed sevgisinin aslında 

kâinatın yaratılmasının başlıca amili olduğunu belirtir.  

Hz. Musa, Hz. Peygamber’in şeriatının çobanlığını yaptığı için elindeki asa büyük 

bir ejder olmuş ve Firavun olan sinelere ateş düşürmüştür. Hz. Yusuf eğer Hz. Muhammed 

devrinde gelmiş olsaydı güzellik davası gütmezdi diyen şair, Hz. Muhammed’in hasretiyle 

Hz. Yakup gibi gözyaşları akıttığını ifade eder.  

Şair, Hz. Âdem’in ve insanlığın cennetten çıkıp yeryüzünde toprakla uğraşmasının 

sebebi olarak Hz. Âdem’in Hz. Muhammed’in buğdaya benzettiği benine kanmasına 

bağlar: 

 

Olaldan ḥāl-i gendüm-gūnı ḥādis  

Benì  dem olupdur cümle ḥāris    

 

Hz. İbrahim ile ilgili rivayetlerde geçen mercimek (ades) Hz. Muhammed’in benine 

teşbih edilir. Şair oldukça zengin telmihlerle Hz. Peygamber’in hattını (daha çok Kur’an-ı 

Kerim anlamıyla) herkesin gelip nimetlendiği Halil İbrahim sofrasına, benini mercimeğe 

benzetir. Hz. Peygamber’in güzel yüzü/cemali ise kan ve kırmızılıkla bağlantılı olarak 

teşbih edilir. Böylelikle Hz. Muhammed’in hürmetine yaratılan kâinattaki varlıklar onun 

cemaline doğru uçuşan kelebekler olarak vasfedilir. 
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Ey  ḫaṭṭuñ ḫˇān-ı Ḫalìl ü dāne-i ḫālüñ èades 

Oldı ervāḥ-ı melāik ḫūn-ı ḥüsnüñe meges  (G.167/1) 

 

Şair, Hz. İsa’nın ölüleri dirilten nefesine telmihte bulanarak aslında Hz. İsa’ya 

verilen bu mucizenin sebebinin Hz. Muhammed’in dudağının Hz. İsa’yı ihya etmesi izah 

edilir:  

 

İḥyā-yı laèlüñ olduġı-çün Ḫüsrevā medìḥ   

İḥyā iderdi mürdeleri  ażret-i Mesìḥ  (G.83/1) 

 

Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan çıkmasına telmihte bulunan 

şair, canı/bedeni Hz. Yusuf’a teşbih ederek bu kuyudan çıkmanın yolunun Hz. 

Peygamber’in sağlam ipine (hablu’l me in) yani dinine  sarılmak olduğunu belirtir:   

 

Çāh-ı belādan eylese cān Yūsuf’ın olur 

 ablü’l-metìn şerè-i şerìfüñ eger rehā  (G.30/3)   

 

Hz. Yusuf’un güzelliğine ve Kur’an’da Allah’ın ahsenü’l-kasas olarak vasfettiği en 

güzel kıssaya telmihte bulunan şair, aşk ehline Hz. Peygamber’in cihanı tutan güzellik 

efsanesi kadar güzel bir hikâye ve onun cemali kadar güzel bir yüz olamayacağını belirtir:  

 

Dünyede efsāne-i ḥüsn-i cihān-gìrüñ gibi 

Olmaz ey Yūsuf-liḳa èışḳ ehline aḥsen-i ḳaṣaṣ   

 

Şair, Hz. Peygamber’in cihan bağının en seçkin dalı olduğunu söyleyerek cihanın 

onun kokusu ile hoş koktuğunu söyler: 

 

Şemme-i lüṭfüñ ile ḫūş būdur cihān 

Verd-i bāġ-ı ıṣṭıfāsın yā Resūl  (G.10/9) 
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Aşağıdaki beyitlerde ise aşk yolunun şehitleri olarak görülen iki büyük 

mutasavvıfın adı zikredilerek eğer senin bezminin sakisi bu şarabı sunmasaydı Hallâc 

böyle aşk coşkunu olamazdı, Mansur da kaza oklarına kendini böyle hedef yapmazdı 

denilmektedir:  

 

Eger sāḳì-i bezmüñ ṣunmasaydı 

Ene’l-Ḫaḳḳ cāmını içmezdi  allāc 

 

Rıżāñı gözleyüp Manṣūr-veş dil 

 ażā tìrine ḫānın ḳıldı āmāc  (G.69/3-4)   

 

2.1.6.12.3. Fakrı ve Kanaati Yönüyle Hz. Muhammed 

Hz. Muhammed dünya malına meyletmemesi, fakirliği ile övünmesi ve kanaatkâr 

olması dolayısıyla da konu edilmektedir. Fakrın kelime anlamı yoksulluktur. Fakr, salikin 

hiçbir şeye sahip ve malik olmadığının şuurunda olması, her şeyin gerçek malik ve 

sahibinin Allah olduğunu idrak etmesidir.
235

 

Şair, bütün cihanın sultanı ve sevgilisi olarak vasıflandırdığı Hz. Muhammed’in 

dünyalık olarak çok az şeye sahip olduğunu belirtir. Zaten hicrî ikinci asırda ortaya 

çıkmaya başlayan tasavvufî akımların da Hz. Peygamber’in bu yönü dolayısıyla da yayılıp 

genişlediği ifade edilebilir. 

Aşağıdaki beyitte on sekiz bin âlemin sultanı olan Hz. Muhammed’in giydiği 

elbisenin ya bir aba ya da eski bir çul olduğuna dikkat çekilir:  

 

On sekiz biñ èālemüñ sulṭānı iken  ādıḳā 

Geydügi ya bir èabāyidi ya bir köhne pelās  (G.182/5) 

 

                                                 
235

 Uludağ, a.g.e., s. 131. 
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Şair, Hz. Muhammed’in taçsız, kaftansız bütün memleketlerin şahı olduğuna dikkat 

çekerek onun yolunu tutanların da fakr ve fenada sultan olduklarını ifade eder. Yokluk, 

hiçlik demek olan fena, kulun fiilini görmemesi halidir.
236

  

 

Şehler olur memālik-i faḳr u fenāda kim 

Bilmez cihānda ziynet-i tāc u ḳabā nedür  (G.131/2) 

 

Hz. Muhammed’in ne tahtının olduğu ne de ipekli kaftanlar giydiğini belirten şair, 

onun nazarının gönüllerdeki dünya arzusunu yağma ettiğini söyler. Hz. Muhammed öyle 

bir sultandır ki maiyetsiz cihandan vergi alır ve padişahlar eşiğinde muhtaç bir köle olarak 

kalır.  

 

Ne taḥt-ı devlete geçdi ne geydi ḫilèat-i dìbāc 

Göñüller milkini Tātār-ı çeşmi eyledi tārāc 

Alur ḫayl u ḥaşemsüz niçe yıl milk-i cihānda bāc 

Olupdur pādişehler işigüñde bende-i muḥtāc  

Ne èālì-şān olur ol dil-rubālar şāhı görsünler 

 

2.1.6.12.4. Şefaat Etmesi Yönüyle Hz. Muhammed  

Sâdık bilhassa naatlarının sonunda Hz. Peygamber’in kendine ve Müslümanlara 

şefaatçi olması için dua eder. Bilindiği gibi Hz. Muhammed, ümmeti içerisinde büyük 

günahları olanlara şefaat edecektir.  

Sâdık, mahşer gününde Hz. Peygamber’in kendisine şefaatçi olmasını çünkü onun 

ceza gününün şefaatçisi olduğunu söyler: 

 

Rūz-ı maḥşerde şefìè ol  ādıḳ’a 

Şāfiè-i rūz-ı cezāsın yā Resūl  (G.10/13) 
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Şair, işlediği günahların çok büyük olmasına rağmen Hz. Muhammed’den şefaat 

isteme arsızlığı gösterdiğini söyleyerek buna şaşılmayacağını belirtir. Çünkü Hz. 

Peygamber’in müjdesi olan, ümmetinden büyük günah işleyenlere şefaat edecek olması, 

şairi böyle cesaretli kılmıştır:  

 

Bu denlü cürm ile  ādıḳ şefāèat ister yine 

Ne ṭañ çün eyledi lüṭfuñ şehā anı güstāḫ  (G.95/5) 

 

Sâdık, birçok telmihi içinde barındıran beytinde Hz. Peygamber’i, Allah tarafından 

gönderilen mühürlü bir beraat fermanı olarak vasıflandırır: 

 

Sen ümmetüñe o ẓahri mühürlü mektūbsın 

Şefāèatiçün idüpdür seni Ḫudā iblāġ  (G.271/4) 

 

2.1.6.12.5. Bir Sevgili Olarak (Güzellik Unsurları Yönüyle) Hz. Muhammed 

Sâdık, divan şiirinde sevgili için kullanılan bütün güzellik unsurlarını Hz. 

Peygamber için kullanmıştır. Hz. Peygamber’in yüzü bazen mushafa ya da divana 

benzetilir. O zaman hattı peyamber-i hat olur ve Cebrail de seher rüzgârı olarak gönülleri 

şad eder. Kimi zaman saçı Ve’l-leyl, hattı Tâhâ, sûreti Fâ iha, ebruları Kul yâ olur.  Onun 

ağzı âb-ı hayat gibidir. O zaman da hattı Hızır’a teşbih edilir.   

Hz. Peygamber’in zülfü bazen Hz. Musa’nın ejderine teşbih edilir, bazen de İsra 

Gecesi’ne rengini ve kokusunu veren bir unsur olur. Bazen de onun zülfünün karanlığı Ebû 

Leheb’in gamı ve kederi olur. O zaman zülf, Ebû Leheb’in kabirde boynuna bükülmüş bir 

ip (hablün min-mesed) olarak dolanacaktır. 

Onun çene çukuru can Yusuf’unu bela çukuruna düşüren bir tuzak gibidir. Ay, 

onun güzel yüzündeki parlaklığı ödünç almıştır ama yine de ikisinin arasındaki fark yerler 

ve gökler arasındaki mesafe kadardır.   

Onun lebinin kenarındaki amber kokulu beni görenler sanırlar ki zemzem 

kuyusunun kenarında hilal abdest almaktadır. O’nun beni, Hz. Âdem’i cennetten dünyaya 

getiren buğday, Hz. İbrahim’i ummadık şekilde nimetlendiği ades (mercimek) olur.  
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Onun dehanının zikri yokluk, fikri ise aklın alamayacağı yerdir. Bazen dehanı sır 

içinde sırdır ve fikir eylenemez.  

O’nun lal dudakları Hz. Süleyman’ın yüzüğüdür ki herkes o dudaklardan dökülen 

sözlere kul köle olmuştur. Onun sözünü dinleyenler karınca gibi hakir olsalar bile mutlaka 

Hz. Süleyman gibi kudret ve saadete ulaşırlar.  

Şair, muhteşem telmihlerle Hz. Peygamber’in yanağının bir şeye teşbih 

edilemediğini belirtir. Kimisi onun yanağını ateşe teşbih eder ki bu aşk ateşidir ve uzun, 

meşakkatli bir yolculuğa işaret eder. Ayrılıklar ve hüzünlerle dolu olan bu yolun sonunda 

kavuşma istenmez. Çünkü âşık onun hasretiyle mutludur. Aynı zamanda bu aşk ateşi aşığın 

karanlık dünyasının ışığıdır.  

Hz. Peygamber’in yanağını suya teşbih edenler aslında daha çok nimetleri 

öncelemişlerdir. Bu zümreden insanlar, O’na kavuşmanın iştiyakıyla doludurlar ve 

cennette Kevser havuzunun kenarında Hz. Peygamber’le olmayı dilerler:  

 

Ruḥsārını bir nesneye teşbìh idemezler 

 ādıḳ kimisi nāra kimi āba varurlar  (G.139/5) 

 

Aşağıdaki beyitlerde ise sufinin sabah ve akşam Hz. Muhammed’in yanağını ve 

zülfünü zikrettiği belirtilir. Sabah ile yanak, zülf ile akşam arasında tenasüp oluşturularak 

kavuşma ve ayrılık temaları işlenmiştir. Hz. Peygamber’in yeni ay gibi kavisli olan 

ebrularını görenlerin salâvat getirdikleri belirtilir. Kaşların yay gibi olması sevgilinin aşığa 

karşı merhametsiz oluşu veya aşığın kavuşmasının yakın olduğu anlamında yorumlanabilir. 

Aynı zamanda salâvat getirmek genellikle zorda kalındığında Hz. Peygamber’in hürmetine 

yardım istemek anlamında kullanılmaktadır: 

 

 Vaṣf-ı zülf ü èızāruñı ṣūfì 

Zikr ider fi’l-èışā-i ve’l-ġadevā    

 

 ādıḳā ol meh-i nev ki getürür 

Ḫam-ı ebrūların gören ṣalavāt   (G.58/1-2-5) 
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Klâsik şiirimizde her zaman görebileceğimiz klişe teşbihleri kullanan şairin hitap 

ettiği sevgili Hz. Peygamber olunca beyit adeta tasavvur dünyasına açılmış olur. Buna göre 

sevgilinin saçlarının altında berat güneşinin ışığı yani yanağı vardır. Aslında Berat 

Gecesi’ne telmih yapılan beyitte bu gece Hz. Muhammed’in ümmeti için birçok müjdeler 

getirdiğine dikkat çekilmiş olur. Kaşlarının üstündeki alın ise âşıklar için bayramı ve 

coşkunluğu ifade eder:  

 

 açlaruñ altında vechüñ şuèle-i şemè-i berāt 

 aşlaruñ üstinde alnuñ ġurre-i ġarrā-yi èìd  (G.109/3) 

 

Şair, Felak suresi dördüncü ayetten iktibas yaparak sevgilinin kâkülü ve perçemini 

gönülleri bağlayan büyücüye teşbih eder. Şair ayeti bağlamından kopararak Hz. 

Muhammed’in saçları için kullanmaktadır:  

 

Kāküli perçìni bir seḥḥāredür kim  ādıḳā 

Baġladı efsūn idüp siḥriyle göñlüm fi’l-èuḳad   (G.105/4-5) 

 

Hz. Muhammed’in bakışı âşıkların gönüllerinde dünya adına hiçbir şey bırakmayan 

bir yağmacıya benzetilir:  

 

Moġolçìn gözlerüñ iḳlìm-i ḥānın 

İder èışḳ ehlünüñ her laḥẓa tārāc  (G.70/2) 

 

Sâdık, büyü ilmini yasak olmasına rağmen insanlara öğrettiği için Demâvent 

kuyusuna baş aşağı olarak sarkıtılan Hârut adlı meleğe telmihte bulunur. Söz konusu 

telmihte; Harut, sevgilinin/Hz. Muhammed’in çene çukurunu görseydi o saat başı yere iner 

asıl büyünün burada olduğunu itiraf ederdi, denmektedir:  

  

Göreydi  ādıḳ eger ol çeh-i zenehdānı 

Düşerdi aña o sāèat nigūn-i ser-i Hārūt  (G.57/5) 
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Sâdık yine tasavvufî anlam incelikleriyle dolu beytinde Hz. Peygamber’e 

seslenerek “Kim ki senin mahallenin toprağını güneş gibi başının tacı yaparsa ona misk 

kokulu zülfünün (dünya hayatı) kıvrımları miraç olarak yeter demektedir: 

 

Şu kim ḫāk-i ser-i kūyuñ idindi gün gibi ser-tāc 

Şikenc-i zülf-i müşgìnüñdür aña leyletü’l-Mièrāc (G.71/1) 

 

Hz. Peygamber’i yalnız insanların değil bütün kâinatın bildiği ve sevdiğini ima 

eden şair O’nun zülfüyle ilkbahar ağlar, coşar; onun yüzünün aydınlığı ile sabahın güneşi 

güler demektedir. Yani O’nun sevgisi ile var olan kâinat elbette O’nun hasreti ve 

sevinciyle dertlenecek ve sevinecektir:  

  

Giryān olurdı zülfüñle ebr-i nev-behār 

Ḫandān olurdı vechüñ ile mihr-i ṣubḥ-gāh  (G.380/4) 

 

Şair, o ay yüzlü sevgilinin güzelliğinden Hz. Yusuf’ta eser olmasaydı bu denli 

kendine Züleyha’yı âşık edemezdi, demektedir:   

 

Cemālüñden es er olmasa ey meh-i ḥüsn Yūsuf’da 

Bu deñlü kendi kendine èāşıḳ idemezdi Züleyḥā’yı 

 

Şair, Hz. Peygamber’in dudaklarından dökülen sözlerin nice ölü kalpleri dirilttiğini 

ve saçının zindan karasının ise nice imansızı imana getirdiğini ifade eder:  

 

Lebinüñ zikri iḥyāya iletdi niçe mevtāyı 

 açınuñ küfri ìmāna getürdi niçe tersāyı 

 

Şair, beşerî aşktan tasavvufi aşka yükselmenin bir sembolü olan Mecnun’un 

sevgilinin leylî saçından dolayı şaşkın ve aşüfte olduğunu ifade eder:  
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Eger Leylì ṣaçı āşuftesi olmasa ey  ādıḳ  

Düşürmezdi belā kühsārına Mecnūn-ı şeydāyı (G.407) 

 

2.1.6.12.6. Son Peygamber Oluşu ile Hz. Muhammed 

En son peygamber olan Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği din en son ve en mükemmel 

din olarak dünya yıkılıncaya kadar devam edecektir. O insanlık için kurtuluş ve iftihar 

vesilesi olarak indirildiği için dünyanın yeniden dirilişi O’nun sayesinde olacaktır.   

Şair, son peygamber olan Hz. Muhammed’in dininin her tarafa yayılacağını ve 

kıyamete kadar herkesin ondan haberdar olacağını belirtir. 

 

Şöyle çaldurduñ şerìèat kūsini āfākda 

Kim ġirìvinden anuñ ṭoldı ṣımāḥ şeş-cihāt (G.53/4) 

 

Şair, Hz. Muhammed’e inmiş olan Kur’an’a telmihte bulunarak onun kalpleri 

diriltici ve dünyaya yeniden nizam verici olduğunu ve onun ışığının en parlak olacağını 

ifade etmektedir: 

 

Ey Mesìḥā-dem ḥayāt-efzā-yi şerèüñ luṭf ile 

G ayri edyānuñ içinde rūḥdur ṣan fi’l-cesed  (G.104/4) 

 

2.1.6.12.7. Mucizeleri İtibariyle Hz. Muhammed 

Sâdık, Dîvân’ında Hz. Muhammed’in bazı mucizelerine de telmihte bulunmuştur. 

Beyitlerde sık tekrar edilen mucize Hz. Peygamber’in ayı parmağı ile ikiye ayırması 

mucizesidir. Aslında Hz. Peygamber’in en önemli ve en büyük mucizesi kendisine inmiş 

olan Kur’an-ı Kerim’dir. Daha önceki konularda bu hususa değinildiği için farklı örnekler 

verilecektir.  

Şair, ayı bir çeşit tatlıya benzeterek, Hz. Muhammed’in mavi gökyüzü sofrasında 

parmağı ile onu ikiye ayırdığını adeta iman ziyafeti verdiğini ima eder. 
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İşāret eyledi çünki bisāṭ-ı ezraḳda 

Benān-ı muècizi ile iki şaḳḳ oldı gümāc  (G.72/3) 

 

Hz. Peygamber’in müşriklere karşı göstermiş olduğu mucizeye telmihte bulunan 

şair O’nun kurumuş hurma dalından hurma çıkarttığını söyler. Aslında söz konusu olan Hz. 

Muhammed’in kendi içinde kan davaları olan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, 

şaşırmış ve bitmiş bir toplumdan yeniden medeniyet kurmasıdır:   

 

Ne muècize ola yā Rab öñinde ol servüñ 

Ki dökdügi gibi ḫurmā virür ḳurumış şāḫ  (G.95/3) 

 

2.1.7. Dört Halife (Hülefâ-yi Râşidîn) 

İslâm tarihinde Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’e biat edilmesiyle 

başlayan, daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali ile sona eren 

döneme Hülefâ-yi Râşidîn devri denilir. Hulefa halife kelimesinin, râşidîn ise “doğru yolda 

olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş" anlamındaki râşid kelimesinin 

çoğuludur. Dört halîfe için dört seçkin dost (çehâr yâr, çehâr yâr-ı güzîn, çehâr dost) tâbiri 

kullanılır.
237

 

Sâdık Dîvân’ında daha çok çehâr yâr olarak adlandırılan dört halife için methiye 

türünde gazeller bulunmaktadır. Dîvân’da dört halifenin hepsi de zikredilerek onların 

bilinen özelliklerine telmihte bulunulmuştur. Bilhassa Hz. Ali’nin kahramanlığı ile ilmi 

birlikte ele alınarak şiirlerde işlendiği ve Müslüman Türklerde model şahsiyet olarak Hz. 

Ali’nin ön planda tutulduğu söylenebilir.   

Aşağıda verilmiş olan muhammes şeklindeki methiye, dört halifenin birlikte ele 

alınarak övüldüğü bir şiirdir.  Metinde dört halifenin halk arasında en çok bilinen ve divan 

şiirinde en çok işlenen özellikleri belirtilmiştir. Hz. Ebû Bekir sadakat, Hz. Ömer adalet, 

Hz. Peygamber’in iki defa damadı olma şerefine erdiği için kendisine Zü’n-nûreyn denilen 

Hz. Osman hayâ ve Hz. Ali ise kahramanlığı ile ele alınmıştır.   
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 Mustafa Fayda, “Hülefâ-yi Râşidîn”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. XVIII, İstanbul 1998, s. 324-325. 
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 adāḳatde èatìḳ-i zümre-i aḥbābı görsünler 

èAdālet itmede Fārūḳ bin Ḫaṭṭābı görsünler 

 ayā burcında Zü’n-nūreyn olan meh-tābı görsünler 

Şecāèatde Emìr Bū Türābı görsünler 

Hidāyet şemèi isterler ise aṣḥābı görsünler  (Mh.17/1-2) 

 

İlk halife olan Hz. Ebû Bekir, Dîvân’da birçok yerde geçmekte ve kendisinden 

yâr-ı a îk, yâr-ı gâr, sadîk, sıddîk gibi vasıflarla bahsedilmektedir. 

Sâdık, Dîvân’ını oluştururken türü dikkate aldığı için nazım şekillerinde klâsik bir 

divana göre farklılıklar görülse de konu sıralaması açısından herhangi bir farklılık yoktur. 

Bu bağlamda Dîvân’ın başında yer alan tevhit ve naatlardan sonra dört halifenin övgüsü 

gelmektedir. Beşinci şiir olan terkibibent şeklindeki şiir, tevhit ve naattan sonra üçüncü 

bent ile birlikte dört halife övgüsüne Hz. Ebû Bekir ile başlar.  

 

Hz. Ebû Bekir, iyi huy sahibi olanların en iyisi ve sadakatin timsalidir. Aynı 

zamanda o en eski ve vefalı dost, Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed’in sırdaşıdır:  

 

 adìḳ-i ekber ef al-i maḫlūḳ-ı zü’l-ḫısāl 

Yār-ı èatìḳ u hem-dem-i maḥbūb-ı Zü’l-Celāl (Tb.5/3/1)   

 

Hz. Ebû Bekir, mağara arkadaşlığı (yâr-ı gâr)
238

  burada bir yılanın onu ısırması ve 

sadakati (sıddîk)
239

 ile ön plana çıkartılarak övülmüştür.  

Aşağıdaki beyitte, Hz. Ebû Bekir’in Hz. Muhammed ile birlikte gizlice Medine’ye 

hicreti esnasında Sevr Mağarası’nda bir müddet sığınmalarına telmih yapılmıştır. 

Mağaranın girişine bir örümceğin ağını kurup Hz. Muhammed’i gizlemesiyle Hz. Ebû 

Bekir’in vefalı bir dost oluşu ilişkilendirilmiştir.  
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èAnkebūt-āsā idüp ser-rişte-i cismini rāz 

 ażret-i  adìḳ-i Ekber oldı aña yār-ı ġār  (Tcb.6/7/1) 

 

Dîvân’da sadece Hz. Ebû Bekir’in övüldüğü menkabe türündeki gazeller de 

bulunmaktadır.
240

 Aşağıdaki metin buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Metinde, şeriat bir aya, İslâm dini de yıldıza benzetilerek bunların en önemli 

temsilcisinin Hz. Ebû Bekir olduğu vurgulanmıştır. Hz. Ebû Bekir’in ilk halifelik 

döneminde dinden çıkan veya dinin bazı emirlerini yapmayı reddedenlerle yaptığı 

mücadeleye telmih olarak karanlıklarda kalanların rehberinin Hz. Ebû Bekir olduğu 

belirtilmiştir. Şair son beyitte ise Hz. Muhammed’in dininin kumaşına herkesten önce 

müşteri olan Hz. Ebû Bekir’dir diyerek onun ilk Müslümanlardan olmasına telmihte 

bulunur.  

Māh-ı şerèuñ enveri  adìḳ’dür   

Necm-i dìnüñ ezheri  adìḳ’dür 

 

Rāh-ı ẓulmetde ḳalan ṭāġìlerüñ 

Şām-ı ġamda rehberi  adìḳ’dür 

 

 ādıḳā kālāy-ı dìn-i Aḥmed’e 

Cümleden öñ müşterì  adìḳ’dür  (G.11/1-2-5/1-2-5) 

 

Hz. Ömer adaleti, yiğitliği ve dönemin Pers İmparatorluğu’na son vermesiyle 

anılmaktadır.
241

 Dîvân’da sadece Hz. Ömer için üç şiir yazılmıştır. Bunlardan biri naat,
242

 

biri menkabe
243

 biri de vasfet-i Fârûk
244

 adı altında methiye türünde yazılmış şiirlerdir.   

Şair, Hz. Ömer’i şefkat ve lütuf ülkesinin sultanı, cömertlik ve adaletin padişahı 

olarak övmektedir. Bunca din ve milletlerin arasında onun namı Allah’ın dininde iyi ile 

                                                 
240

 G.11, G.31, G.299 
241

 Mh.17/4, Tcb.21, G.118/3 
242

 G.32 
243

 G.33 
244

 G.12 
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kötüyü birbirinden ayıran anlamına gelen Fârûk olarak bilinmektedir. Şair gönlünün 

padişahı olarak övdüğü Hz. Ömer’in haline nazar kılmasını isteyerek aslında onun 

vasıflarıyla donanmak ister. 

 

Kişver-i lüṭf ü èaṭāda mā-ḥaṣal 

Ḫüsrev-i èadl ü seḫāsın yā èÖmer 

 

Bunca edyān u milelde nām ile 

Fārūḳ-ı dìn-i Ḫudā’sın yā èÖmer 

 

 ıl naẓar  ādıḳ faḳìrüñ ḥāline 

Milk-i dilde pādişāsın yā èÖmer  (G.12/3-4-5) 

 

Bir sipahi şair olan Sâdık, Hz. Ömer’in düşmanları olarak vasfettiği İran için sefer 

düzenlenmesini istemektedir. Şiir, III. Murat (ö.1595)  döneminde başlayan, ülkenin sosyal 

ve ekonomik dengelerini alt üst eden İran savaşlarına, asker bir şairin bakış açısını vermesi 

açısından oldukça enteresan bilgiler taşımaktadır.    

 

Sancaḳ-ı şāhì çeküp Şarḳ’a idelüm seferi 

Uralum yine Teberānì’ye tìġ-i teberi  

Ser-èasker idüp èOs mān gibi bir şìr-i neri 

Ḫāke yeksān idelüm memleket-i surḫ-seri  

 ıralum tìġ-i velāyetle èadū-yı èÖmer’i  (Mh.527/1)   

 

Hz. Ömer için rivayet edilen menkıbelerden biri de şeytanın ondan korkması ve onu 

gördüğünde yolunu değiştirmesidir. 

 

Dìv-i muèannid ol şeh-i milk-i şecāèatüñ 

Görse ḳaçardı sāyesini itmeyüp èinād  (Tcb.5/4/2) 
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 Üçüncü halife olan Hz. Osman
245

 cömertliği, hayâ sahibi oluşu, Kur’an’ı yazıya 

geçirip kitap haline getirmesi ile konu edilmiştir. Dîvân’da Hz. Osman için üç adet 

menkabe mevcuttur.
246

 

Şair Hz. Osman için iki nur sahibi denmesini onun hayânın membaı olmasına 

bağlar. Şair devam ederek eğer Hz. Peygamber’in ışığı ile nurlanmasaydı elbette kimse ona 

iki nur sahibi demeyecekti şeklinde izahat yapar. Aslında Hz. Osman’ın Hz. Peygamber’in 

iki defa damadı olması sebebiyle verilen bu ad konusunda şair, hüsn-i talil sanatı yapmış 

olur. Hz. Osman’ın hayâ sahibi olmasına telmih yapan şair onu gören herkesin ve her şeyin 

onun ahlakı ile ahlaklanmasını ister. Son beyitte ise şair, Hz. Osman’ın Kur’an’ı derleyip 

bir kitap haline getirmesine telmihte bulunarak, ona eğer Kur’an’ı cem eden derlerse 

yeridir, demektedir.   

 

Derler o şāha ṣāhib-i nūreyn muṭlaḳā 

Zāt-ı şerìfi olduġıçün menbaè-ı ḥayā 

 

Ger bulmasaydı gözleri èaynüñ ile nūr 

Dimezdi kimse ṣāḥib-i nūreyn aña behā 

 

Yire geçerdi görse yüzin ḥaclesinden āb 

Gülzāra gelse nāz ile ol serv-i meh-liḳā 

 

Cemè itdi çünki nāzil olan āyeti tamām 

Dirlerse aña cāmiè-i  uréān eger sezā  (G.33/1-2-3-4) 

 

Dört büyük halifenin sonuncusu olan Hz. Ali, İslâm’ı çok küçük bir yaşta kabul 

ettiği ve yüzünü hiç puta döndürmediği için “Kerremullahu veche” diye tazim edilir. 

Künyesi Ebu’l-Hasan (Hasan’ın babası), Ebû Turab (toprağın babası) ve Murtaza 

(seçilmiş, gözde) olarak bilinir. Lâkabı Esedullah (Allah’ın aslanı)’tır. Ayrıca Şâh-ı 

Merdân, Merd-i Hudâ, Şîr-iYezdân ve Haydar-ı Kerrâr lâkaplarıyla anılır. Peygamber’in 

Medine’ye hicreti esnasında yatağına yatmakla canını tehlikeye atıp onun hayatını kurtaran 

                                                 
245

 Tcb.8/5/2, Mh.17/1-4, Tcb.21/2/5, Mh.527/1-7 
246

 G.13, G.33, G.334 
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Ali’dir. Atı Düldül ve çatal uçlu kılıcı Zülfekâr dolayısıyla çokça anılan Hz. Ali “Lâ fetâ 

illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfekâr” müfrediyle de iktibaslara konu olur.
247

 

Hz. Ali, Dîvân’da üç müstakil şiirde övülmüştür.
248

 Hz. Ali ile birlikte hel-e ā, lā-

fe ā, lahmike lahmî,  lev küşif, selūnî,  innemā gibi ayet, hadis vb. sözlerden iktibaslar 

kullanılmaktadır. Bu iktibasların anlam ve bağlamları daha önceki konularda değinildiği 

için bunların üzerinde durulmayacaktır. Ayrıca Hz. Ali’nin ismi, gevher-i Bahr-i Necef, 

Şāh-ı merdān, şîr-i Hudâ, Şîr-i jiyān (kükreyen arslan), Hayder-i Kerrâr (Döne döne 

hamle yapan arslan) olarak da geçmektedir.
249

 

Şair, Hz. Ali’yi Allah’ın aslanı olarak överek onun düşmanla savaş meydanlarında 

mücadele ederken vücudundaki her kılının adeta ciğerleri delici bir ok olduğunu söyler. 

Hz. Ali’nin Hayber Kalesi’nin fethi esnasında kalenin kapısını omuzlayıp yerinden 

sökmesine telmihte bulunan şair, düşman kalesinin Kaf dağı gibi olsa da Hz. Ali’nin onu 

sökmeye gücü yeteceğini ifade eder. Bir başka beyitte ise düşmanları katletmekte ölümsüz 

olan Allah, hilal şeklindeki ayı ona altın kılıflı bir hançer olarak vermiştir, denilmektedir.  

 

Şìr-i Ḫudā ki eylese aèdāyile meṣāff 

Olurdı tende her ḳılı tìġ-i ciger-şikāf 

 

 alè eyler idi ḳuvvet-i bāzūyile eger 

Olsa ḳalāè-i düşmeni mānend-i kūh-i ḳāf 

 

 atl-i èadū-yi denìne Üstād-ı lām-yezel 

 ıldı hilāli ṣunè ile bir ṭìġ-i zer-ġılāf  (Tb.5/6/1-2-3) 

 

2.1.8. Âl-i Abâ 

Âl-i Abâ, Hz. Peygamber’i ve yakın akrabasından belli kişileri ifade eden, daha çok 

Fars ve Türk edebiyatında kullanılan bir tabirdir. Sünnî ve Şiî hadis kitaplarında yer alan 
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  Pala, a.g.e., s. 18-19. 
248

  G.14/, G.34, G.280 
249

  Tb.5/8/1, G.5/2, G.15/2, Mh.17/4, Tcb.21/6/5, G.36/4, G.287/3, Mh.527/7 
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bir rivayete göre, Hz. Peygamber Ümmü Seleme’nin evinde iken, “Ey ehl-i beyt! Allah 

kusurlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak ister” (Ahzâb 33/33) meâlindeki ayet nazil 

olmuş, bunun üzerine Peygamber Hz. Ali’yi, Fâtıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i abâsının altına 

alarak, “Allahım, benim ehl-i beytim işte bunlardır; bunların kusurlarını gider, kendilerini 

tertemiz yap!” diye dua etmiştir.
250

 

Betûl lakabıyla bilinen Hz. Fâtıma âl-i abâdandır. Hz. Fâtıma Dîvân’da, Hz. 

Peygamber’in kızı, Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesi ve Hz. Ali’nin eşi olarak zikredilir.
251

  

Dîvân’da Hz. Hasan ve Hüseyin hasaneyn
252

 ve necmeyn-i ezhereyn
253

 (ay ile 

güneş) olarak da vasfedilir.   

Hz. Hasan, yiğitlikte kendisine eş olmayan, Allah’ın aslanı Hz. Ali’nin gönlünü 

hoşnut kılan evladı ve gözbebeği olarak tavsif edilir. Sâdık mahşer günü kendisini çıplak 

ve aciz gören Hz. Hasan’ın kendisine bir aba vermesini umduğunu belirtmiştir. Aslında 

şair Hz. Peygamber’in âl-i abâsı içinde olanların makamına nail olmayı 

arzulamaktadır. 

 

Ferzend-i dil-pesend-i şeh-i milk-i lā-fe ā  

Yaèni  asan ki ḳurre-i èayneyn-i murtażā 

 

 ādıḳ umarın ol ibādın görünce èūr 

Maḥşer güninde pūşişin ide baña bir èabā  (G.35/1-5) 

 

Dîvân’da Hz. Hasan hakkında iki müstakil şiir bulunmaktadır.
254

 

Hz. Hüseyin, Kerbelâ’da aç, susuz bırakılıp şehit edilmesi olayına telmih yapılarak 

zikredilmektedir. Hz. Hüseyin için iki müstakil şiir
255

 yazan şair, onun acısını ve ağıtını 

beyitlerde çok başarılı işleyebilmiştir. 

                                                 
250

  Süleyman Uludağ, “Âl-i Abâ”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. II, İstanbul 1998, s. 306-307. 
251

  Tb.5/7/16, G.15/1, G.16/2, G.34/3 
252

  Tb.5/9/2 
253

  G.35/3 
254

  G.15, G.35 
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Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesine telmihte bulunan şair kendisini Hz. 

Hüseyin’in sakası olarak vasfederek gözyaşlarının aşk yolunun kerbelasında sebil 

olduğunu ifade eder. 

 

Ben ol şāh-ı  üseyn’üñ ābkeş-i ṣaḳḳāsıyam  ādıḳ  

Ki eşküm Kerbelā’yı rāh-ı èışḳında sebìl oldı  (G.406/5) 

 

Başka bir beyitte ise yine Kerbelâ vakasına telmihte bulunan şair Hz. Hüseyin’in 

susuz bir şekilde şehit edilişini anar.  

 

 opraḳ başına āb-ı ḥayātuñ ki  ādıḳā 

Dil-teşne gitdi dimedi bir ḳatre aña mā  (G.36/5) 

 

2.1.9. Sahabeler 

Dîvân’da sahabenin ileri gelenlerinden Bilâl-i Habeşî, Muaz bin Cebel, Zeyd, Amr, 

Hâlid ve sahabi olmasa da Hz. Peygamber’i görmek için yollara düşen ancak annesine 

verdiği sözden dolayı O’nu göremeden geri dönen Veysü’l-Karanî256
 zikredilir. Hz. Bilal 

Ka’be’nin ferrâşı olarak iki yerde zikredilmiştir.
257

 Muaz Bin Cebel ise cebel (dağ) 

kelimesi tevriyeli kullanılarak beş yerde zikredilir.
258

 

Muaz Bin Cebel’in uykucu olmasına da telmihte bulunan şair eger Muaz Hz. 

Peygamber’in inciler saçan nazmını (Kur’an) görseydi şehre artık gelmezdi, demektedir. 

Ayrıca metinde, şehrin biraz uzağında bulunan Hz. Peygamber’e vahyin indiği Hira 

mağarasına da telmih yapılmaktadır.  

 

Şehre gelmezdi cebelden ḥaşr dek 

Naẓm-ı gevher-bāruñı görse Muèāz  (G.115/2)   

                                                                                                                                                    
255

  G.16, G.36 
256

  G.419/2 
257

  Mh.9/4, G.362/5 
258

  G.113/5, G.114/5, G.115/2, G.116/4, G.314/1 
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Aşağıdaki beyitte Hz. Peygamber’i ilk tasdik eden kimse olması dolayısıyla sıddîk 

lakabı verilen Hz. Ebû Bekir zikredilerek Resûl-i Ekrem’i tasdikte diğer sahabilerin 

sonradan Müslüman olmalarına telmihte bulunulur.  

 

Ben Ebū Bekr’üm Resūl-i Ekrem’i taṣdìkde 

Sen gerek Zeyd ol gerek èAmr ol gerekse Ḫālid ol  (G.323/3) 

 

2.1.10. On İki İmam 

Dört halife döneminden sonra Emevîler’in ve ardından Abbâsîler’in Ehl-i beyt 

aleyhine yürüttüğü politikalarla giderek gruplaşmaların başladığı, hilâfetin Hz. Ali ve 

evlâdına ait olduğu fikri etrafında birçok grubun zuhur ettiği, başta yönetimle ilgili 

hususlar olmak üzere çeşitli düşünceler geliştirilip bunların dinî prensiplerle 

ilişkilendirilmesine çalışıldığı bilinmektedir.259 

“İsnâaşeriyye mensupları, imamları benimsemeyi inanç konusu haline getirdikIeri 

için İmamiyye, fıkhi görüşlerini Ca’fer es-Sadık’a nisbet ettiklerinden Ca’feriyye, on ikinci 

imamın gelişini beklemeleri sebebiyle Ashabü’l-intizar ve on ikinci imam için çokça 

kullanılan “kaim” (hayatta olan) unvanına nisbetle Kaimiyye diye de anılmaktadır. Hz. Ali, 

Hasan ve Hüseyin zamanında siyasi bir taraftarlık olarak ortaya çıkıp giderek Şia adıyla 

özel bir grup hüviyeti kazanan, Keysaniyye ve Zeydiyye'nin ayrılmasıyla Rafıza olarak da 

anılan fırka, Ca’fer es-Sâdık zamanında Şiatü Ali, Türabiyye ve Ca’feriyye diye 

isimlendirilmiştir. İmamlar dönemi ilk imam Ali b. Ebu Talib ile başlar ve on ikinci imam 

Muhammed el-Mehdi'nin 260 (874) yılında küçük gaybete intikaline kadar devam eder. 

Şiiliğin tarihinde imamların sayısına ve isimlerine göre çok değişik fırkalar oluşmuşsa da 

İsnaaşeriyye’ye göre on iki imam şunlardır: Ali b. Ebu Talib (ö. 40/661 ), Hasan b. Ali (ö. 

49/669), Hüseyin b. Ali (ö. 61/680), Ali Zeynelabidin ( ö. 94/713), Muhammed el-Bakır (ö. 

114/733), Ca’fer es-Sadık (ö. 148/765), Musa el-Kazım (ö.183/799), Ali er-Rıza (ö. 

203/818), Muhammed et-Taki el-Cevad (ö. 220/835), Ali en-Naki el-Hadi ( ö. 254/868), 

                                                 
259

 İlyas Üzüm, “İsnâaşeriye”,  T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. XXIII, İstanbul 2001, ss. 147-149. 
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Hasan b. Ali el-Askeri (ö. 260/874), Muhammed el-Mehdi el-Muntazar ( el-Kaim. el-

Hücce; doğumu, 15 Şaban 255/29 Temmuz 869).” 260 

Sâdık, terkibibent şeklinde kaleme aldığı tevhit türündeki şiirinin dokuzuncu bendini  

on iki imamın medhine  ayırır. Bu bentte on iki imamın ismi tevriyeli olarak  anılmış olur. 

Söz konusu bent şöyledir:  

 

1. S ānì èaliyy-i è lì şeh-i ḥaydarì birāz 

S ālis  imām-ı vālì meh-i burc-ı èızz u nāz 

2.  avt-ı derā-yi kūyı  asaneynlerüñ nühüft 

Virdi ṣımāḫ-ı cānına āvāze-i ḥicāz  

3. Necm-i hüdā Muḥammed-i Bāḳır imām-ı dìn 

Sırr-ı Ḫudā emìr-i mükrim kün z-i rāz 

4. Kāẓım ḫidìv-i ḳātibe-i kā imìne ġay  261
 

 albin Kelìm-i  ūr-ı niyāz itdi kār-sāz 

5. Ḫurd oldı seng-i ḥikmet ile sìnesinde hep 

Dil kaèbesini yapmaġa eṣnām-ı ḫırṣ u az 

6. Caèfer imām-ı Kaèbe-i ṣıdḳ olub eyledi 

Kendin ḫalìl-i ḥażret-i Dādār-ı bì-niyāz 

7. Ezraḳ-ı giryede neyyir ile zerr-i caèferì 

Buldı Kitāb-ı Muḥammed’ten ḥall içün güdāz 

8. èÌsì cenāb u Ḫıżr-ı ḳadem Mūsì-i Rıżā 

Bālā-nişìn ü mihr-i nişān ferḳadān ṭırāz 

                                                 
260

 Ethem Ruhi Fığlalı, “İsnâaşeriye”,  T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. XXIII, İstanbul 2001, ss. 142-147. 
261

  Ali İmran (89/ 134): “… öfkelerini yu arlar..” 
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9. Bāġ-ı server u maḥmeded vaṣfa èandelìb 

 ayd-ı ṭuyūr-ı maèrifet u èilme şāh-bāz 

10. Naḫl-i Taḳì ki olmış idi āb-ı zühd ile 

 add-i nihāli gülşen-i taḳvāda ser-firāz 

11. Vech-i Naḳì ki tāze idi āb-ı dest ile 

Buldı anuñla bāġ-ı neḳāvetde imtiyāz 

12. Her dem sirişk-i eşk ile olmazdı emel-i èışḳ 

İn lem yekün vü ūéi lenā bi’d-dümūèi cāz 262
 

13. Ḫāḳān-ı mihteri meh-i ḫusrev ü şièār-ı pārs 

Sulṭān-ı askeri şeh-i çābük süvār-ı tāz 

14. Miżmār-ı èilm ü dìnde seni raḫş-ı ṭabè ile 

Didi görince ḫayl-i melāik èaleyke fāz 

15. Mehdì-i ḳurb-ı  ażret ü Hādì-i nehc-i dìn 

Mühdì-i èızz ü nuṣret ü Muètì-i iètizāz 

16. Geçmezdi kimse maèber-i şeş-sūy-ı şeş-deri 

Olmasa èavn u lutfınuñ èālemde èaskeri 

 

2.2. TASAVVUFÎ ISTILAHLAR 

Sâdık tasavvufî terimleri kullanan ve şiirlerinde dinî bilgilerle tasavvufu birlikte ele 

alarak seçkin ve nüktelerle dolu bir dil oluşturmaya çalışan bir şairdir. Onun şiirleri daha 

çok medrese eğitimi almış ve Kur’an’a vakıf olan okura hitap etmektedir. Dolayısıyla 

kullanılan dil ilk bakışta bilgi merkezli kuru bir dil gibi gözükse de aslında şair tanındıkça 

onun Allah ve Peygamber sevgisi ile dopdolu heyecanlı bir şair olduğu görülecektir. Şairin 
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  Abdestimiz ancak kan ile olduğu zaman caizdir. 
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beşeri aşkı terennüm ettiği şiirler yok denecek kadar azdır. Bunlar da zaten Dîvân’ın en 

sonunda bulunmaktadır.    

Dîvân’da geçen bazı tasavvufla ilgili hususiyetler şunlardır: 

 

2.2.1. Abdal 

Birinin yerine geçen, karşılık anlamına gelen bedel ve bedîl kelimelerinin 

çoğuludur. Tasavvufî bir terim olarak ise “dünya ilgilerinden kurtularak kendisini 

bütünüyle Allah yoluna adayan ve ricâlü’l-gayb diye adlandırılan veliler topluluğu içinde 

yer alan “sufi” veya “erenler” anlamında kullanılmaktadır.
263

 

Nefislerine ruhlarına bedel ettikleri diledikleri zaman diledikleri yerde kendilerine 

bedel birer cesetle görünebildikleri yahut erenlerden biri ölünce Allah tarafından bir 

başkasının onun yerine geçirilmesi dolayısıyla Hak âşıklarının bir kısmına abdal 

denmiştir.
264

 

Sâdık, abdal
265

 kavramını dünya sevgisinden arınmış, Hak aşkı ile dolu erenler 

anlamında kullanmıştır. XVI. asrın sonlarına doğru bu kavramın halen olumlu vasıflarla 

anılması kayda değer bir konudur.  

Aşağıdaki beyitte aşkın şevki ve cezbesiyle değişik mertebelere erişmiş ve kalbinde 

Hak’tan başka her şeyi atmaya azmetmiş abdalımız vardır, denilmektedir. Şair sanki bir 

tekke veya dergâh tasviri yaparak burada aşk ateşi ile olgunlaşan kişileri vasfetmiştir. 

 

 oyınmış dest-i şevḳ-i cezbe-i seyr-i maḥabbetle  

Fenā ocaġına düşmiş nice abdālımuz vardur  (G.136/3) 

 

Yalın ayak, başı açık gezgincilik yapan ve mala, mülke, kıyafete önem vermeyen 

dervişlere telmihte bulunan şair kalbindeki dünya sevgisinin arınması için dünya malına 

olan meylin gitmesi ve bunlardan ari olunması gerektiğini söyler. Çünkü abdalın 

kalbindeki aşk bu sevgilerin katilidir. 

   

                                                 
263

  Karagöz vd., a.g.e., s.3 
264

  Pala, a.g.e., s.2. 
265

  Tb.5/7/15, G.50/2, G.136/3, G.155/1, G.343/2, ÇG.472/3, K.519/20, Mf.31 
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 oyun abdāl-ı èışḳ ol ḳayd-ı şāl u pìrehen n’eyler 

 atìl-i tìġ-i èışḳ-ı yār olan fikr-i kefen n’eyler  (G.142/1) 

 

2.2.2. Âşık  

Tutkun, düşkün, vurgun, haddinden çok fazla ve aşırı derecede seven demek olan 

âşık tasavvufî ıstılahta Allah Teâlâ’yı son derece ve azamî mertebede seven demektir.
266

 

Sâdık birçok yerde bahsettiği “âşık”ı gönül hastası, sevgilinin yolunda sadık, 

korkusuzca sevgili yolunda can vermeye ve aşk şehidi olmaya hazır bir cefa eri olarak 

vasıflandırır. Âşık her belaya “belî” diyerek Hz. Eyüp gibi belanın esiri olmuştur. Âşıkların 

gönüllerine vaizlerin aklı önceleyen nasihatleri fayda etmez. Çünkü “âşık”ın aklı başından 

gitmiştir. Âşık, sevdiğinin herkese lütuf kendisine cefa göstermesinden şikâyet etse de 

kalbinde ondan başka bir sevgi bulundurmaz, ne cennetin hurilerine ne de başka bir dil-

rübânın hattına bakar.
267

 

Şair, aşk yolunda kalbi olgunlaştırmak için çekilen çileleri ve verilen mücadeleyi 

bir savaş meydanının uğultusuna benzeterek bunu işiten kâinatın vecde gelip raksa 

başladığını söylüyor.  

 

Biz bugün şol èāşıḳ-ı dìvāneyüz kim kāéināt 

Raḳṣa girdi işidüp āvāze-i şemşìrimüz  (G.157/2) 

 

Sâdık, Hakk’ın önce kendi kalbinde aranması gerektiğine telmihte bulunarak hal 

böyle iken âşıkların önce Kâbe’yi tavaf etmesinin aslında gönül kabesindeki Hakk’ı 

bulmak için olduğunu ve bu amaçla ilk adımı attıklarını ifade eder.  

 

 avāf-ı kūy-ı dildār itmeden èāşıḳlar ey ṣūfì 
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  Uludağ, a.g.e., s.49. 
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  Mh.4/5, Tb.5/1/15, Mh.19/10, G.84/3, g.135/3, G.135/7, G.141/1, G.142/3, G.164/4, G.168/3, G.186/4, 

G.226/4, G.251/3, G.272/2-8, G.302/4, G.304/4, G.306/5, G.314/4, G.317/3, G.347/2, G.347/5, G.348/3, 

G.382/3, G.388/1, G.392/1, G.407/2, ÇG.440/3-4-6, G.453/3, G.457/4, G.470/1-5, G.473/2, G.481/5, 

G.491/2, Tb.505/9/3, Mz.506/14, Th.524/8, Th.529/3, G.532/8, G.533/6, Kt.55/2, N.183/2, N.195/2, 

Kt.220/1, Kt.262/1 
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G araż bu kim iderler Kaèbe-i ehl-i ṣafā melḥūẓ  (G.248/3) 

 

Aşığın kalbini aydınlatan aşk ateşidir. Aslında bu ateş bütün bir kâinatı aydınlatır. 

Âşık bir mum gibi bu ateşin iştiyakıyla erir ve eridikçe daha çok sevgiliye yaklaşır. Şair, 

sevgilinin cemalinin ışığının âşıkların kalbinde yandıkça onların canını dünyadan 

vazgeçireceğini ifade eder.  

 

Şuèle-i şemè-i cemālüñ pertevi èāşıḳlaruñ 

Cānına virdi fürūġ-ı mihr-i èālemden ferāġ  (G.267/2) 

 

 Beşerî aşktan ilahî aşka geçişin en önemli timsali olan Mecnun’a telmihte bulunan 

şair, âşıkların Leyla’sını gönlünde bulduklarında Kays gibi insanlardan uzak Allah’a yakın 

yerleri vatan eylerler, demektedir.  

 

Göñülde bulduġından ṣoñra Leylā’sın ḳoyup şehri  

Varup taġlar başında  ays-veş eyler vaṭan èāşıḳ  (Kt.184/1) 

 

2.2.3. Dehr 

Dünya, âlem, zaman, devir anlamlarına gelen kelime tasavvufta “an” manasında 

kullanılır. Ezel ile ebed “dehr”de birleşir.
268

 Sâdık bu kavramı daha çok dünya hayatı için 

kullanmaktadır. Cennetten kopup dünya hayatına düşen insan için dehr
269

 (dünya) adeta 

yolcunun yolunu kesen eşkıyadır.  

Şair, gönlünü kuşa, dehri de çayırlığa teşbih ederek sevgilinin zülfünün tuzağı 

olmasa çoktan bu çayırlığı terk ederdim, demektedir.   

 

                                                 
268

  Pala, a.g.e., s.110. 
269

  Mh.4/4, Tb.5/1/3, Tb.5/8/5, Mş.7/2, Mh.19/5-6-10, G.68/1, G.82/6, G.98/4, G.126/12/25, G.141/2, 

G.145/1, G.158/4, G.175/4, G.197/4, G.226/1, G.232/4, G.236/1, G.240/2, G.242/2, G.269/5, G.276/4, 

G.289/4, G.296/7-8, G.336/2, G.351/7, G.411/5, G.420/5, G.421/4, G.426/1, G.427/4, G.433/4, 

ÇG.442/3, ÇG.443/1-3, ÇG.448/2, ÇG.449/2, ÇG.496/2-4, Th.501/5, Tcb.503/2/4, Mz.506/1-2, 

Mz.507/4, K.517/4, Mn.520/3, Ms.521/3, Mt.5/1, Kt.14/2, Kt.15/1, Kt.26/1, Kt.47/2, Kt.87/1, Kt.109/1, 

N.123/1,  
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Merg-zār-ı dehri çokdan terk iderdi murġ-ı dil 

İtmese dām-ı ser-i zülfi nigāra irtibāṭ  (G.228/3) 

Bir başka beyitte ise dehri bir misafirhaneye benzeten şair, buraya uğrayanların 

adeta bir gölgelikte dinlenmiş gibi uğrayıp geçtiklerini söyler.  

 

Eylemişlerdür misāfir ḥāne-i dehre sevād 

Kim serā-yı èāleme cāéiz degüldür iètimād  (G.112/1)   

 

Başka bir beyitte şair gönlün dehrin sefasını sürmesi için üzümün kızı ile nikâh 

yapmasını yani aşk içkisine mülazemet etmesi gerektiğini söyler.  

 

Sürer ṣafāsını dehrin g ḳöñgül èale’l-ı lāḳ 

Eger ki duḫter-i rezġa éterse èıḳd u nikāḥ  (ÇG.448/2) 

 

2.2.4. Harabat 

Harap yerler,  viraneler demek olan kelime mecazen meyhane ve tasavvufi ıstılahta 

tekke ve gönül anlamlarına gelir. Ayrıca beşerî vücudu, bedeni ve nefsanî arzuları tahrip, 

süflî duyguları imha ve kötü huyları yıkmak anlamlarına gelir.
270

  

Sâdık, harabat kavramını genellikle gönül ve tekke anlamları ile kullanmıştır. 

Aşıklar harabatta Allah’ın zikri ile tevhidin nüktelerini keşfedebilirler.
271

 

 

Ben o rind-i bāde peymānım ḫarābāt içreyim 

Curèa-i cāmum ider öñümde her dem ḫāk-i būs  (G.183/3) 

 

Sâdık bir tekkede dervişlerin sesli zikir ayinine benzer bir tablo çizerek vecd ve 

coşkunlukla dolu zikir uğultusunun kendini uyutmadığını belirtir. Aslında şair, kalbindeki 

sevgiliye olan iştiyak ve arzudan bahseder. 

 

                                                 
270

  Uludağ, a.g.e., s.158. 
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  Mh.18/7, G.162/9, G.188/2, G.281/2, ÇG.481/1, Kt.48/1-2, Kt.82/1, Kt.107/1, Kt.161/2, Kt.265/1, 

Kt.280/1 
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Dün gice kūy-ı ḫarābāt içre zikrullāh ile 

 ubḥ-dek uyutmadı èuşşāḳì āvāz-ı hurūş  (G.188/2) 

2.2.5. Mâsivâ 

Bir şeyden başka olan şeylerin hepsi demek olan “Mâsivallah” kelimesinin 

kısaltılmışı olarak “Allah’tan gayri sayılan şeyler” anlamında kullanılır. Mâsivâdan 

geçmek kendini Allah’a vermektir. Sufilere göre gönülde, Tanrı’dan başka bir şey 

bulunmaz. Gönlünde başka bir sevgi olan kişi mâsivadan kurtulmuş sayılmaz.
272

 

Sâdık şiirlerinde mâsiva kavramını gönülden atılması gereken nakış olarak kullanır. 

Gönül aynasının saf olması için mâsiva nakşı gönülden atılmalı ve dünyanın kalbi 

bağlayan ipleri “lâ” makası ile kesilmelidir.
273

  

 

Mā-sivā naḳşın göñülden maḥv ḳıl kim  ādıḳ 

 ūret-i maènì görünmez olmasa āyìne-i ṣāf   

 

2.2.6. Nefs 

Can, benlik, ruh, aşağı duygular gibi anlamlara gelen ifade tasavvufî olarak kulun 

kötü huyları ve çirkin vasıfları, kötü his ve huyların mahallî anlamlarına gelir.
274

 

Tasavvufta nefs kavramı, kendisinde iradi hareket, duygu ve hayat kuvveti bulunan latif bir 

cevher şeklinde tanımlanmaktadır. Kötülüğü emreden anlamlarına geldiği gibi, Allah 

tarafından insana üflenen ruh-ı Rahmani, ilahî ben anlamlarında da kullanılmıştır. 
275

 

Sâdık, nefs kavramını uğursuz, katil gibi olumsuz sıfatlarla ele alır. Nefs kendi 

haline bırakılırsa bir ejder haline bile gelebilir. Kötü ve aşağılık olan nefsten kurtulmak 

için Allah’ın ismini can muskası yapmak lazımdır.
276
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  Pala, a.g.e., s.298. 
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  G.18/1, G.242/1, G.243/5, G.286/7, G.316/1, G.323/2, G.342/5, G.381/2, G.467/3, Tb.505/21/2, Kt.49/2, 

Th.524/6 
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  Uludağ, a.g.e., s.270. 
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  Karagöz vd., a.g.e., s.522. 
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  Mh.4/1, Mh.9/6, G.121/1, G.143/4, G.156/3, G.224/4, G.275/5, G.341/2, G.383/2, Th.499/1-2, 

Tcb.515/4/7, Th.523/17, G.525/1, Th.528/5, Kt.175/1 
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Şair nefsi ıslah ve sürekli kontrol edilmesi gereken bir varlık anlamında kullanıp 

kendi kendine seslenerek, eğer nefsi ıslah etmek istersen gözyaşından ona gümüş bir zincir 

takmalısın, demektedir: 

 

Eger kim nefsüñ ıṣlāḥına eylerseñ dilā tedbìr 

Sirişküñ ḳatresinden eyle aña bir gümüş zencìr  (G.129/1) 

 

Şair, uzun ve meşakkatli aşk yolunda bir taraftan bir merkebe benzettiği bedeninden 

bir taraftan da alçak nefsin yönlendirmesinden çekinme ve ihtiyat halindedir: 

 

Bir yañadan merkeb-i bār-ı bedenden iḥtizāẓ 

Bir yañadan rehber-i nefs-i denìden iḥtiyāṭ  (G.228/2) 

 

Şair, kötülüğü emreden nefisle kalbinin mücadelesini, karınca ile ejderhanın 

mücadelesine benzetir. İlk bakışta ümitsiz bir tablo sunan şair, aslında hakir bir karıncanın 

dahi Hz. Süleyman ordularına yetebilecek kudrete erişebileceğine olan inanca telmihte 

bulunur:   

 

Hiç göñül emmāre-i nefse muḳābil ola mı 

Mūr dahi ejdehāyile nice itsün maṣāff  (G.278/2) 

 

Şair aşk yolunda düşman olan nefisten hiçbir korku duymadığını çünkü kalbinde 

yanan aşk ateşinin karanlık yollarını aydınlattığını ve bu yollarda eşkıya gibi bekleyen 

nefsi durdurmak için de keskin bir kılıç gibi duran “âh”ının olduğunu söyler:  

 

Ne ḳorḳu nefs-i èadūdan ṭarìḳ-i èışḳ içre 

Olursa ḫançer-i ser-tìz elüñde şuèle-i āh  (G.383/2) 

 

2.2.6. Pîr-i Mugan 

Divan şiirinde eğlence mahallî olan meyhanenin başkişilerinden birisi pîr-i 

mugandır. O, sırları açığa döken, herkese miktarınca içki sunan, meyhaneyi çekip çeviren, 



 

132 

 

yaşlı, güngörmüş, nur yüzlü, sözleri daima hikmetli, dünyaya itibar etmeyen, cömert ve 

saygı gösterilmesi gereken bir kişidir. Mecazî ve tasavvufî manasıyla pîr-i mugan tekkede 

müride feyz ve neşe sunan kişidir.
277

  

Şair pîr-i mugan kavramını meyhane ve mecazi olarak tekke ile 

ilişkilendirmektedir.
278

 Şair, zühdü terk edip pîr-i muganın kölesi olursan bir kadeh içkiyle 

Mısır’a yani beden ülkesine sultan olursun, demektedir:  

 

Terk-i zühd idüp olaldan bende-i pìr-i muġān 

Bir ḳadeḥ meyle serìr-i Mıṣra sulṭānsın hen z  (G.160/5) 

 

Kendisine aşk içkisini bırakıp akıl ile Allah’ı bulmasını vaaz eden vaize seslenen 

şair, eğer sana pir-i mugan sersemlikten kurtarıcı bir kadeh sabah içkisi sunsaydı senin 

sadece maddeyi gören gözlerinden bütün perde kalkardı, demektedir: 

 

 abūḥı ṣunsa bir sāġar saña pìr-i muġān vāèiẓ 

Gözüñden refè olurdı perde-i kevn ü mekān vāèiẓ  (G.247/1) 

 

2.2.7. Züht ve Takva 

Sözlükte “ilgisiz davranmak, yüz çevirmek, rağbet etmemek” anlamına gelen züht, 

tasavvufta ahirete yönelmek, dünyaya doludizgin dalmamak, elde mevcut bulunsa bile 

gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermemek demektir. 
279

  

Sözlük anlamı bir şeyi korumak, zarar verecek şeylerden sakınmak anlamlarına 

gelen vikaye kökünden gelen ittikâ, kuvvetli bir himayeye girerek sakınmak, kendini 

muhafaza altına almak demektir. İttikanın isim şekline takva denir.
280

 

Şair, züht ve takvayı genellikle birlikte kullanmaktadır.
281

 Şair bu kavramların 

yanında genellikle rindlikle ilgili mey, meyhane ve pîr-i mugan kavramlarını kullanarak 

aşk yolunun daha efdal olduğundan bahseder. 
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  Pala, a.g.e., s.372. 
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  G.89/1, G.93/1, G.115/5, G.420/2, G.431/8, Th.501/4, Kt.227/1  
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  Karagöz vd., a.g.e., s.722. 
280

  Karagöz vd., a.g.e., s.348. 
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Aşağıdaki beyitte meclisin sakisi o acımasız ve aynı zamanda âşıkları tuzağına 

çeken sevgili ise şimdiden sonra züht ve takvaya elveda demek gerektir, denilir: 

 

Sāḳì-i meclis eger kim ol büt-i èayyār ise  

El-vedāè şimdengerü ey zühd ü taḳvā el-vedāè  (G.260/3) 

 

2.3. CEMİYETLE İLGİLİ HUSUSLAR 

2.3.1 Şahıslar 

Sâdık Dîvân’ında şahıslar kadrosu oldukça zengindir. Klâsik edebiyatımızın 

çok dilli, çok uluslu ve kültürlü bir toplum yapısının ürünü olduğunu 

düşündüğümüzde bu şahsiyetlerin çokluğuna şaşmamak gerekir. Dîvân metni 

incelendiğinde, Doğu’nun ve Batı’nın tanımış olduğu gerçek şahısların yanında 

bilhassa İran menşeli mitolojik şahsiyetler ve ayrıca dini ve tasavvufî şahsiyetlerin 

olduğu görülecektir.  

 

2.3.1.1. Tarihî ve Efsanevî Şahsiyetler 

Geçmişte yaşamış gerçek şahsiyetlerin kimi zaman hayatlarına menkıbeler ve 

rivayetler karıştırılarak efsanevi hale getirildiği bilinmektedir. Şairin bu kişilerle ilgili 

tasavvurları az çok diğer divanlarda ortaya konan düşüncelere benzemektedir. Dîvân’daki 

şahsiyetler genellikle bilinen özellikleriyle kullanılmıştır. Söz konusu kişiler Aristû, 

Bihzâd, Felâtun, Hâtem-i Tayy, Leclâc, Mahmûd-ı Gaznevî, Mânî, Şeyh  anèân olarak 

harf sırasına göre incelenmiştir.  

Aristo ünlü Yunan filozofudur (M.Ö. 384-322). Klâsik felsefenin 

kurucularındandır. Eflâtun’un kurmuş olduğu Akademia’da 20 yıl süre ona asistanlık 

                                                                                                                                                    
281

  Tb.5/9/10, Mh.19/3, G.160/5, G.221/5, G.420/2, Çg.490/4, Tcb.502/6/1, Tcb.502/7/1-3, Th.524/3, 

Kt.279/1, Kt.282/1 
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yapmıştır. İslâmiyet’ten sonra onun eserleri Arap diline çevrilmiş ve sonrasında Müslüman 

âlimler tarafından bu eserlerden hayli istifade edilmiştir. Edebiyatta ilim, akıl, isabetli 

görüşe sahip olma, mantık gibi alanlarla anılan ve memduhun teşbih edildiği bir kişi 

olmuştur.
282

 

Aşağıdaki beyitte Allah’ın sıfatı o denli derin bir okyanusa teşbih edilir ki akıl bir 

dalgıç olsa ona ulaşamaz. Aklın ve mantığın sembolü olan Aristo dahi bu konuda yetersiz 

kalır: 

 

 ıfātı baḥrünüñ èumḳına ġavvāṣ-ı ḫıred irmez 

Nice olsun Arisṭū ḥimmetinde zātınuñ bāḥis   (G.62/2) 

 

Büyük bir Türk minyatür ressamı olan Bihzâd, Herat’ta yaşamış, Hüseyin Baykara 

ve Ali Şîr Nevâyî’den teşvik görmüştür. Eserleri hala müzeleri süslemektedir.
283

 Genellikle 

nakış kavramıyla tenasüplü olarak anılan Bihzâd,
284

 şairin nakkaşlığı karşısında suskun ve 

aciz kalmıştır.  

Aşağıdaki beyitte Bihzâd ile birlikte Hüsrev’in Şâvur adlı nedimine de telmih 

yapılmıştır. Her ikisi de şairin nakkaşlığı karşısında acziyet içindedir:  

 

Ben ol naḳḳāş-ı deyr-i luèbet-i Şìrìn nigārum ki 

Ferāmūş itdiler devrümde Şāvur ile Bihzād’ı  (G.427/3)   

 

Felâtun şeklinde de ifade edilen Eflâtun, M.Ö. 430-348 yılları arasında yaşamış, 

Sokrat’ın öğrencisi, Aristo’nun hocası, Yunanlı filozoftur.
285

 

Şair, kelem ve mantık hususunda sembol olmuş Eflâtun’un aşk mantığı konusunda 

kendisi ile yarışamayacağını ifade eder. Çünkü şair, aklın ve mantığın kabul etmediği bir 

cezbe ve aşk sarhoşluğu içindedir: 
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  Pala, a.g.e., s.26. 
283

  Pala, a.g.e., s.72. 
284

  G.427/3, G.477/3, N.66/1 
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  Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar Şahıslar Mitolojisi, 1.b., Akçağ Yayınları 309, 

Kaynak Eserler :85, Ankara, 2000, s.422. 
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Baḥs  itse gelüp manṭıḳ-ı èışḳ içre benümle 

Yanumda Felāṭun olamaz ṭıfl-ı nevā söz (G.151/4)  

 

Cahiliye devrinde cömertliğiyle ünlü Hâtem, Tây kabilesinden olduğu için Hâtem-i 

Tâî olarak anılır. Cömert ve misafirperver olduğundan yalnız Arap edebiyatında değil İran 

ve Türk edebiyatlarında da cömertlik timsali olarak tanınmıştır.
286

  

Dîvân’da kimi beyitlerde kerem ve cömertlik hususlarının yanında zikredilen 

Hâtem hem yüzük hem de Hâtem-i Tây’ı çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır.
287

 

Aşağıdaki beyitte III. Murat methedilerek cömertlikte Hâtem-i Tay ile 

ilişkilendirilir:  

 

Olupdur Bāyezìd’i zühd ü taḳvānuñ èibādetde   

Nitekim Kaèbenüñ  asān’ı iècāz-ı feṣāḥatde 

İdüpdür ātem’üñ  ayy defterüñ milk-i seḥāvetde 

Kemāl-i ḥüsn-i ḥulḳ ile bugün çarḫ-ı èadāletde 

Melik görsem diyenler ol felek-i ḫar-gāhı görsünler  (Mh.19/3) 

 

Hallac-ı Mansur (ö. 309/922) babasının mesleği dolayısıyla Hallac olarak 

tanındığına ait rivayetler vardır. Horasan, Talekan, Maveraünnehir, Türkistan. Maçin, 

Turfan vb. yerlerdeki halk için eserler yazarak onların İslâm'a girmelerinde etkili oldu. 

Onun tesiriyle Müslüman olanlara Mansûri deniliyordu. Mansur adı babasına nispet edilen 

bir ad olduğu gibi aynı zamanda onun davasının zaferle neticelenmesine de işaret eden bir 

ad olmuştur. Onun birçok görüşü, baştan karşı çıkılmasına rağmen sonradan kabul edilip 

tasavvuf literatürüne girmiştir Birçok rivayet ve efsanelerle telmihlere konu olan Hallac'ın 

idam fetvası dini olmaktan çok siyasi bir karar olup ancak siyasi baskılar ve entrikalar 

sonucunda çıkarılabilmiştir. Onun büyük bir üne sahip olması, çevresinde çok sayıda mürit 

                                                 
286

  Süleyman Tülücü, “Hâtemü’t-Tâî”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. XVI, İstanbul 1997, s. 472-473. 
287

  Mh.19/3, G.178/5, G.189/4, G.417/1, G.512/4 
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toplaması, sarayda ve yüksek rütbeli devlet adamları ve kumandanlar arasında bile taraftar 

bulması, zenci kölelerin isyanına sıcak bakması, mehdi olduğu ve Abbasilere karşı 

Karmatîlerle gizlice iş birliği yaptığı yolunda söylentiler çıkması devlet adamlarını 

endişelendirmiş, bu yüzden baskı altında çalıştığı ileri sürülen bir hakimler kurulundan 

fetva alıp idamı gerçekleştirmişlerdir.
288

 

Dîvân’da Hallac-ı Mansur’un daha çok ilahi coşkunlukla söylediği rivayet edilen 

“Ene’l-Hak” sözü ile darağacına asılmasına telmih yapılmıştır.
289

 Aşağıdaki beyitte 

Hallac’ın “ene’l-Hak” kadehini içerek aşk meydanında şehit edilişi yani darağacına 

asılışına telmih yapılır. Aynı zamanda aşk meydanı olarak nitelenen meydanda Mansur, 

yayını çeken ve herkesçe takdir edilen bir kahraman olarak tasvir edilmiş olur:  

 

 allāc-ı mesti cām-ı ene’l- aḳḳı nūş idüp 

Meydān-ı èışḳ içinde kemānın çeken bilür  (G.141/4) 

 

Sevgilinin zülfü aşığın kalbinin asılı kaldığı bir darağacı olarak tavsif edilerek 

Mansur’a telmihte bulunulur. Zülf, tasavvufî boyutta aşığın aşk hasretini çektiği dünya 

âlemi olarak da alınır: 

 

Göñlümi zülfüñde ol gìsū-yı èanber-tāra aṣ   

Yaènì bir Manṣūr-ı èışḳı kākülüñle dāra aṣ  (N.97/1) 

 

İbrâhim Edhem’le (ö. 161/778 ?) ilgili rivayetler daha ziyade tasavvufî bir 

mahiyet arzeder. Buna göre İbrâhim Edhem, tahtının üzerinde uyuyakaldığı bir gece 

rüyasında tavanın sallandığını hisseder. Orada kimin bulunduğunu sorunca, “Tanıdık 

biriyim, devemi kaybettim, onu arıyorum” cevabını alır. İbrâhim Edhem, damda deve 

aramanın şaşkınlık olduğunu söyleyince sesin sahibi ona, Allah’ı altın taht üzerinde ve 

atlas elbise içinde aramanın damda deve aramaktan daha büyük bir şaşkınlık olduğunu 

hatırlatır. Bunun üzerine İbrâhim Edhem düşünceye dalar. Daha sonra yaşadığı bazı 
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  Süleyman Uludağ, “Hallac-ı Mansūr”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C.XV,  İstanbul, 1997, s. 377-381. 
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  G.69/3-4, G.71/5, G.72/4, G.75/4, ÇG.445/3, N.97/1  
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sıradışı olaylarla beraber âniden ruhî bir değişime uğrar, keşfi açılır. Allah’a tövbe eder ve 

“Rabbim! Beni koruduğun sürece bugünden itibaren sana âsi olmayacağım” diyerek 

üzerindeki kıymetli eşyaları, elbiselerini ve atını orada karşılaştığı çobanlarından birine 

verir, sürüyü de bağışlar ve çobanın elbiselerini giyip Belh’ten ayrılır. İbrâhim Edhem’in 

bilhassa Allah sevgisinin mal ve evlât sevgisinden üstün olduğunu göstermesi, Hızır’la 

arkadaşlık yaptığına inanılması, yaşadığı dönemde başta Ebû Hanîfe olmak üzere birçok 

kişiyle yakın dostluk kurması, kendi el emeği ve alın teriyle geçimini sağlaması, 

menkıbesinin halk arasında yaygınlık kazanmasına sebep olmuştur.
290

 

Dîvân’da İbrâhim Edhem
291

 tacını bırakıp gitmesi dolayısıyla telmihlere konu olur. 

Şair, aşağıdaki beyitte, aşıkların sultanlık hilatlarının İbrâhim Edhem’in giymiş olduğu 

yamalı hırkalardır diyerek İbrâhim Edhem’in saltanatını bırakıp Hak uğruna her şeyden 

vazgeçmesine telmihte bulunur: 

 

Pāresidür ḫilèat-i sulṭān-ı èışḳuñ  ādıḳā 

Cā-be-cā ol jindeler kim ḫırḳa-i Edhem’dedür   (G.125/6) 

 

Leclâc, kumarbazların piri ve satrancı icat eden kişi olarak bilinir. Tereddütlü 

kişilere veya peltek konuşanlara da leclâc denir.
292

 Dîvân’da bilhassa mat eylemek ifadesi 

ile alınarak “felek leclâcı”, “dehr-i leclac” gibi vasıflandırmalar yapılır.
293

  

Şair kendini, bir tavla oyunu gibi gördüğü aşk oyununda dünyanın en iyi tavla 

ustası olarak tanıtarak bu vadide kendisine Leclac’ın piyade bile olamayacağını söyler: 

 

Ben ol nerrādeyüm naṭè-ı zemìnüñ èışḳ-ı bāzìde 

Piyādem olmaġa lāyıḳ degüldür èarṣada Leclāc  (G.71/4) 
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  Nurettin Albayrak, “İbrahim b. Edhem”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, I-XXIX, C. XXI, İstanbul, 2000, 
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  Mütercim Âsım Efendi, a.g.e., s. 483-484. 
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Şeyh San’an, Mekke’de, dervişleri olan âlim bir tarikat piridir. Rum ilinde bir kâfir 

kızına âşık olur. Aklı başından gider. Dinini, imanını terk eder. Mey içer, kızın 

domuzlarına çoban olur. Müritleri onu bu yoldan çevirmek için çok uğraşsalar da muvaffak 

olamazlar. Ancak itikâfa girip kırk gün yemeden içmeden dua ettikten sonra müritlerin 

duası kabul olunur. Şeyh kendine gelir ve tövbe eder. Kız da sonra Müslüman olur.
294

 

Şair, Şeyh San’an’ın kafir kızına aşık olup din değiştirmesine telmihte bulunan şair 

kendi gönlünün de acımasız olan sevgilinin kafir saçlarına takılıp kaldığını, artık sevgilinin 

de bunu zünnârına (kuşak) asmasını söyler:  

 

Şeyḫ  anèān gibi göñlüm kāfir-i èışḳ oldı çün  

Ey büt-i sìmìn-beden bend eyleyüp zünnāre aṣ  (N.97/2) 

 

Halk geleneğinde değişik kişiliklerle karşımıza çıkan tarihî bir şahsiyet olan 

Lokman’ın Kur’an-ı Kerim’de adına bir sure vardır. Eski Araplar arasında da meşhur olan 

Lokman’ın bir peygamber veya nebi olduğu hakkında tefsirlerde rivayetler vardır. Ancak 

çoğunluk, onun salih bir kul olduğunu kabul eder. Anlatılanlara göre o hikmet ve 

hekimliğin piri ve sembolü olarak bilinir. Lokman hakkında Hıristiyan ve Museviler 

arasında da yaygın inanışlar vardır.
295

 

Dîvân’da genellikle şifa vericilik, çare, deva merkezinde anılan Lokman, sevgilinin 

dudakları olmadan derde derman verici değildir.
296

 Ayrıca Lokman hikmet yönüyle de ele 

alınmıştır.
297

 

Aşağıdaki beyitte ise şair, “Sevgilinin dudağı Lokman olsa ne çıkar ki, derde 

derman olmaya yanaşmadıktan sonra…” demektedir: 

 

è şıḳ-ı ḫaste dilüñ derdine dermān itmez 

 utalum laèl-i lebüñ  ażret-i Loḳmān oldı  (G.419/3) 

                                                 
294

  Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, 2.b., haz. Cemal Kurnaz, MEB Yayınları, 
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Gazneli Mahmut (970-1031) Gazneliler Devleti’nin büyük hükümdarıdır. 

Devrinde şiir ve şaire büyük itibar gösteren Sultan Mahmud edebiyatımızda cömertliği, 

şairleri koruması ve kölesi Ayas ile birlikte çok anılır.
298

  

Dîvân’da Ayas ile birlikte anılan Gazneli Mahmut’un, kölesi Ayas’a olan 

muhabbeti dile getirilmiştir.
299

 Aşağıdaki beyitte de bu muhabbette telmih yapılarak 

Gazneli Mahmut’un güneş ışığının kendisini yanıltmasıyla gökteki yeni ayı, Ayas’ın kaşı 

sanırdı, denmektedir. Aslında Ferhat için de söz konusu edilen bu tavır gerçek sevgiliye 

ulaşmanın önemini idrak ettirmek ister gibidir:   

 

Taġlìṭ-i farṭ-ı mihr ile Maḥmūd-ı G aznevì 

 aşın  ṣanurdı görse Ayās’uñ meh-i nevi  (G.411/1)   

 

Mânî, Sasanîler döneminde İran’a gelip Zerdüştlük ve Hıristiyanlığı birleştirerek 

yeni bir din kurmuş olan meşhur Çinli bir nakkaş ve ressamdır. Kurduğu bu yeni dine 

Manihaizm denmiştir. Şapur’un hekimi iken kızını iyileştiremediği için bir aralık İran’a 

sürülmüş ve Hürmüz zamanında geri dönmüştür. Hürmüz’ün oğlu Behrâm tarafından 

derisi yüzülerek öldürülmüştür. Mânî; Nigâristân, Erteng veya Erjeng adlı resim mecmuası 

ile ünlüdür.
300

 

Şair, meşhur ressam Mânî ve onun eseri Nigâristân’a telmihte bulunarak, eğer Mânî 

sevgilinin güzel yüzünü görseydi bir daha eline nakış ve tasvir için kalem almazdı, 

demektedir: 

 

Eline ḫāme almazdı Nigāristān-ı ḥüsn içre 

Eger bu vech ile Mānì göreydi naḳş u taṣvìrin  (Kt.221/2) 

 

                                                 
298
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299
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2.3.1.2. İran Kaynaklı Mitolojik Şahsiyetler 

Edebiyat sahasında diğer milletlere göre İranlılarla daha çok münasebet kurulduğu 

bilinen bir gerçektir. Bilhassa Şehname kahramanlarının yüzyıllar boyunca değişmeden 

ancak bizdeki memduhun değişerek zikredildiği, şairlerin kendilerini meşhur İran 

şairleriyle bir ya da ileride görerek övündüğü, cesaret ve kahramanlıkların söz konusu 

kişiler teşbih edilerek referans verildiği bilinmektedir.   

Dîvân’da Acem menşeli şahıslar tespit edilerek harf sırasına göre incelenmiştir. 

Tespit edilebilen şahsiyetler şunlardır: Behmen, Behrâm, Cem, Dahhâk, Dârâ, Ehrimen, 

Ferîdûn, İskender, Key, Keyhusrev, Keykubâd,  Nerîmân, Nûşirevan, Pehlevân, Rüstem, 

Zâl. 

Asıl adı Cem olan Cemşid, İran hükümdarlarından Pişdâdiyan’ın dördüncüsü olan 

padişahtır. Tahmurs’un oğludur. Pek çok alet ve teçhizatın imaliyle birlikte şarabı icat 

etmesiyle meşhurdur.
301

 

Burhân-ı Katı’da Cem kelimesine dair şu açıklamalar yapılmaktadır: “Hâtem veya 

bâd ile anılırsa Süleyman peygamber; mey ve câm ile anılırsa murat Cemşîd’dir; sed ve 

âyine ile zikrolunsa murat İskender’dir.” 
302

 Ahmet Talât Onay da Tuhfe-i Vehbî Şerhi’ne 

dayandırarak yaptığı açıklamalarda şu bilgileri vermektedir: “Hâtem, taht, bâd, havâ, 

Belkîs, Âsaf, Hüdhüd ve dîv ile zikrolunursa murâd Süleyman’dır. Mukâbele, âyîne, sed, 

hikmet, seyâhat ve emsâliyle zikrolunursa maksûd İskender’dir. Piyâle, câm, şarap ve 

emsâli ile zikrolunursa murâd Cemşîd’dir.” 
303

   

Dîvân’da Cem ismi safa ve mutluluk ile birlikte ele alınarak kadehle tenasüplü 

olarak “Cem-i devrân” veya “Cem-i vakt” gibi tamlamalarla kullanılır. Şair, Cem’in şarabı 

bulmasına telmihte bulunarak şerbet-i Cem’le gönül derdine şifa bulmak ister. Cem kimi 

beyitlerde ise memduha teşbih edilir ya da ondan daha aşağıda görülür.
304

  

Şair, aşağıdaki beyitte Cem’in kadehine telmih yaparak Hz. Âdem’den beri 

sakilerin sevgilinin mahallesindeki köpeklerin çanağını, Cem’in kadehinden üstün 
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tuttuklarını belirtir. Muhteşem bir telmih ve mecaz örüntüsüyle işlenen beyitte, sakiler 

peygamberler, sevgili ise Hz. Muhammed ya da Allah olarak düşünülebilir: 

 

 

 afā bezminde sāḳìler nigārā devr-i  dem’den 

Seg-i kūyın sifālin yeg ṭutarlar sāġar-ı Cem’den  (G.354/1)   

 

Aşağıdaki beyitte ise Cem ile birlikte anılan safa ve mutluluğa telmihte bulunarak, 

“Biz de bu zamanın Cem’iyiz ancak bizim işre  bezmimizde sazımız ve çengimiz, sevgili için 

ağlayıp inlemelerimizdir” denmektedir: 

 

 ādıḳā bezm-i ḫarābātuñ Cem-i devrānıyuz 

Nāledür çeng-i belāda sāz-ı èişret-sārımuz  (G.162/9) 

 

Dârâ,  Keyâniyân’ın dokuzuncu ve sonuncu hükümdarıdır. Kimi rivayetlere göre 

Dârâ ve Dârâb aynı kişiler olarak kabul edilirken, Tâberî gibi kaynaklar Dârâ’nın Dârâb’ın 

oğlu şeklinde gösterirler. Ekber, Keykubad da denir. İskender’le yaptığı savaşta mağlup 

olmuş, vefatıyla sülalesi sona ermiştir.
305

 

Dîvân’da tacı dolayısıyla ele alınan Dâra,
306

 aynı zamanda Keykûbâd olarak yine 

taçla birlikte zikredilir.
307

  

Şair, aşağıdaki beyitte Mecnun’un kulübesindeki karga yuvasını başına yuva yapan 

kuşlara telmihte bulunarak, Mecnun’un  acı, bu karga yuvası iken o, Dârâ’nın al ın 

işlemeli  acına boyun eğmez, demektedir:  

 

Efser-i zerkūbine Dārā’nuñ itmez ser-fürū 

Aşiyān-ı zāġ olursa külbe-i Mecnūn’a tāc  (G.73/2)  
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Divan şiirinde İskender adı oldukça fazla anılmış ve adına yazılan mesnevî türleri 

bile oluşturulmuştur. Divan şairlerinin İskender’i farklı tasavvurlarla ele almasının sebebi 

biraz da İskender adının karıştırılmış olmasıdır. Değerli iki bilim adamı İskender Pala ve 

Ali Nihat Tarla’nın bu konudaki görüşleri aynı minval üzeredir: 

Eski kültürümüz iki İskender tanır. Bunların birincisi İskender-i Zülkarneyn, diğeri 

de İskender-i Yunanî (yani Makedonyalı Filip’in oğlu İskender)’dir. Hayatları, yaşadıkları 

bölgeler ve başarıları yönünden birbirlerine benzeyen bu kişileri eski tarih, tefsir ve 

edebiyat vs. müellifleri çok defa aynı kişi sanmışlardır. Oysa Kur’an-ı Kerim’de hayatı 

hakkında bilgi verilen Zülkarneyn ile hayatını Yunan kaynaklarına dayalı batılı eserlerden 

öğrendiğimiz Büyük İskender (Alexander The Great)’in birbirleriyle hiç alakaları 

olamaz.
308

 

“Zülkarneyn iki zattır: Biri İskender-i Kebir’dir. Kur’an’da mezkûr olan bu 

İskender’dir ki Sâm İbn-i Nûh evlâdındandır. İbrahim ile muasırdır. Hızır ile münasebeti 

vardır. Ab-ı hayat-ı aramışsa da içmeye muvaffak olamamıştır. Zülkarneyn-i Asgar, 

Dârâ’nın memleketini zabt eden İskender-i Yunanî’dir. Bu iki İskender arası 1900 seneden 

fazladır. İskender-i Kebir, Süleyman gibi hem peygamber hem padişahtır.” 
309

  

Şair İskender’i doğru olarak Makedonya kralı Büyük İskender anlamıyla 

kullanmıştır.
310

  

Aşağıdaki beyitte İskender’in meşhur aynasına telmih yapılarak sevgiliye hitaben, 

“Kâina ın şeklini or aya çıkar an güzelliğin İskender’i aynası mıdır?” denilmektedir: 

 

 alèatuñ mirāt-ı İskender midür 

 ūre ü’l-ekvānu fìhi ḳad  ahar   (G.119/2)  

 

Nûşirevan, M.S. 531 ila 579 yılları arasında hükümdarlık yapmış, İran’ın Sasanî 

sülalesinden, adaletiyle ünlü bir hükümdardır. Nûşirevan’ın asıl adı Hüsrev’dir ve Kisrâ 

lakabını da ilk o almıştır. Adil bir hükümdar olan Nuşirevan, halkın şikâyetlerini ve 

isteklerini dinlemek amacıyla, sarayının dışına bir zincir bağlatmıştır. Zincirin ucundaki 
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çan sallanınca, şikâyetçi geldiği anlaşılırmış. Bu zincire adalet zinciri anlamında zencîr-i 

adl denirmiş.
311

 

Sâdık, Dîvân’ında Nûşırevân’ı adaleti ile öne çıkartarak memduhun ne denli 

adaletli olduğunu ifade gayesiyle kullanmıştır. Aşağıdaki beyitte sevgilinin güzelliği 

köşke, kaşları köşkün güzellik takına, saçı ise Nuşırevân’ın adalet zincirine benzetilerek bu 

zincirde asılı olan şeyin Nuşırevân’ın dudağı olduğu ifade edilmiştir :  

 

 açı zencìr-i èadl aṣmış leb-i Nūşu’l-Revānì’nüñ  

Ḫam-ı ebrūları çekmiş cemāl-i ḳaṣrına ṭāḳı  (G.429/5) 

 

Dîvân’da zikredilen bir başka isim olan Rüstem, Şehname’de adı çok geçen 

efsanevî kahramandır. Nerîman’ın torunu, Zâl’ın oğludur. Keykubad’ın asrından 

Keyhüsrev’in saltanatı sonuna kadar cihan pehlivanı ve emirü’l-ümera olarak görev 

yapmıştır. Bu dönemde Zabilistan ve Seyistan onun tasarrufunda bulunmuştur. Sekiz yüz 

sene ömür sürdüğü nakledilmektedir. Bîjen’i kuyudan kurtarmıştır. Bir lakabı da 

Temehten, yani iri vücutlu pehlivandır.
312

 

Dîvân’da zikredilen Rüstem genellikle yayı ile birlikte ele alınmıştır.
313

 Aşağıdaki 

beyitte Rüstem’e, babası Zâl ile birlikte telmih yapılarak onun kuvveti ve yiğitliği söz 

konusu edilmiştir. Şair, ak saçlı bir ihtiyar olarak vasfettiği feleğin yayını çekenin kendi 

nazarında yiğitlikte Rüstem’den daha üstün olacağını ifade eder :   

 

Sipihr-i Zāl’uñ ey  ādıḳ kemān-ı cevrini çekmek 

Benüm yanumda ortaḳdur bahādırluḳda Rüstem’den  (G.354/5) 

 

Zâl, Rüstem’in babasıdır. Anasından saç, kirpik ve kaşı beyaz doğduğundan ihtiyar 

demek olan Zâl ismi verilmiştir.
314

 Dîvân’da ihtiyar demek olan Zâl adı tevriyeli olarak 

hem Rüstem’in babası hem de felek anlamında kullanılmıştır.
315
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Metinde bir ihtiyar olarak vesfedilen feleğin gecesinde ay gümüşten bir miğfere 

benzetilerek, şairin “ah” cilası ile o miğferin cilalandığı belirtilir : 

 

Zāl-ı gerdūnuñ şebinde sìm-i miġferdür ḳamer 

 ayḳal-i āhumla boldı gökde ol miġfer cilā  (Kt.253/1) 

 

Dîvân’da ayrıca Behmen,
316

 Behrâm,
317

 Dahhâk,
318

 Ehrimen,
319

 Ferîdûn,320
 Key,

321
 

Keyhusrev,
322

 Nerîmân,
323

 Pehlevân
324

 adlı şahıslar da birer defa kullanılmıştır. 

 

2.3.1.3. Meşhur Aşk Hikâyelerinde Geçen Kişiler  

Dîvân’da; Leylâ vü Mecnûn, Ferhâd ile Şîrîn gibi halk arasında söylenen hikâyeler 

olduğu gibi daha az tanınan Vâmık u Azrâ, Hüsrev ü Şîrîn gibi Fars kaynaklı ve Yûsuf u 

Züleyhâ gibi Kur’an’dan alınan hikâyeler mevcuttur.  

Sâdık bir beytinde ashab-ı kehf olarak bilinen yedi gencin hikayesine telmihte 

bulunarak, muhabbet mağarasının yolunda Mecnun, Ferhat ve Vâmık’tan sonra ben 

dördüncü köpeğim demektedir.  

 

Reh-i kehf-i maḥabbet içre  ādıḳ kelb-i rābièdür  

 uyalum Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn oldılar s ālis   (G.67/5) 

 

2.3.1.3.1 Leylâ vü Mecnûn 
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  G.417/1, Tcb.515/4/1 
316

  G.294/7 
317

  Kt.213/2 
318

  G.294/7 
319

  G.142/5 
320

  ÇG.486/3 
321

  G.425/2 
322

  Kt.226/1 
323

  G.126/21 
324

  G.387/5 
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Leyla  ve Mecnun mesnevîsinin konusu kısaca şöyledir: Necid çöllerinde Benî 

Âmir kabilesinden Kays ve Leyla  daha çocukken birbirlerini severler. Birlikte okula giden 

iki arkadaşla ilgili dedikodular çoğalınca Leyla  eve kapatılır. Kays ise sevgilisini 

göremeyince, üzüntüyle aklı basından gider ve sahralara düşer. Bir müddet sonra da 

Mecnun (deli) diye anılmaya başlar. Kays’ın babası oğlunun derdini örgenince Leyla’yı 

ailesinden isterse de Kays, Mecnun diye anıldığı için kızı vermezler. Bunun üzerine babası, 

iyileşmesi için onu Kâbe’ye götürür fakat Kays, derdinin çoğalması ve aşkının artması için 

duada bulunur. Duası kabul olur ve babası çaresizlik içinde evine döner. Mecnun artık 

çöllerde yabanî hayvanlarla dostluk kurup arkadaşlık etmektedir. Bu arada yanık şiirler 

yazmaktadır. Nevfel adlı bir Arap beyi onun şiirlerini okur ve acıklı hâline bir son vermek 

için Leyla’yı babasından Mecnun’a ister. Kızı iyilikle alamayınca ordusunu toplayıp 

Leyla’nın kabilesi ile savaşa girişir. Mecnun Leyla’yı o kadar sevmektedir ki ona ait hiçbir 

şeye zarar gelmesini istemez ve Leyla’nın kabilesi savaşı kazansın diye dua eder. Nevfel 

yenilir. Ancak bu mağlubiyeti nefsine yediremez ve tekrar savaşa baslar. Bu defa galip 

gelir ama Mecnun’un duasını öğrendiği için kızı almadan çekip gider. Sonra Leyla’yı İbni 

Selâm adlı biriyle evlendirirler. Leyla , Mecnun’un aşkına sadık kalmak için 

çocukluğundan beri bir cin tarafından sevildiğini, eğer ona ilişirse her ikisinin de 

öldürüleceği yalanını söyler ve İbni Selâm’ı kendine yaklaştırmaz. Bir müddet sonra 

Mecnun’un intizarları sonucu İbni Selâm ölür. Serbest kalan Leyla , Mecnun’u aramaya 

çıkar. Mecnun’u çölde bulursa da Mecnun onu tanımaz ve kavuşmaya gücü olmadığını 

bildirir. Çünkü artık maddî olanla ilgisini kesmiş ve manevi bir aşk ile sarhoş gezer 

olmuştur. Leyla, umutsuz bir şekilde geri döner. Bir müddet acı çektikten sonra da ölür. 

Bunu duyan Mecnun, Leyla’nın mezarına koşar ve orada kendisinin de ölmesi için Allah’a 

yakarır. Yakarışı kabul edilir ve Leyla’nın mezarına sarılarak can verir.
325

   

Dîvân’da genellikle birlikte anılan Leyla  ile Mecnun,
326

 hikâyenin de özüne uygun 

olarak çöl, toz, aşk vadisi, hortum vb. unsurlarla tenasüplü olarak konu edilir. Ayrıca 

Leyla’nın saçı dolayısıyla siyahlık ve tutkunluk, devesi dolayısıyla da hasret ve kavuşma 

temaları işlenir. 

                                                 
325

  Pala, a.g.e. s.288. 
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  G.50/1, G.61/3-5, G.132/1, G.135/8, G.140/1, G.167/4, G.173/2, G.194/1, G.195/3, G.239/1, G.272/11, 

G.323/4, G.352/4, G.388/2, G.389/5, G.427/1, G.436/5, Mn.520/3, G.532/7, N.50/1, N.75/2 
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Ayrıca hikâyenin bir yerinde sevgilileri kavuşturmak üzere araya giren kişi olan 

Nevfel de konu edilmektedir.
327

 

Aşağıdaki metinde şair saçını Leyla  olarak teşbih ettiği sevgiliye seslenmektedir. 

Şair,  Mecnun’un gerçek adı olan Kays ismini kullanarak aşk yolunda muradına erememiş 

Kays gibi ben de delilik mülküne sultan olsam şaşılmaz, çünkü bugün Kays’ın mirasına 

sahip olan benim, demektedir:  

èAceb mi ey ey ṣaçı Leylā cünūn milkine şāh olsam 

Çün oldum  ays-ı nāşāduñ bugün mìrās ına vāris   (G.67/2) 

 

Mecnun’un halk nazarında deli olup çocukların maskarası olmasına telmihte 

bulunan şair bunun sebebinin Mecnun’un içindeki aşkı saklayamamasına bağlıyor. Aslında 

bahis konusu olan Hz. Peygamber’dir. İlahi tebliğ için gittiği Taif’te taşlanan Hz. 

Muhammed’in de ilahi aşkın sırrını açık ettiği ima edilir.  

 

Gördiler rāz-ı ġam-ı Leylā’yı Mecnūn itdi fāş 

Her yañadan urdılar eṭfāl-i mekteb aña ṭāş  (G.194/1) 

 

Bir başka beyitte ise şair, Mecnun’un ten toprağı, Leyla’nın zülfünün hevâsı ile 

mihnet çölünde rüzgârla raks eder, demektedir:     

 

Deşt-i miḥnetde hevā-yı zülf-i Leylā’dan dilā  

Gird-bād ile ider ḫāk-i ten-i Mecnūn raḳṣ  (Kt.90/1) 

 

2.3.1.3.2. Ferhâd ile Şîrin  

Genel olarak Ferhat ile Şirin mesnevîsinin konusu şöyledir: Erkek çocuk 

bırakmadan ölen Ermen hükümdarının yerine Mehin Bânû adlı kızı geçer. Mehin 

Bânû’nun Şirin adlı bir kız kardeşi vardır. Mehin Bânû, Şirin için bir köşk yaptırır. Bihzâd 

adlı ressam bu köşkü güzel resimlerle süslemektedir. Bihzâd’ın Ferhat adlı bir oğlu vardır. 

Ferhat, babasıyla çalışırken Mehin Bânû ona âşık olur. Oysa Ferhat Şirin’i sevmektedir. 

                                                 
327

  Kt.159/2, Kt.184/1, N.254/1 
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Şirin bir gün aşkını ispat için Ferhat’tan şehrin dışındaki bir pınarın köşke bağlanmasını 

ister. Ancak arada Bîsütun dağı vardır. Hikâyenin bazı şekillerinde pınar yerine bir 

mandıra anılır. Ferhat’tan istenen, bu mandıradan saraya taze süt gelmesi için bir kanal 

yapmasıdır. Ferhat bu isteği kabul ederek külüngüyle dağı delmeye başlar. Mehin Bânû 

Ferhat’ın Şirin’i sevmesinden dolayı onu hapse attırsa da bir müddet sonra gördüğü rüya 

üzerine serbest bırakır. Karamsarlığa kapılan Ferhat ise dağda bir mağara açıp oraya 

Şirin’in resimlerini çizer ve yalnız yaşamaya başlar. Bu arada Hüsrev’in babası Hürmüz, 

Şirin’i Ferhat’a almak için Mehin Bânû ile savaşır. Hürmüz’ün oğlu Hüsrev de Şirin’e âşık 

olmuş ve hastalanıp yatağa düşmüştür. Ferhat, dağı delmeye devam eder. Tam dağı 

deleceği sırada Hüsrev’in dadısı Ferhat’ın yanına gelip ona Şirin’in öldüğünü söyler. 

Ferhat bir ah çekip külüngüyle başına vurup ölür. Şirin bunu haber alınca sevgilisinin ölüsü 

başında ağlar ve belindeki hançerle canına kıyar. Hüsrev’in dadısı ise dağdan inen bir 

arslan tarafından parçalanır.
328

 

Dîvân’da Ferhat ile Şirin
329

 genellikle birlikte ele alınmaktadır. Bilhassa Ferhat ile 

birlikte Bî-sütûn, tîşe, sanat gibi kavramlar tenasüplü olarak kullanılır. Şirin ise tevriyeli 

kullanılarak “cân-ı Şîrîn” tamlamasıyla hem Şirin’e hem de can tatlılığına göndermede 

bulunulur. Aynı zamanda Ferhat’ın trajik sonu da konu edilmiş olur. Ferhat’ın tek başına 

anıldığı beyitlerin
330

 yanında Kûh-ken
331

 olarak bahsedildiği beyitler de vardır.  

Divan şairlerinin Ferhat için takınmış oldukları tavır Sâdık’ın şiirleri için de 

geçerlidir. Ferhat aslında deruni bir aşkın temsilcisi değildir. Surette kalmıştır. Eğer onun 

yaratılışında letafet olsaydı Şirin’in resmini dağlara, taşlara değil kalbine kazırdı, 

denilmektedir:   

 

Eger ṭabèında Ferhād’uñ leṭāfet olsa ey  ādıḳ  

O seng-i suḫte taṣvìr eylemezdi naḳş-ı Şìrìn’i  (G.412/5) 

 

Ferhat’ın Şirin için Bî-sütûn dağını delmesine telmihte bulunan şair, bunun sebebini 

Ferhat’ın gözyaşlarını Şirin’e ulaştırma isteğine bağlar. Dikkat çeken bir başka husus ise 

                                                 
328

  Pala, a.g.e. s.152. 
329

  G.67/5, G.194/4, G.273/5, G.274/2, G.336/2, G.346/3, G.496/1, N.252/2, 
330

  G.415/1, G.416/1, G.477/1, N.176/1 
331

  G.141/3, Tcb.502/5/2, Tb.505/11/1, N.209/2 
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Hüsrev’in Şirin için yaptırmış olduğu meşhur köşkün de anılmış olmasıdır. Bu durumda ise 

şair her iki aşığa da telmihte bulunmuş olur: 

 

Kesti Ferhād-ı zamāne Bì-Sütūn’ın g ṭaşını 

 aṣr-ı Şìrìn’ġa aḳızmaġa közin g yaşını  (ÇG.496/1) 

 

Bir başka beyitte ise Şirin tevriyeli olarak kullanılmıştır. Kûh-ken olarak anılan 

Ferhat’ın bütün uğraşları güzel bir çaba olan Şirin’e ulaşmak olduğu halde sonunda tatlı 

canından ve Şirin’inden olmuştur: 

 

Kūh-ken-i miskìni gör kim itdügi saèy-i belìġ 

Cān Şìrìn’inden çıḳardı èāḳıbet anı dirìġ  (G.273/1) 

 

2.3.1.3.3. Hüsrev ü Şîrîn 

Sasanî Padişahı Nûşirevan’ın torunu ve Hüsrev ü Şirin mesnevîsinin erkek 

kahramanı olan Hüsrev, İran efsanevi hükümdarlarından biridir. Hüsrev adını taşıyan 

birkaç padişah varsa da içlerinden en meşhuru kendisine Pervîz lâkabı verilenidir.  

Hüsrev, Şirin’e olan aşkı yüzünden dillere destan olmuş, tarihî kişiliği ortadan 

kalkarak tamamen efsanevi bir karaktere bürünmüştür. Şirin için yaptırdığı sarayla (Kasr-ı 

Şîrîn) efsaneleşen Hüsrev hazineleri ile de anılır. Hüsrev kelimesi zamanla kendi anlam 

dairesinin dışına çıkarak bu şahsı ifade etmekten başka padişah anlamını da kazanmış ve 

ekseriyetle bu anlamıyla şiirde kullanılır olmuştur.
332

 

Dîvân’da birçok yerde geçen Hüsrev kelimesi genellikle padişah anlamında Hz. 

Peygamber veya sultan III. Murat gibi memduhlar için kullanılmıştır.
333

 Dîvân’da, Hüsrev 

adı kendi anlamı olan İran hükümdarı Hüsrev olarak da kullanılmıştır.
334

 

                                                 
332

  Tökel, a.g.e., s 177. 
333

  Tn.1/5, Tb.5/2/15-16, Tb.5/9/13, Tcb.9/4/2, G.12/3, Mh.17/2, Mh.19/7, Tcb.21/3/9, G.47/1, G.81/5, 

G.82/2, G.83/1, G.138/7, G.147/2, G.153/3, G.272/9, G.274/4, G.314/1, G.338/1, G.345/2, G.411/5, 

Tcb.503/1/5, G.511/6, Tcb.515/1/7, Tcb.515/3/1, K.519/5, G.533/14, G.533/6, Kt.47/2, Kt.155/2, 

Kt.182/2, Kt.271/1, Mf.1, Mf.2, Mf.5, Mf.25 
334

  Mh.19/4, G.114/5, G.173/4, G.256/2, G.409/2, Kt.14/2 
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Aşağıdaki beyitte Hüsrev’in meşhur atları olan Gülgûn ve Şebdîz anılarak ne 

zaman Hüsrev ve Şirin adı anılsa sevgilinin yanağının aksi Gülgûn, hattı ise Şebdîz olur 

denilmektedir. Gülgûn ve Şebdîz adları ilgili kelimelerle tenasüplü kullanılmıştır: 

 

Geçmeye bir Ḫusrev ü Şìrìn dehen meydānda  

èAks-i laèl-i èārıżı Gülgūn ḫaṭṭı Şebdìz ola  (G.398/12) 

 

Şair, Hüsrev ile Ferhat’a telmihte bulunarak, eğer Hüsrev Ferhat’ın dağlara 

nakşe  iği Şirin’in resmini görseydi Bihzâd’ın resimlerini a eşlere a ardı, demektedir: 

 

Görse Ḫusrev naḳş-ı Şìrìn’in gni taṣvìr étgenüm 

Otġa salurdı o sāèat naḳşını Bihzād’ın g  (ÇG.477/3) 

 

2.3.1.3.4. Vâmık u Azrâ 

Aristokrat hayatın romanı olan ve ilk defa kahramanların birbiriyle buluştuğu 

Vâmık u Azrâ’nın konusu kısaca şöyledir: Çin Hakanı Talmus ile Turan şahının kızının 

evlenmelerinden doğan Vâmık, olağanüstü bir güzelliğe sahiptir. Bu güzellik, yine 

güzelliğiyle dillere destan olan Gazne padişahının kızı Azrâ’nın kulağına gider. Azrâ daha 

görmeden Vâmık’a âşık olur. Dadısı onun resimlerini Vâmık’a göndererek Vâmık’ın da 

Azrâ’yı sevmesini sağlar. Vâmık, Azrâ’ya kavuşmak için sırdaşı Behmen’le yola çıkar. 

Birçok tehlikeyle karşılaştıkları zorlu yolculukta çeşitli mücadelelere girerler. Bu 

mücadelelerde Sultan Erdşîr’in kızı Dilpezîr onlara yardımcı olur. Bu arada Vâmık’ı 

aramaya çıkan Azrâ ile Vâmık ayrı ayrı tutsak olurlar. Vâmık, ateşperestlerce ateşe atılırsa 

da yanmaz. Azrâ ise zencilere tutsak olmuş ancak daha sonra kurtulmuştur. Vâmık ve Azrâ 

kurtulunca birbirlerini bulur ve evlenirler.
335

 

Aşağıdaki beyitte dil aynasını saf e medik en sonra gerçek sevgiliyi bulamazsın 

imasında bulunan şair Vâmık’ın Azrâ’ya âşık olma şekline telmihte bulunmuştur. Bilindiği 

gibi Azrâ’nın dadısı, Vâmık’a Azrâ’nın resmini göstererek onu aşık etmiştir:  

                                                 
335

  Pala, a.g.e. s.471. 
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Miréāt-ı dili ṣu gibi ṣāf eylemeyince  

Eşgāl ü ṣuverden 

Vāmıḳ gözine èarż-ı èıżār olmadı èAzrā 

Mānend-i gül-i ter  (Mz.506/4) 

 

2.3.1.3.5. Yûsuf u Züleyhâ 

Dünyanın en güzel insanı olarak bilinen Yusuf peygamberin kıssasını anlatan 

Yûsuf u Züleyhâ (Yûsuf u Zelihâ) mesnevîsi, Kur’an’da 111 ayetli Yusuf suresinde 

anlatılır. Bu kıssa için surede, “ahsenü’l-kasas” (kıssaların en güzeli) ifadesi kullanılır. 

Mesnevînin konusu kısaca şöyledir: Yusuf, çocukken rüyasında on bir yıldız ile güneş ve 

ayı kendisine secde ederken görür. Babası Yakup peygamber bu rüyayı, diğer kardeşlerine 

söylememesini tembih eder. Yusuf’un hepsi erkek olan on bir üvey kardeşi ile Bünyamin 

adlı bir öz kardeşi vardır. Üvey kardeşleri, babalarının Yusuf’a daha fazla ilgi göstermesini 

kıskanarak ona kötülük etmeyi planlarlar. Onu gezinti bahanesiyle götürüp bir kuyuya 

atarlar. Sonra da babalarına, Yusuf’u kurt yedi, diye kanlı gömleğini getirirler. Yakup 

peygamber anlatılanlara inanmamıştır. Nitekim oğlunun hasretiyle yıllarca ağlamaktan 

gözleri kör olur. Yusuf kuyuda beklerken bir kervan gelir. Kervanın sakası su almak için 

kovasını kuyuya salar. Yusuf kova ile birlikte yukarıya çıkar. Yusuf’u uzaktan izleyen 

kardeşleri, onu birkaç dirhem karşılığında kervana satarlar. Kervan Mısır’a gitmektedir. 

Kervandakiler Mısır’da Yusuf’u ağırlığınca altın karşılığında Mısır azizine verirler. Yıllar 

geçer, Yusuf delikanlı olur. Bu arada güzelliği dört bir yana yayılır ve Mısır azizinin sureta 

hanımı olan Zeliha ona âşık olur. Ancak Yusuf bu yasak aşka yanaşmamaktadır. Zeliha’nın 

aşkı Mısırlılarca duyulur. Zeliha tanınmış kadınlara bir davet verir. Kadınlar Yusuf’un 

güzelliğini görünce kendilerini unutup ellerini keserler. Yine bir gün Zeliha onu kendi 

odasına çağırtır. Yusuf onun niyetini anlayınca kaçmaya başlar. Zeliha da arkasından 

koşar. Kapıdan çıkınca veziri karşılarında bulurlar. Zeliha o zaman Yusuf’a iftira edip 

kendisine saldırdığını söyler. Vezir de Yusuf’u zindana attırır. Yusuf yedi yıl zindanda 

kalır. Zindanda Allah ona rüya yorumlama ilmini bağışlar. Mısır hükümdarı bir gün bir 

rüya görür. Rüyasında yedi semiz ineği, yedi cılız inek yemekte; yedi yeşil başak da yedi 

kuru başak tarafından sarılmaktadır. Bu rüyayı inandırıcı bir şekilde yalnız Yusuf yorumlar 
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ve yedi yıl bereketten sonra yedi yıl kıtlık olacağını söyler. Hükümdar onu çağırtıp 

kendisine maliye danışmanı yapar. Bu arada Yusuf’un suçsuzluğu anlaşılmıştır. Zeliha bir 

türlü onu unutamamaktadır. Kocası da ölmüştür. Nihayet yedi bolluk yılından sonra kıtlık 

yılları gelir. Zeliha bütün varını Yusuf’tan haber getirenlere dağıtıp fakir düşer. Herkes zor 

günler yaşamakta, ülkede kuraklık hüküm sürmektedir. Yusuf ise bollukta geçen yedi yıl 

boyunca biriktirilen zahireyi adaletli bir şekilde halka dağıtmaktadır. Kıtlık, Kenan 

(Filistin) diyarında da etkili olmaktadır. Yusuf’un kardeşleri yiyecek almak üzere Mısır’a 

gelirler. Yusuf görür görmez onları tanısa da belli etmez. Onlara iyi davranıp yiyecek verir 

ve ikinci seferde diğer kardeşlerini de getirmelerini söyler. Onlar da Yakup’tan 

Bünyamin’i zorla alıp getirirler. Yakup ise hâlâ Yusuf’un hasreti ile yanmakta ve 

Bünyamin’i de kaybetmekten korkmaktadır. Bünyamin gelince Yusuf bir hile ile onu 

yanında alıkoyar. Kardeşlerine de kendi gömleğini verir ve bu gömleği babalarına 

sunmalarını söyler.  

Yakup, Yusuf’un kokusunu duyar ve gömlek gelince gözlerine sürer. Gözleri açılır. 

Sonra hanımı ve çocuklarını alıp Mısır’a giderler. Oraya varınca Yusuf’un huzuruna 

çıkarlar. Kardeşleri yere eğilip onu selamlarlar. Yusuf da kendi kimliğini açıklar. Böylece 

çocukken gördüğü rüyası gerçekleşmiş olur. Yusuf bir gün şehri gezmeye çıkınca 

yaşlanmış olan Zeliha onu görür. Yusuf önce onu tanımasa da bir dileğini yerine getirmeye 

söz verir. Zeliha kendisinin eski güzelliğine kavuşması için Yusuf’tan dua etmesini ister. O 

da dua eder. Zeliha eski güzelliğine kavuşur ve Yusuf’un dinini kabul eder. İkisi evlenir ve 

uzun yıllar mutlu yaşarlar.
336

 

Daha önce peygamberler bölümünde incelenmiş olan Hz.Yusuf bu bölümde 

Zeliha/Züleyha ile olan aşkı dolayısıyla incelenecektir. Dîvân’da geçen Yusuf ile Züleyha 

daha çok Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtılması bağlamında ele alınmıştır.
337

 

Şair Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından kuyuya atılmasına telmihte bulunarak canı 

Hz. Yusuf’a benzetir ve eninde sonunda felek denilen Züleyha seni bu kuyuya atacaktır, 

der:  

 

Yūsuf-ı cānı ṣalar çāhı belāya āḫir 

                                                 
336

  Pala, a.g.e. s.484. 
337

  G.61/5, G.135/1, G.376/4, G.407/2, G.358/2, Mf.33 
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 ādıḳā çarḫ-ı sitem-kāre Züleyḫā gibidür  (G.130/5) 

 

Aşağıdaki beyitte ise Züleyha’nın Hz. Yusuf’un gömleğini yırtmasına telmihte 

bulunulur,  gülün yapraklarını açan sabah rüzgarı ise Züleyha’ya teşbih edilir: 

 

 

Züleyḥā-yı ṣabā uyup hevāya ṣunmasa destin   

Neden olurdı ya gül Yūsuf’ınuñ dāmeni ṣad-çāk  (G.305/4) 

 

2.3.2. Kavimler 

2.3.2.1. Acem 

Mesleği sipahilik olan Sâdık, döneminin ruhuna uygun olarak Acem ifadesiyle 

Osmanlı’nın rakibi olan İran’ı kastetmiştir. Bazı beyitlerinde ise Acem ismi üzerinde 

tevriye yaparak kelimeyi, hem kavim hem de müzikte makam adı olarak kullanmıştır.   

Şair, makam adlarını anarak ne ırak, ne ısfahan ne de acem makamının sevgilinin 

makamına eşit olmadığını belirtir. Tevriyeli olarak kullanılan Irak, Isfahan ve Acem 

isimleri aynı zamanda şehir ve ülke adları olarak birer mekân adı olur. Bu sefer de anlam 

Osmanlı ülkesine/sultanına denk bir memleket ya da sultan başka bir yerde bulunmaz 

şeklinde olur:  

 

Maḳām-ı dil-beri  ādıḳ èAcem ḳıyās idüp 

Ne İsfahān’ı ḳodı seyrin itmedük ne èIrāḳ  (G.296/9) 

 

Sâdık Çağatay Türkçesi ile yazdığı bir başka beytinde ise yine makam adlarıyla 

birlikte tevriyeli olarak kullandığı mekân adlarını söz konusu ederek Hz. Peygamber’in 

mekânının hiçbir şeyle kıyas edilemeyeceğini belirtir:  

 

Sén o mehveşnin g  icāz-ı kūyıda āhengsüz 
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Kim èAcem irmes nėter  ādıḳ  ıfāhān ü  icāz (ÇG.476/5) 

 

Acem kelimesi Dîvân’da yedi yerde belirtilmiştir.
338

 

 

2.3.2.2. Arap 

Dîvân’da yedi yerde 
339

 geçen Arap kelimesi genellikle siyah renk ve millet 

kavramlarıyla ilişkili olarak kullanılmıştır. Şair bir beyitte ise “envâr-ı benî Arabî” 

tamlamasıyla Hz. Peygamber’i kasteder.
340

  

Şair, Dîvân’ında daha çok son bölümlerde yer verdiği dünyevî şiirlerinden birinde 

Arap kelimesini, hadım ağasına benzettiği Zühal yıldızı için kullanır:  

 

Gel ey çengi Zühre-i sìma güzel  

 apuñda ṭavāşì èArab’dur Züḫal (G.494/5) 

 

2.3.2.3. Hind, Hindû 

Dîvân’da on dört yerde geçen
341

 Hindu kelimesi klâsik divan örneklerinde olduğu 

gibi siyah renk, hırsız, kâfir, bekçi gibi kelimelere karşılık olarak kullanılmıştır.  

Şair, sevgilinin saçını geceleri kement kullanıp hırsızlık yapan Hindulara 

benzetmiştir: 

 

Ne düzd olur ser-i zülfin kemend idüp yāruñ 

 arìm-i ḥüsnine ṣarḳar giceyle ol Hindū (G.359/4) 

 

Şair, sevgilinin benlerini sihir işi yapan kâfir Hintliye, gözlerini de hileyi bir ilim 

haline getiren büyücüye benzetmiştir:  

                                                 
338

  Tb.5/7/14, G.135/14, G.296/9, G.338/1, G.345/1, ÇG.476/5, ÇG.495/5 
339

  G.296/7, G.338/1, G.345/1, G.366/2, G.378/6, G.494/5, Tb.505/35/3 
340

  G.494/5 
341

  G.42/1, G.60/2, G.79/5, G.245/2, G.274/3, G.313/4, G.355/6, G.359/1, G.359/4, G.374/2, G403/2, 

G.412/13, G.517/14, N.236/1  
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Beñleri bir Hindì-kāfirdür ki itmiş sihri kār 

Gözleri bir rengi sāhirdür ki ḳılmış mekri fenn  (G.355/6)   

 

2.3.2.4. Moğolçîn 

Sâdık, dört yerde kullandığı
342

 Moğolçîn kelimesini Hz. Peygamberin nazarına 

teşbih etmiştir. Onun bakışı, âşıkların gönüllerinde dünya sevgisini bitirir, yağmalar. 

Ortaçağ boyunca büyük bir korku ve dehşetle anılan Moğolların yağma edici vasfının 

olumlu bir özelliğe çevrilerek Hz. Peygamber’in bakışları için kullanılması dikkate şayan 

bir durumdur:   

 

Moġolçìn gözlerüñ iḳlìm-i ḥānın 

İder èışḳ ehlünüñ her laḥẓa tārāc  (G.70/2) 

 

2.3.2.5. Osman (Osmanlı) 

Dîvân’da bir yerde geçen kelime, Osmanlı Devleti anlamında kullanmıştır. Osman 

kelimesi diğer kullanımlarda üçüncü halife Hz. Osman’ı kastetmektedir:   

 

Naẓm-ı gevher-bārumı  ādıḳ kemāle irgürüp 

Milket-i èOs mān içinde  āfıẓ-ı Şìrāz’ıyam  (G.341/5) 

 

2.3.2.6. Tatar 

Dîvân’da iki yerde geçen kelime
343

  Sâdık’ın özgün üslubuyla Hz. Peygamber’in 

dünya sevgisini yağma edici bakışları için kullanılmıştır.  

Şair; Hz. Peygamber’i şaşaalı kıyafetlere ve tahtlara gerek duymayan, padişahların 

eşiğinde muhtaç bir köle olduğu, şanı yüce padişah olarak tavsif eder. Onun bakışı gönüller 

                                                 
342

  G.70/2, G.74/3, ÇG.445/5, ÇG.495/5 
343

  Mh.9/2, G.126/3 
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mülkünü yağmalar ve o gönüller sultanı, askersiz ve maiyetsiz cihandan vergi alacak 

kudrette bir sultandır:  

 

 

Ne taḥt-ı devlete geçdi ne geydi ḫilèat-i dìbāc 

Göñüller milkini Tātār-ı çeşmi eyledi tārāc 

Alur ḫayl u ḥaşemsüz niçe yıl milk-i cihānda bāc 

Olupdur pādişehler işigüñde bende-i muḥtāc   

Ne èālì-şān olur ol dil-rubālar şāhı görsünler  (Mh.9/2) 

 

2.3.2.7. Türk 

Sâdık, Türk kelimesini klâsik divanlarda kullanıldığı gibi “cesur, kan dökücü” gibi 

vasıflarla ele almaz. Şairin, Türk kelimesini dönemine göre dikkat çekici bir şekilde, 

gerçek anlamına uygun olarak, millet kavramıyla mündemiç bir kullanımı söz konusudur.  

Dîvân’da dört yerde geçen
344

 kelime daha çok Türk dili anlamında kullanılmıştır. 

Şair sade bir Türkçe ile Türk/Osmanlı şarkıcısına seslenerek Türkî havalarla kendilerini 

şad eylemesini ister: 

 

Gele ey muġannì-i Rūmì nejād 

Bizi eyle Türkì nevālarla şād  (Tb.505/50/3) 

 

2.3.3. Ülkeler ve Şehirler 

Sadık Dîvânı’nda çeşitli ülke ve şehir adları geçmektedir. Bu adlar coğrafî bir 

mekân olmaktan çok şiirdeki anlama uygun olarak değişik tasavvurlarla zikredilen 

mekânlar haline gelmiştir.   

 

                                                 
344

  Tb.505/50/3, Tb.505/51/1-2 
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2.3.3.1. Aden  

Yemen’in güneyinde bir sahil şehri olan Aden, incisi dolayısıyla ele alınır. 

Divan’da beş
345

 yerde geçen Aden, değerli incisi ve denizi ile anılmaktadır. Aşağıdaki 

beyitte Aden incisi çiğ tanelerine benzetilerek, uzak ve yakın çağrışımlar ve telmihlerle Hz. 

Yusuf’un Mısır ülkesine sultan olması, kardeşi Bünyamin’i alıkoyması bağlamında 

kullanılmıştır:  

 

Vezn içün gül Yūsuf’ın Mıṣr-ı çemende gūyiyā 

Gìsesin ṭoldurdı jāle ġoncanuñ dürr-i èAden  (Kt. 214/1) 

 

Aşağıdaki beyitte ise Aden, deniziyle birlikte ele alınır. Aden denizinden çıkan 

parlak incinin güzellik şahının bulunduğu İstanbul’a gitmesi konu edilir:    

 

 ul olmaġa çıḳup baḥr-i èAden’den İstanpon’a  

Dizin dizin gelür ol şāh-ı ḥüsne lüélüé-i lālā  (Kt. 259/2) 

 

2.3.3.2. Azerbaycan, Karabağ, Nahçivan, Kûm Keşân 

Azerbaycan, asıl adı Âzerbaygân iken sonradan Azerbaycan olan ve Tebrîz’i de 

içine alan bir vilayet adıdır.
346

 Sipahi asıllı olan şair, Osmanlı-İran savaşları (1578-1590) 

için yazmış olduğu bir şiirinde, dönemin Safavî toprakları olan Azerbaycan, Karabağ, 

Nahçivan, Kûm Keşân ve Revân üzerine seferler yapılıp buraların Osmanlı topraklarına 

katılacağına olan inancını belirtmiştir.  

Bâkî’nin gül redifli gazeline nazire yazan şair, kendi asker karakterini şiire 

yansıtarak sevgiliye ait güzellik unsurlarıyla gerçek hayatın unsurlarını terkip etmiş ve 

zengin bir duygu ve tasavvur dünyası oluşturmuştur. Şair sevgilinin yanağındaki misk 

kokulu ayva tüylerini Azerbaycan üzerine sefere çıkan Osmanlı askerine benzeterek 

kelimeler üzerinde derin manalar oluşturacak şekilde anlam dünyasına kapı açar: 

                                                 
345

  G. 245/1, G. 249/1, K. 214/1, Kt. 259/2, K. 508/3, K. 516/26 
346

  Mütercim Âsım Efendi, a.g.e., s.34. 
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Ruḫ-ı zìbāsı üzre ḫaṭṭ-ı müşgìn ol şeh-i Rūm’uñ 

 anasın èasker-i Rūmìdür  zerbaycān üzre  (G.533/11) 

 

Aynı şiirin bir başka beytinde ise Osmanlı sultanının yeryüzünde bir muhatabının 

olmadığını ima eden şair, sultanın bir kulunun dahi Nahçivan’ı fethetmeye kadir olduğunu 

söyler:  

èAcem şāhı cevāba oldı mı ḳādir şeh-i Rūmuñ 

Bir ednā ḳulı èaskeri çekdi geldi Naḥçıvān üzre (G.533/8) 

 

Ayrıca diğer şehirler de aynı şiir içinde ve aynı terkip anlayışıyla zikredilmiştir.
347

 

 

2.3.3.3. Bâbil  

Dîvân’da iki yerde geçen Bâbil
348

 ile daha çok kulesi ve asma bahçeleriyle meşhur 

olan Bâbil’in içindeki derin çukura işaret edilir. Sevgilinin çene çukuru karşısında Bâbil 

kuyusunun hayretten başını eğeceği ifade edilir. Aynı zamanda “baş eğmek” ifadesiyle 

Bâbil kuyusuna atılan Hârut ve Mârut adlı meleklere telmihte bulunulur:   

 

Böyle ol çāh-ı zenaḫdānda ne ḥikmet var ki anūn 

 ayretinden nice Bābiller idüpdür ser-fürū  (G. 367/2) 

  

2.3.3.4. Bağdat 

Dîvân’da dört yerde geçen Bağdat
349

 şehri özellikle Dicle ve Fırat’ın birleştiği yer 

olan Şatt ile birlikte anılmıştır:   

 

Şehr-i Baġdād oldı gūyā şāḫe-i ṣaḥn-ı çemen 

                                                 
347

  G.533/6-10-12 
348

  G.367/2, Kt. 47/1 
349

  G. 224/2, G. 23/4, Ç.G. 477/2, Tcb. 503/II/2 
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Her yañadan aḳdı ṣular üstine mānend-i Şaṭṭ  (Tcb. 503/II/2) 

 

Kelime, aynı zamanda “Bağdâd-ı hüsn” ve “Bağdâd-ı kûy” tamlamalarıyla 

sevgilinin güzelliğini övme vesilesi yapılır: 

 

Göreli Baġdād-ı ḥüsnüñ ḳılmayup bir dem ḳarār   

Cüst u cū itmekdedür ol naḫl-i ḫūş-reftārı baṭ   (G. 224/2) 

 

2.3.3.5. Bahreyn 

Klâsik şiirimizde Aden gibi Bahreyn de incisiyle birlikte ele alınır. Kelime anlamı 

iki deniz olan bahreyn bir ülke adı olarak kullanıldığı gibi Basra körfezi ve Hint Okyanusu 

anlamında da kullanılmıştır. Şair iki nur sahibi yani Hz. Peygamber’e iki defa damat olan 

Hz. Osman’ı, bahreyn olarak tavsif eder: 

 

Lüèlüè-i kān-ı mecmaè-i bahreyn-i bì-girān 

Şems-i cihān-ı ṣāhib-i nūreyn-i dür-efşān (Tb.5/V/1)   

 

2.3.3.6. Çin 

Çin, klâsik şiirimizde en çok adı geçen ülkelerden biridir. Çin kelimesiyle, meşhur 

ressam ve nakkaş Mânî; Nigâristân, Erjeng gibi adlarla anılan kutsal kitaplardaki 

minyatürler dolayısıyla büt, sanem, nigâr, nigâristân, nakş, nakkâş, sûret, tasvîr, put vb. 

ilgili kelimeler bir araya getirilir. 

Divan’da, Çin muhtelif yönleriyle ele alınır.
350

 Şair, sevgilinin hasretiyle döktüğü 

kanlı gözyaşlarının o dereceye geldiğini söyler ki Çin ülkesinin nakkaşının Hz. İsa’nın 

ölüleri dirilten dudağını bu kızıllıkla resmettiğini belirtir:    

 

Şöyle sürḫ itdi sirişküm èaks-i laèl-i yār kim 

                                                 
350

  Tb. 5/VI/7, G. 176/3, G.272/9, G.349/6, G.375/6, Ç.G. 445/2, K. 519/11, M 520/1, G.530/10, Kt. 10/2, 

Kt. 276/2. 
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Yazdı èÌsā’nuñ lebin ol sürḫile naḳḳāş-ı Çìn  (G.349/6) 

 

Şair, Çin kelimesini “kıvrım”, “büklüm” anlamlarını kullanarak sevgilinin misk 

kokulu saçlarıyla ilgi kurar ve göbeğinden misk elde edilen ceylanlarla tenasüplü olarak 

kullanır:   

 

Çìn-i zülfinden ḫaber almaġa āhū-veşlerüñ 

Ḫüsrev-i gül bād-ı ṣubḥı eyledi çābük ulaġ  (G.272/9) 

 

Çin ile birlikte anılan “fağfûr” hem Çin sultanı hem de meşhur Çin porselenleri 

için kullanılır:  

 

Eger devrinde gelse ol büt-i Çìn’üñ şeh-i Faġfūr 

İderdi üstüḫˇān-ı kellesin bezminde fincānı  (G.530/10) 

 

2.3.3.7. Edirne 

Osmanlı’nın Bursa’dan sonra başkenti olan şehir, kültür ve sanatta önemli bir 

yerleşim merkezi olagelmiştir.  

Sâdık, Dîvân’ının zahriyesinde “Sâdık-ı Edirnevî” ifadesini kullanmıştır. Ayrıca 

birçok şiirin başlığında bu ibareyi kullanmaya devam etmiştir. Buna rağmen Edirne ismi 

Dîvân’daki şiirlerde bir yerde geçerek Edirne dilberinin güzelliği anılır ve bu güzelliğin 

Edirne zürafasına Selanik dilberini unutturduğu ifade edilir:  

 

Olaldan bezm-i ḥüsne ol Selānik dilberi sāḳì 

Unutdurdı Edirne ḳahve-nūşānına Rı vān’ı  (G. 531/10) 
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2.3.3.8. Ferhâr 

Türkistan’da Hıtâ ile Kaşgar arasında güzelleriyle ünlü bir şehir; aynı zamanda bir 

put hanenin adıdır.
351

 Burası aynı zamanda güzel resim ve heykellerin bulunduğu yer 

olarak anılırdı. Dîvân’da da şair Ferhâr’ı iki yerde
352

 putlarıyla birlikte anar ve vaizin 

gönlünden geçen şeyin maddî güzellikler olduğunu ifade eder:  

 

Büt-i Ferḫār’ı ceyb-i destānuñdan çıḳarmazsun 

İdersin Kaèbe mìzābın şarāba nāv-dān vāèiẓ  (G. 247/3) 

 

2.3.3.9. Hıtâ, Hoten 

Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi içinde 

kalan bir şehirdir. Divan şiirinde daha çok misk ve göbeğinden misk elde edilen ceylanlarla 

birlikte kullanılmıştır. Ayrıca “hata” kelimesi ile tevriyeli olarak da kullanılır. 

Aşağıdaki beyitte ise Çin ile birlikte Hıtâ kelimesi nakkaşların meşhur olduğu 

memleket olarak anılmıştır: 

 

Bir naḳış idüpdür ḳalem-i ṣunè-ı cemālüñ 

Kim mis lin anuñ görmediler Çìn ü Ḫıṭā’de (G. 375/6) 

 

Aşağıdaki beyitte ise Hıtâ kelimesi göbeğinden misk elde edilen ceylanlarla birlikte 

anılmıştır. 

 

Ḫaṭṭ-ı èanber-sā geleldin ol ġazāl-i Çìn’iġa 

Rūm’da misk-i  ıtā’ġa  ādıḳā yoḳtur revāc (Ç.G. 446/5) 

 

                                                 
351

  Mütercim Âsım Efendi, a.g.e., s.247. 
352

  G.247/3, Kt.78/1 
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2.3.3.10. Hicaz 

Arap yarımadasında Mekke ve Medine’nin bulunduğu bölgeye denir. Dîvân’da 

Hicaz ismi dört yerde geçer ve hepsinde de tevriyeli olarak bölge isminin yanında 

musikide makam adı olarak da kullanılır:  

 

 avt-ı derā-yı kūyı  asaneynlerüñ nühüft   

Virdi ṣımāḫ-ı cānına āvāze-i  icāz  (Tb.5/1) 

  

Nāle-i murġān-ı kūy-ı yārda 

Ögredür èuşşāḳa āheng-i ḥicāz (G.159/3) 

 

2.3.3.11. Hint (Hindistan) 

Şair, Hindistan’da değerli mücevherlerin çıkarılmasından hareketle sevgiliyi (Hz. 

Muhammed) seçilmiş ve en değerli inci olarak tavsif eder:  

 

Eṣdāf-ı Hind’e eyledi  aḳḳ-ı zāt-ı pāküñi 

Dürr-i yetìm-i maèden-i deryā-yı ıṣṭıfā (G.29/5)  

 

2.3.3.12. Irak 

Türk müziğinin en eski makamlarından olan Irak, Dîvân’da üç yerde
353

 geçerek 

tevriye ve îhâm-ı tenâsüble coğrafi bölge olan Irak anlamında da kullanılmıştır:  

  

Maḳām-ı dil-beri  ādıḳ èAcem ḳıyās idüp 

Ne İsfahān’ı ḳodı seyrin itmedük ne èIrāḳ  (G.296/6) 

 

                                                 
353

  G.29/6, G.433/3, Tb. 505/XLII/2 
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2.3.3.13. İsfahan/Sıfâhân 

İsfahan, Dîvân’da yedi yerde geçer.
354

 Söz konusu beyitlerde İsfahan sürme ile 

kullanıldığı gibi tevriye ve îhâm-ı tenâsüble Türk müziğinde makam adı olarak da 

kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitte şair sevgilinin ayva tüylerinin siyahlığını İsfahan 

sürmesine benzetirken bir sonraki beyitte ise İsfahan makam adı ve mekân adı olarak 

geçmektedir: 

 

Ḫaṭuñ naḳşını göz ki seyrān ide 

Sevādını kuḥl-ı  ıfāhān ide  (Tb.505/XL/2) 

 

Gehì idüp āheng-i semt-i èIrāḳ 

 üseynìde vech-i  ıfāhān’a baḳ  (Tb.505/XLIII/2) 

 

2.3.3.14. İstanpon (İstanbul)  

Şair İstanbul’u pay-i taht şehri olarak bir yerde kullanır. Güzellik şahının 

bulunduğu İstanbul’a Aden denizinin incileri dizin dizin kul olmaya gelmektedir:  

 

 ul olmaġa çıḳup baḥr-i èAden’den İstanpon’a 

Dizin dizin gelür ol şāh-ı ḥüsne lüélüé-i lālā  (Kt.259/2)   

 

2.3.3.15. Kenan 

Dîvân’da Kenan memleketi, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf dolayısıyla anılır. Beş yerde 

geçen
355

 kelime “meh-i Ken’ân” Yûsuf-ı Ken’ân” tamlamaları ile kullanılır. Şair gam 

mahpusluğuna sabredenin Allah’ın sağlam ipine sarılıp çıkacağını ve tıpkı Yusuf 

peygamberin Kenan ülkesine sultan olduğu gibi varlık ülkesine sultan olacağını ifade eder:   

 

Maḥpes-i ġamdan çıḳan ḥablu’l-metìn-i ṣabr ile 

                                                 
354

  G.422/3, G.433/3, Ç.G.476/5, Tb.505/XL/2, Tb.505/XLIII/2, G.510/5, G.422/3 
355

  G.50/4, G.86/3, G.310/3, ÇG.459/1, G.492/3 
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 ükm ider Mıṣr-ı vücūda Yūsuf-ı Kenèān olup  (G.50/4)  

 

 Bir başka beyitte ise şair, Yusuf yüzlü sevgilisini bir güzelle seyretmiştir ve bunun 

tabirini yapmak istemektedir. Bu beyitte Hz. Yusuf’un gördüğü rüya ve rüyaları tabir 

etmesine telmih söz konusudur:  

 

 

Vāḳıèamda seni bir ḥüsnile seyr itdüm ki 

Hele ben ey meh-i Kenèān ideyüm taèbìrüñ  (G.310/3) 

 

2.3.3.16. Kerbelâ 

Şair Kerbelâ’yı Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin dolayısıyla anar. Bilindiği 

gibi Hz. Hüseyin burada şehit edilmiş; öncesinde aç, susuz bırakılmıştır. Beyitte Hz. 

Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin “şah-ı şehidan” yani şehitlerin şahı olarak anılırken 

Şehzade Mustafa ismi de uzak çağrışımlarla konu edilir: 

 

Şeh-zāde-i güzìde-i evlād-ı Muṣtafā 

Yaèni Hüseyn-i şāh-ı şehìdān-ı Kerbelā  (G.36/1)   

 

Başka bir beyitte ise şair Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki susuzluğuna telmihte 

bulunarak kendisinin Hz. Hüseyin’in sakası olduğunu ve gözyaşlarının aşk yolunda tıpkı 

Hz. Hüseyin’in kanı gibi sebil olduğunu ifade eder:  

 

Ben ol şāh-ı  üseyn’üñ ābkeş-i ṣaḳḳāsıyam  ādıḳ  

Ki eşküm Kerbelā’yı rāh-ı èışḳında sebìl oldı (G.406/5) 
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Ehl-i Beyt sevgisini yoğun olarak dile getiren şair altı yerde Kerbelâ ismini 

kullanmıştır.
356

 

 

2.3.3.17. Bathâ (Mekke) 

Hz. Muhammed’in doğduğu yer olan Mekke, Dîvân’da iki yerde geçmektedir.
357

 

Şair Mekke’yi sadece hacıların ziyaretgâhı olarak değil rüzgârların, nehirlerin ulaşmak 

istediği bir menzil olarak görür:   

 

Yeller yelişür bulmaġiçün gülşen-i ḳudsi 

 ular aḳışur olmaġıçün zāyir-i Baṭḥā (K.508/11) 

 

2.3.3.18. Mısır 

Şair üç yerde
358

 bahsettiği Mısır ülkesini Hz. Yusuf’a telmih için kullanmaktadır. 

Aynı zamanda “Aziz” ismini tevriye yaparak, hükümdarlara verilen unvan ile izzetli olmak 

anlamında kullanmıştır. Hz. Osman’ı methettiği bir şiirinde, memleket anlamına da gelen 

Mısır kelimesiyle varlık âlemini kasteden şair, Hz. Osman’ın, peygamberlerin şahı olan 

Hz. Muhammed tarafından zamanın Yusuf’u olarak övüldüğünü söyler. Aziz kelimesi 

üzerinde Hz. Yusuf’u köle olarak satın alan Züleyha’nın kocası Aziz anlamı da verilerek 

tevriye yapılmıştır: 

 

Mısr-ı vücūda cān-ı Azìz olmasa eger 

Dimezdi aña şāh-ı rüsul Yūsuf-ı zamān  (Tb.5/V/7) 

 

2.3.3.19. Necef 

Şair Necef şehrini Hz. Ali’yi övmek amacıyla kullanır. Dîvân’da “dürr-i bahr-i 

Necef”, “gevher-i bahr-i Necef” tamlamalarıyla övülen Hz. Ali’nin sevgisi, Sâdık’ta 

yoğun olarak hissedilmektedir.  

                                                 
356

  Tb.5/V/9, Tb.5/VIII/15, G.16/1, G.406/5, Mf.3, Mf.4 
357

  M.506/12, K.508/11 
358

  G.2/9, Tb.5/V/7, G.168/1 
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Şair, Hz. Ali’nin yedi kat semanın ilmini taşıdığını ifade ederek onun gibi bir zatın 

gelmediğini, Necef denizinin onun gibi değerli inciyi bundan sonra çıkaramayacağını ifade 

eder. Şair aynı zamanda Hz. Ali’nin kabrinin Necef’te bulunmasına da işaret etmiştir: 

 

Zātuñ mis āli olmaġa eṣdāf-ı sebèadan  

Baḥr-i Necef’de gelmedi lüélü-i pāk u ṣāf  (Tb.5/VI/8) 

 

Necef ismi Dîvân’da altı yerde geçmektedir.
359

 

 

2.3.3.20. Rum 

Şair, Rum tabiriyle Anadolu’yu ve Osmanlı topraklarını kastetmektedir. Yirmi dört 

yerde
360

 geçen kelime “sul an-ı Rûm”, “iklim-i Rûm”, “şah-ı Rûm” tamlamalarıyla 

çoğunlukla Osmanlı sultanı için kullanılır. Kendisi tımarlı sipahi olan şair, şiirlerinde kimi 

zaman askerî bir coşkunlukla güzellik unsurlarını terkip etmiştir.  

XVI. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Celâlî isyanlarına telmihte bulunan şair, 

sevgilinin ayva tüylerini Osmanlı sınır hududunda bulunan Celâlîlere benzetir. Bunlar 

karanlığın orduları gibi Osmanlı’ya hücum etmek istemektedirler. Aynı zamanda şehir 

anlamına da gelen Şam yüzdeki ayva tüylerinin siyahlamaya başladığını ifade eder. 

Böylelikle sevgilinin aydınlık yüzünün zülfü tarafından kapatıldığı da ima edilir:   

 

Bir celālìdür ḫaṭuñ serḥadd-i Rūm içre şehā 

Kim cünūd-ı şām ile itmek diler Rūm’a ḫurūc  (G.81/3) 

 

Şair, asker edasını devam ettirerek III. Murat dönemindeki Osmanlı-İran 

savaşlarına (1578-1590) telmihte bulunur. Rum şahının yani Osmanlı sultanı olan III. 

Murat’ın en değersiz askerinin bile Acem mülkünde geniş toprakları zabt edebileceğini 

belirtir:  

                                                 
359

 Tb.5/VI/8, G.14/4, Mh.17/4, G.280/1, G.282/2, G.287/3 
360

 Mh.14/3, G.67/1, G.81/3, G.135/4, G.204/6, G.220/5, G.398/14, ÇG.446/5, G.531/2, G.533/7-8-11-12-

14-15, Kt.46/1, Kt.59/2, Kt.89/2, Kt.285/1, 
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 ulıyuz bir şāh-ı Rūmuñ ki èAcem sulṭānınun 

Eñ muḥaḳḳir bendesi Ìrān’a Tūrān’ın ṭutar  (G.135/14) 

 

2.3.3.21. Semerkant 

Şair, Semerkant şehrini bir beyitte zikrederek sevgilinin dudağı ile Semerkant 

isminde geçen kand (şeker) kelimesiyle ilinti kurar. Aynı zamanda Semerkant’ın o 

dönemlerde meşhur olan kâğıdı da örtülü olarak anılmış olur:  

 

Ceyş-i ḫāl-i Semerḳand-ı lebinüñ vaṣfın 

Yazmaġa kāġıduñı eyleye  ādıḳ ḫaşebì  (G.404/5) 

 

2.3.3.22. Şam 

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan tarihi Şam şehri önemli bir kültür 

merkezi durumundaydı. Şair birçok yerde “şam” kelimesini “akşam” anlamında 

kullanmıştır. Ancak iki yerde “şam” ile Şam şehri akla gelebilmektedir.
361

 Şair “şam” 

kelimesini tevriyeli kullanarak hem akşam hem de Şam şehrinin savaş aletleri yapımındaki 

meşhurluğuna telmihte bulunur: 

 

Felekde kehkeşānı ḥüsām-ı şāmìdür  

İder meh-i nevi açmaġıçün aña mıṣḳal  (G.483/2) 

 

2.3.3.23. Şiraz 

Dîvân’da altı yerde geçen
362

 kelime Şirazlı olan meşhur şairler Sâdî ve Hâfız’la 

birlikte anılmıştır. Bahçeleriyle ünlü Şiraz şehrinin bülbülleri olarak görülen bu şairlerin 

eserlerine de telmih yapılır.   

                                                 
361

  G.81/3, G.483/2  
362

  G.341/5, G.426/5, G.534/9, G.535/6, G.537/7, Kt.130/1,  
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Şair, sözlerini bir gül bahçesindeki güller gibi toplayıp Anadolu’dan Şirazlı 

Sa’dî’ye gönderdiğini söyler. Gülistan ifadesiyle aynı zamanda Sa’dî-i Şîrâzî’nin eserine 

telmih yapılır: 

 

 

Her sözin mecmūèasınuñ bir gülistān eyleyüp 

Rūm’dan gönderdi  ādıḳ Saèdì-i Şìrāz’e gül  (G.534/9) 

 

2.3.3.24. Tebriz 

Sipahi asıllı bir şair olan Sâdık, üç yerde zikrettiği
363

 Tebriz şehrini fethedilmesi 

gereken bir şehir olarak görür ve III. Murat dönemindeki Osmanlı-İran savaşlarına (1578-

1590) telmih için kullanır.  

Şair, cenk nidalarıyla coşup sürahi gibi kadehleri içmek gerektiğini çünkü 

Osmanlının İran’a olan seferinin başladığını belirtir. Bu seferin durağı ya Tebriz olacaktır 

ya da Gazneyn: 

 

Sen nevāy-ı cengile nūş eyle cāmı cāme-vār 

Şāh-ı Rūm’uñ èazmi ya áazneyn ya Tebrìz ola  (G.398/14) 

 

2.3.3.25. Turan 

Aynı zamanda asker olan şairin Osmanlı-İran savaşlarına (1578-1590) telmih 

olarak zikrettiği isim “Mâverâünnehir ülkesi” 
364

 olarak tarif edilir: 

 

 ulıyuz bir şāh-ı Rūmuñ ki èAcem sulṭānınun 

Eñ muḥaḳḳir bendesi Ìrān’a Tūrān’ın ṭutar  (G.135/14) 

 

                                                 
363

  G.398/14, Mh.528/2, G.533/7 
364

  Mütercim Âsım Efendi, a.g.e., s.785. 
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2.3.3.26. Yemen 

Şair üç yerde bahsettiği
365

 Yemen’i akik taşı ve Süheyl yıldızı ilgisiyle kullanır. 

Şair, sakinamesinde Süheyl yıldızı dolayısıyla parlak hale gelen akik taşına işaret ederek 

aşıkların yüzlerinin de akik taşı gibi parlak olmasını yani neşe içinde olmalarını ister: 

 

Getür bezme sāḳì Süheyl-i Yemen 

èAḳìḳ ola reng-i ruḫ-ı èāşıḳān  (Tb.505/9/3) 

 

2.3.4. Nehir, Deniz ve Dağlar  

2.3.4.1. Nehirler 

2.3.4.1.1. Aras 

Âşığın gözyaşlarının ne denli çok olduğunu anlatmak gayesi ile mübalağa yapılarak 

Aras nehri ile aşığın gözyaşları kıyas edilir. Dîvân’da üç yerde
366

 geçen Aras coşkun akan 

suyu ve belli bir istikamet üzere gidişi ile konu edilir.  

 Şair Nil ve Aras nehrini hac yolculuğu için yollara düşen hacılara benzeterek 

nehirlerin vadiler aşarak durmaksızın akışını Kâbe’yi ziyaret isteğine bağlar. 

 

Yüz yere sürüp gelürler nice vādìler geçüp 

Kaèbe-i kūyuñ ziyāret itmege Nìl ü Aras (G.181/3) 

 

2.3.4.1.2 Dicle 

Dicle nehri bir yerde zikredilerek Hz. Ali’nin üzüntü ve gözyaşlarının ne denli çok 

olduğunu anlatmak için kullanılmıştır. 

Şair, Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i andıktan sonra Hz. Ali’nin gözlerinden 

Dicle kadar gözyaşı çıksa buna kimsenin şaşırmayacağını belirterek peygamber torunu Hz. 

Hüseyin’in susuz bir şekilde şehit edilmesine telmihte bulunur.  

                                                 
365

  G.141/1, Tb.505/IX/3, Tb.505/10/2 
366

  G.181/3, G.408/7, Kt.75/1 
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Dicle çıḳarsa èayn-i èAlìden aceb midür 

Rahm eyleyüp o teşne dile virmedi cevāb (Tb.5/8/10) 

 

 

2.3.4.1.3 Nil 

Şair, Nil nehrini “deryâ-yı Nîl”, “kulzüm-i Nîl” tamlamalarıyla ifade ederek on 

dört
367

 yerde kullanmıştır. 

Şair,  “Sevgilinin yanağındaki benin aksini gözyaşımda görenler sanırlar ki Nil 

nehrinde bir Habeş çocuğu yüzmektedir.” der  

 

èAks-i ḫāl-i èārıżuñ yaşumda görenler ṣanur 

Baḥr-i Nìl içre şināverlik ider ṭıfl-ı  abeş  (G.187/4) 

 

2.3.4.1.4. Şat 

Genellikle aşığın gözyaşlarının çokluğu ile kıyas olunan nehir iki yerde 

geçmektedir.
368

 Şair Fırat nehrinin Bağdat şehrinde kollara ayrılmasına işaret ederek her 

tarafta baharın adeta bir sel halinde gelişini kutlamaktadır.   

 

Şehr-i Baġdād oldı gūyā şāḫe-i ṣaḥn-ı çemen 

Her yañadan aḳdı ṣular üstine mānend-i Şaṭṭ  (Tcb.503/2/2) 

 

2.3.4.2. Dağlar: Bî-sütûn, Tur 

Bugün Bağdat-Hemedan arasında Kirman Şah’ın 30 km. kadar doğusunda kalan; 

dik, kayalık ve sarp bir dağdır. Edebiyatta daha çok Ferhâd ile Şîrîn kıssasından dolayı 

anılır.
369

  

                                                 
367

  Tb.5/1/9, Tb.5/4/15, Tcb.8/1/4, G.168/1, G.181/3, G.187/3, G.222/2, G.308/3, G.315/5, G.319/1, 

G.447/4, Tcb.503/3/2, Tb.505/25/2, Ms.520/4 
368

  G.225/5, Tcb.503/2/2 
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Şair sekiz yerde kullandığı
370

 Bî-sütûn kelimesini Ferhat, tîşe gibi kelimelerle 

tenasüplü kullanır. Aşağıdaki beyitte şair kelimeler üzerinde tevriye yaparak Ferhat ile Hz. 

Yakup’un hikâyesine telmihte bulunur. Dağların doruklarındaki bulutları matem elbisesi 

giymiş Ferhat’a benzeten şair, kelime oyunları ile “külbe” kelimesini Hz. Yakup’un 

“külbe-i ahzân”ına benzetirken kelimenin farklı okunuşu ile (kulbe) kelimeye kazma 

anlamı vererek Ferhat’a telmihte bulunur.    

 

Bì-sütūn-ı èālemüñ Ferhād’ı mı oldı èaceb 

Külbe-i kūhsārda mātem libāsın geydi mìġ (G.274/2) 

 

Hz. Mûsâ’nın Allah’ın hitabına mazhar olduğu dağdır. Tûr dağı, Dîvân’da,  Hz. 

Musa ile birlikte dört yerde anılır.
371

 

Şair son peygamber Hz. Muhammed’in “habîbullâh” yani Allah’ın en sevdiği kul 

olduğunu ifade ederek onun yüzünün aydınlığının yani Allah indindeki değerinin çok yüce 

olduğunu belirtiyor. Şair ayrıca, kendisine mucize olarak “yed-i beyzâ” (beyaz el) mucizesi 

verilen Hz. Musa’nın bu sevgiyi görmesi halinde Rabb’ine olan niyazının ve muhabbetinin 

artacağını belirtmiştir.    

 

 ūr olsa daḫì nār-ı ḫalāline yiterdi 

Envār-ı cemālini göreydi yed-i beyżā  (G.39/2) 

 

2.3.4.3. Denizler: Bahr-i Aden, Bahr-i Amîk, Bahr-i Necef 

Şair deniz adlarını pek kullanmamıştır. Denizlere ait özel adlar yerine “bahr-i ışk”, 

“bahr-i vefa” gibi soyut adları kullanmayı daha çok tercih etmiştir. Bunun yanında şair, 

“Bahr-i Necef”, “Bahr-i Aden”, Bahr-i Amîk” gibi gerçek isimleri kullanarak gözyaşına ya 

                                                                                                                                                    
369

  İskender Pala, a.g.e., s. 73. 
370

  G.274/2, G.346/3, G.352/5, G.416/1, G.416/4, G.427/1, ÇG.416/1, Tcb.502/5/26 
371

  Tb.5/9/4, G.39/2, G.334/4, Th.518/4 
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da Hz. Ali örneklerinde olduğu gibi içinde bulundurduğu değerli incilere işaret eder. 

Dîvân’da beş yerde deniz adı geçmektedir.
372

 

 

2.3.5. Musiki 

Sâdık, özellikle sakinamesinde
373

 kullandığı musiki terimlerini yeri geldiğinde 

birçok şiirde tevriyeli olarak kullanmıştır. Mevlevîliğe yakın durduğu anlaşılan şairin, 

bilhassa bu alandaki musiki alet ve terimlerini kullandığı hatta bazı beyitlerde Mevlevî 

ayinlerinden bahsettiği tespit edilmiştir.  

2.3.5.1. Musiki ile ilgili Unsurlar 

Dîvân’da; makam, usûl, form adlarının yanında musiki ile ilgili alet adları 

geçmektedir. Alet adları başka bir bölümde incelendiği için musiki ile ilgili bazı terimlerle; 

makam, usûl ve form adlarının geçtiği bölümler incelenecektir. 

Form, bir musiki parçasının yazılmasına esas teşkil eden kalıp olarak tarif edilir. 

Türk musikisinde, eşit sayıda, muhtelif vuruşlardan meydana gelmiş kalıplara ise usûl 

denir. Usûller vuruşlarla belirtilir.
374

 

Dîvân’da o dönemin müzik literatüründe geçen evtâr
375

 (saz telleri), perde
376

 

(musiki parçasını oluşturan sesler),  şedd-i ruh
377

 (notayı bir başka perdeye bağlama), zîr u 

bem
378

 (sazın en ince ve kalın teli) gibi kelimeler tespit edilerek beyit numaraları 

verilmiştir. Bu kelimelerin genellikle makam adları ile tenasüplü olarak işlendiği 

görülmektedir.  

 

2.3.5.2. Musiki Makamları  

Musikiyi yüceltme ve ona ilahi nitelik kazandırma amacıyla Türk musikisi ile 

astronomi ve astroloji arasında ilişkiler kurulduğu bilinmektedir. Eski inanışa göre on iki 

burca göre on iki makam vardır: Uşşâk, Nevâ, Bûselik, Rast, Hüseynî, Hicâzî, Rehâvî, 

                                                 
372

  G.14/4, G.280/1, G.249/1, G.282/2, Mf./47 
373

  Tcb.505 
374

  Zeki Yılmaz, Türk Mûsikîsi Dersleri, Kardeşler Matbaası, İstanbul 1988, s.32. 
375

  G.181/1, G.261/2, G.376/2, Tcb.503/5/4, Tb.505/30/2, Kt.208/2 
376

  G.125/2, G.338/4 
377

  G.490/1, Tb.505/34/2 
378

  G.125/2 
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Zengûle, Irak, Isfahan, Zirefkend, Bozorg (Büzürg). Bazılarına göre ise Rast, Pençgâh, 

Nevâ, Çargâh, Dügâh, Hüseynî, Aşirân, Acem, Muhayyer, Irak, Uzzal, Segâh 

makamlarıdır.
379

 

Sâdık Dîvân’ında, acem
380
, bûselik

381
, cân-fezâ

382
, çâr-gâh

383
, evc

384
, ferah-fezâ

385
, 

gonca-i raènâ386
, gülistân

387
, hicâz

388
, hüseynî

389
, ırâk

390
, nâz

391
, nevâ

392
, niyâz

393
, nühüft

394
, 

penc-gâh
395
, râhatü’l-ervâh

396
, râst

397
, rehâvî

398
, ruh-efzâ

399
, sabâ

400
, segâh

401
, sünbüle

402
, 

şehnâz
403
, şevk

404
, uşşâk

405
  gibi makam adları ile çeng-harb

406
, darb

407
, fâhte

408
 peşrev

409
, 

semâî 
410
gibi usûl ve form adları geçmektedir. Dîvân’da, makamlardan en çok 

kullanılanları nevâ, hicâz ve uşşâk makamlarıdır. 

                                                 
379

  M. Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi I, MEB Yayınları, Araştırma-İnceleme Dizisi, İstanbul 2000, 

s.87 
380

  G.476/5, G.495/5, Tb.505/41/1, G.510/5, Kt.42/3, Kt.51/1 
381

  G.479/4, Tb.505/37/1 
382

  G.3/9, G.24/5, G.37/3 
383

  Tb.505/45/3 
384

  G.144/1, G.161/2, G.229/2, G.232/4 Tcb.502/4/17, Tb.505/37/1, Tb.505/45/2, N.92/2, Kt.110/1, 

Kt.118/2 
385

  Mş.7/7, G.454/2 
386

  Md.521/1 
387

  G.422/1 
388

  G.144/1, G.150/5, G.265/4, G.298/8, G.392/3, ÇG.453/1, ÇG.476/5, Tb.505/31/1, Tb.505/43/1, 

Tb.505/45/3, Kt.64/2, Kt.209/1 
389

  Tb.505/37/1, Tb.505/43/3 
390

  G.296/9, G.433/3, Tb.505/43/2 
391

  G.150/1 
392

  Mh.18/4, Mş.21/5, G.76/1, G.76/4, G.87/1, G.157/3, G.161/2, G.162/1, G.162/5, G.296/8, G.377/4, 

G.432/4, G.433/2, G.437/1, G.439/5, G.478/2, Th.499/6, Tcb.502/4/17, Tb.505/31/2, Tb.505/35/1, 

Tb.505/37/1, Tb.505/40/1, Tb.505/43/3, Tb.505/50/3, Tb.505/51/1, Mz.507/3, G.510/5, G.511/4, 

G.525/6, N.12/2, N.252/1, Kt.269/1, Mf.48 
393

  G.479/4, Tb.505/43/3 
394

  Tb.5/9/2, G.162/2, G.398/5, Tcb.303/5/2, Tb.505/30/2,  
395

  G.453/1, Tb.505/34/1 
396

  G.87/1, Tb.505/42/1,  
397

  G.250/4 
398

  Tb.505/31/1, Tb.505/33/2 
399

  ÇG.479/3, Tcb.503/5/4, Tb.505/42/2 
400

  G.138/3, G.305/4 
401

  Tb.505/45/1 
402

  G.257/5, Tb.505/37/3 
403

  G.479/4, Tb.505/38/1, Kt.161/1 
404

  G.260/2, G.261/2 
405

  G.53/5, G.76/4, G.87/1, G.115/3, G.147/4, G.149/1-2, G.150/1, G.159/3, G.162/2, G.262/1, G.296/8, 

G.377/4, G.392/3, G.403/2, G.408/4, G.429/3, G.430/3 
406

  Tb.505/52/2 
407

  G.398/4, Tcb.503/4, Tb.505/34/1, Mn.520/5 
408

  G/398/4, Tcb.503/4, Tb.505/34/1, Mn.520/5 
409

  G.361/2, Tcb.503/1/4, Tb.505/40/1 
410

  G.115/3, G.116/3, G.170/3, Tb.505/40/1 
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Şair, son peygamber olan Hz. Muhammed’in ilk önce yaratıldığını ve bütün 

peygamberlerden daha üstün olduğunu ifade etmek amacıyla, onun ruhunun nefesleri Hz. 

İsa’ya ulaşmasaydı Hz. İsa’nın böyle cana can katan nefesi olmazdı, demektedir. Derin 

anlamlar yüklü bu beyitte, cân-fezâ kelimesi nefesle birlikte ele alındığında tevriyeli olarak 

makam adı da olmaktadır.  

 

Enfās-ı rūḥuñ irmese èÌsì-i Meryem’e 

İècāz-ı nuṭḳı olmaz idi böyle cān-fezā (G.3/9) 

 

Şair, bir başka beyitte ise yer adları ile makam adlarını tevriyeli kullanmıştır. Şair 

yine tevriye ile Kerbelâ’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i makam adı olarak da anmaktadır.  

 

Gehì idüp āheng-i semt-i èIrāḳ 

 üseynìde vech-i  ıfāhān’a baḳ  (Tb.505/43/3) 

 

Şair, Hz. Ali’yi methettiği bir şiirde Hz. Hasan ve Hüseyin’in yasını söz konusu 

ederek, makam adları olan nühüft ve hicaz kelimelerini tevriyeli olarak kullanmıştır. 

 

 avt-ı derā-yı kūyı  asaneynlerüñ nühüft   

Virdi ṣımāḫ-ı cānına āvāze-i ḥicāz  (Tb.5/9/2) 

 

Şair Çağatayca bir başka şiirinde ise hicâz ve penc-gâh kelimelerini tevriyeli olarak 

kullanmaktadır. Hz. Peygamber’i Hicaz bahçesinin kumrusu olarak vasıflandıran şair, onun 

müjde ve rahmet olarak getirmiş olduğu beş vakit namazın yedi iklime yayıldığını ifade 

eder. Aynı şekilde âvâz; ses, nağme, perde anlamına gelir. “Kevâkib-i Seyyâre” denen 

gezegenlerin yalnız yedi tanesi bilindiğinden, bu yedi gezegene göre yedi âvâze olduğu 
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ileri sürülmüştür.
411

  Hicâz ve penc-gâh adları makam adı olarak düşünüldüğünde ise 

kumru ve âvâz kelimeleri ile tenasüp oluşturmaktadır. 

 

Sénsin ol muḳrì-i ḳumrì çemen-zār-ı  icāz 

Penc-gāhìn gle yedi çarḫa ṣalıbsın āvāz  (G.453/1) 

 

Şair, işret meclisinin şarkıcısına seslenerek başka bir makama başlamasını ister. 

Nâz kelimesi hem makam hem de nazlanma anlamıyla kullanılmıştır. 

 

 

Gele ey muġannì  yi er nāz ḳıl 

Yine būselükden ser-āġāz ḳıl Tb.505/34/3 

 

Aşağıdaki beyitlerde ise uşşâk, hicâz ve nevâ kelimeleri tevriyeli olarak 

kullanılmıştır. 

 

Zühre-i zehrā gelür ser-vaḳtüme taèlìm olur 

Sāz-ı èışḳı olalı èuşşāḳ içinde muḫteriè  (G.258/6) 

 

 icāz-ı kūy-ı nigārı öñince mis l-i ceres 

 ımāḥ-ı dehri pür eyler nevāyile èuşşāḳ  (G.296/8) 

 

İşret meclislerinin çalgıcısı olarak vasıflandırılan Zühre yıldızını mutribe benzeten 

şair, nevâ, dil-sûz, uşşâk adlarını tevriyeli olarak makam adları olarak da kullanmıştır. 

Aynı şekilde musikide bir usûl olan semaiyi çağrıştıracak şekilde sema kelimesi 

kullanılmıştır. 

Ne māh-ı Zühre ṭalèatsun ṣafā bezminde ey muṭrib 

                                                 
411

  Özalp, a.g.e., s.88 
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Nevā-yı nāy-ı dil-sūzuñ semāèa ḳoydı èuşşāḳı  (G.430/3)  

 

2.3.5.3. Müzik Aletleri  

Dîvân’da, berbat/barbet, çeng, def, kanun, keman, nefîr, ney/nây, rebâb, 

sâz, şeştâ, tabl, tanbûr, ud adlı sazlar konu edilmiştir.   

Çeng, arpa benzeyen çanak, boyun, deste ve kirişler olmak üzere beş bölümden 

oluşan yirmi dört telli, parmakla çalınan, eski bir Türk sazıdır.
412

 Eski Yunan ve Roma 

uygarlıkları arasında esatir sazı olarak görülen üç telli şekillerinin daha sonra Türkler 

tarafından tel sayısının arttırılarak mızraplı saz olarak kullanıldığı da ifade edilmektedir. 
413

 

Kopuza benzeyen perdeli bir saz olan berbat/barbet, Dîvân’da yedi yerde 

kullanılmıştır.
414

 Bu sazın İran’ın mitolojik kahramanı Hüsrev’in çalgıcısının adı olduğu 

söylenmektedir.
415

 

Şair, aşk acısıyla inlemelerinin o denli hisli ve nağmeli olduğunu söyler ki eğer 

felek çalgıcısının kulaklarına bu nağmeler gitmiş olsaydı altın telli berbatını yere çalardı, 

der.  

Yire çalardı felekde berbaṭ-ı zer-tārını 

Muṭrib-i gerdūnuñ irse gūşına āvāzımuz  (G.162/2) 

 

Şair; çengi çoğu kez el vurmak anlamında kullandığı gibi, sesinin etkileyiciliği ve 

telli saz oluşuyla anmıştır.
416

 Şair çengin telini can ipine teşbih ederken, çengten çıkan 

sesin, aşığın son nefesi veya son ahı gibi etkili ve acıklı bir ses olduğunu belirtiyor. 

 

Bir ṣadā peydā olur kim irdügi dem gūşına 

Çeng-i muṭrib eyledi cān riştesine inḳıṭāè  (G.252/2) 

                                                 
412

  Gelibolulu Mustafa Âlî, Mevâidü’n-Nefâîs fî Kavâidi’l-Mecâlîs, haz. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 

1978, s.360. 
413

  Özalp, a.g.e., s.184. 
414

  G.162/2-3, G.319/2, G.432/4, Th.499/6, Tb.505/37/3, G.525/6 
415

  Özalp, a.g.e., s.184. 
416

  Mh.18/6, G.26/1, G.144/4, G.162/1-9, G.260/1, G.282/5, G.338/4, G.377/4, G.428/5, G.429/3, G.430/2, 

ÇG.479/4, Tcb.503/4/17, Tb.505/3/4, Tb.505/31/3, Tb.505/35/3, Tcb.515/3/4, N.92/1, Kt.288/2, Mf.48 
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Aşağıdaki beyitte ise şair çeng kelimesini pençe vurmak anlamında kullanarak 

kelimenin alet anlamını da düşündürmüştür.  

 

Nevā-yı nāleye göñlüm çü āheng oldı ey muṭrib  

Demidür sen de èuşşāḳ içre çeng ursañ eger sāze  (G.377/4) 

 

Kimi beyitlerde ise şair çengin şeklini de esas alarak teşbihlerde bulunur. Çeng, 

rebâbla birlikte kullanılarak beli bükülmüş bir âşık tasviri yapılır. Aynı zamanda beyitte, 

ibadetin ötesinde, aşk acısıyla hemhal olma durumu anlatılmaktadır. Döndü kelimesi 

tevriyeli kullanılmıştır: 

 

Evrād-ı ṣubḥı ṣūfì pìr-i muġāna virdi 

Zühd ü ṣalāḥı ḳodı çeng ü rebāba döndi  (G.420/2) 

 

Şair, Çağatayca bir şiirinde sevgilinin kaşlarını çeng sazının telleri için 

kullanmaktadır. Şair, Hz. Peygamber’in Rabbine “kab-ı kavseyn” yani iki kaş arası kadar 

yakın durduğu İsra Gecesi’ne telmihte bulunur: 

 

Çeng ḳılġanda miyānın g birle āheng-i nevā 

İtti èuşşḳıġa her tārıdın irsāl-i ṣadā  (ÇG.437/1) 

 

Şair, defi
417

 sazla
418

 birlikte ele alıp daha çok neşeli ve coşkun bir tablo 

çizmektedir:  

 

                                                 
417

  G.282/5, G.285/4, G.287/1, Tb.505/53/1, Kt.162/2 
418

  G.26/1, G.116/3, G.157/5, G.162/9, G.229/2, G.258/6, G.261/2, G.262/1, G.331/5, G.377/4, G.415/5, 

ÇG.435/2, ÇG.479/4, G.490/1, Th.449/6, Tcb.503/1/5, Tcb.503/2/5, Tcb.503/4/5, Tb.505/31/5, 

Tb.505/33/3, Tb.505/46/1, Tb.505/47/1-3, Tb.505/49/3, Tb.505/52/3, Tb.505/53/1-2, G.525/6, G.535/9, 

Kt. 36/2, N.64/1, Kt.87/2, Kt.211/1, Mf.48 
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İdüp rūḥ-ı üstād getür çün kerem 

Ele sāz u def alup eyleñ naġam 

Def u sāzla zevḳ ü èālem idüñ 

Dil-i  ādıḳ’ı şād u ḫurrem idüñ  (Tb.505/53/1-2) 

 

Mızraplı sazlardan olan ud
419

 ve kanun
420

 aynı beyitte zikredilerek diğer müzik 

unsurlarıyla birlikte tenasüp ve tevriye sanatıyla bir meclis tasvir edilmiştir. Şair, zamane 

çalgıcısının, udun kanuna uymadığını görünce udun yüzüne mızrap vurarak şehnaz 

makamına başladığını ifade eder. Kanun beyitte tevriyeli kullanılmıştır:  

 

 

Zamāne muṭribi ḳānūna uymaz gördi bir nā-sāz 

Yüzine tìġ-i mıżrābıyla èūduñ çaldı bir şehnāz  (G.161/1) 

 

Şair, ud sazını, sıkıntı ve gam denizinin girdabından bezm ehlini kurtaran bir sandal 

olarak tavsif eder. Bir mızraplı saz olan ud, bu beyitte şekli itibariyle ele alınıp teknesinin 

büyük oluşuyla sandala teşbih edilir:  

 

Ḫalāṣ eylersün èālām-ı ġam-ı girdāb-ı miḥnetden  

Eger bezm ehline èūduñ iderseñ muṭribā ṣandal  (G.326/4) 

 

Şair bir başka beyitte ise rebâb sazını, çeng ve keman ile aynı beyitte 

kullanmaktadır. Rebâb, yaylı Türk sazlarının en eskilerindendir. Hindistan cevizinden 

yapılan teknesi yuvarlak ve armudi şeklinde olabilir.
421

 

Şeriatın üstadı olarak tanımladığı kişinin çengin burnuna kıl taktığını ifade eden 

şair, bunu gören rebabın, kemanını boynuna asıp meclisten gittiğini söyler. Çengi daha çok 

neşeli havalar için kullanan şair, sevgilinin ayrılığından bahsedecek sazları ve havaları 

                                                 
419

  G.161/1, G.326/4, G.337/3, G.428/4, Tcb.503/4/2,  Tb.505/44/1, Kt.38/2, N.191/1 
420

  Mş.7/2, G.161/1, G.287/1, ÇG.479/4, Tb.505/30/1 
421

  Özalp, a.g.e., s.195. 
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ister. “Üs ad-ı şerè” ifadesi Hz. Peygamber olabileceği gibi, Ramazan ayı vb. dinî unsurlar 

da olabilir.   

Gördi çengüñ enfine ḳıl ṭaḳduġın üstād-ı şerè 

Boynına aṣup kemānın gitdi meclisden rebāb  (Tcb.515/3/4)  

 

Şair, tablı (davul)
422

 kullandığı bir başka beytinde ise “tabl u alem” mehterini de 

konu eder. Sancakları koruyan alemdarla musikiyi simgeleyen davul mehterinden oluşan 

mehtere “tabl u alem” mehteri denilirdi. Protokolde yeri yüksek olan bu kadro, yeniçeri 

ağasından sonra gelirdi.
423

  

Şair, mehtersiz ve sancaksız yani debdebesiz ve şaşaasız, cihana sultan olduklarını 

söyleyerek bu durumun sultan adetlerine aykırı olduğunu ifade eder:  

 

Livā u ṭabl u èalemsüz cihāna ḥükm idük 

Ḫilāf-ı èādet-i şāhì umūrumuz vardur  (G.133/3) 

 

Nefesli sazlar içinde divan şairlerimizin en fazla ilgisini çeken musiki aleti ney 

(nây)dir.
424

 Ney, kamıştan yapılmış olması, içinin hava ile dolu olması, deliklerinin 

kızdırılmış demirle yakılarak açılması, rengi ve şekli, sesinin özelliği ile değişik teşbih ve 

istiarelere sebep olmuştur. 

Şair, sevgili için etmiş olduğu ahları işiten kadehin, içindeki kabarcıkları Mevlevî 

tacı yapıp sema ettiğini söyler:   

 

Meclisde nāy-ı nālem işidüp semāè ider 

Sāġar ḥabāb-ı meyden idüp tāc-ı mevlevì  (G.411/2) 

                                                 
422

  Tb.5/10/2, Mh.19/2, G.133/3, G.116/4 
423

  Özalp, a.g.e., s.38. 
424

  nây: G.162/1, G.163/5, G.165/4, G.229/2, G.264/5, G.295/1, G.411/2, G.430/3, ÇG.468/2, Tcb.503/1/4, 

Tcb.503/3/4, Tb.505/14/2, Tb.505/31/3, Tb.505/37/3, tb.505/44/2, G.511/4, N.110/2, Kt.140/2, Kt.145/2, 

N.280/1, ney: G.94/5, G.145/3, G.425/1, Tcb.502/3/11, Tcb.503/4/1, Tcb.503/5/3, Tcb.503/7/5, 

Tb.505/1/3  
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Neyin şeklini esas alarak teşbih yapan Sâdık, bağrının elem oklarıyla yüz parça olsa 

da, gönül aşk hevâsını bırakmaz, demektedir: 

 

Hevā-yı èışḳını ney gibi dil ḳomaz  ādıḳ  

İderse baġrını tìr-i elemle ṣad sürāḫ  (G.94/5) 

 

Neyin nefesli bir saz olmasından hareketle şair, varını yoğunu yele vermeden kadeh 

gibi baş açık, yalın ayak meydana girmesi gerektiğini söyler: 

 

Baş açıḳ yalın ayaḳ meydāna gir sāġar mis āl 

Ney gibi varuñ hevāya virmeden her pāre yel  

 

Ayrıca Dîvân’da girift
425
, nefîr

426
, şeştâ

427
 adlı sazlar da geçmektedir.   

 

2.3.6. Meslekler 

Dîvân’da, çoban, gavvâs, fellâh, kâtip, mellah, meşşâta, mey-fürûş, 

muhtesib, müzehhib, nessâh, pâsbân, rakkâs, sâhir-pîşe, şahne, şütürbân, tabîb, 

üstâd gibi iş ve meslek adları kullanılmıştır.  

Sâdık, Dîvân’ında meslek isimlerinden dolaylı olarak bahseder.428 Aklın 

alamayacağı derinlikteki konular için gavvâs, Zühre’yi anlatmak için rakkâs, tabiattaki 

                                                 
425

  G.30/2 
426

  Tcb.6/5/4, G.411/5 
427

  Tb.505/45/3 
428

  Çūbān: G.509/5 ferrâş: Mh.9/4 fellah: G.87/3, G.442/2  gavvâs: G.62/2, G.197/1, G.184/4, G.206/2, 

Kt.89/2 kâtib: Tb.5/4/15, G.39/6, G54/1, G.103/3-5 G.108/3, G.227/3, Kt.54/2, Kt.112/1, N.121/1, 

Kt.260/2, N.272/2, Kt.276/1 mellah: G.236/1, ÇG.447/4, ÇG.449/2 meşşâte: G.104/1, G.313/5, G424/2, 

G.472/2, G.482/4, G.487/2, G.489/1, G.489/6, Ms.506/27, G.534/4, Kt.283/1 mey-fürûş: G.186/2, 

G.188/1, N.183/2  müzehhib: G.439/2 nessâh: G.94/2, G.95/2, G.99/5, Kt.31/2 pâsbân: Tb.5/8/6, 
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değişiklikleri anlatmak için ezel meşşâtesi, Mecnun’u anlatmak için aşk üstadı vb. tabirleri 

kullanır. Bilhassa üstat kelimesini çokça kullanan şair, Allah’ı anlatmak için “üstâd-ı 

kader”, “üstâd-ı ezel”, “üstâd-ı zaman” gibi tamlamaları kullanmıştır.   

Şair, ezel üstadı olarak tarif ettiği mutlak varlık olan Allah’ın sevgisinin dünya 

yaratılmadan önce kalbine düştüğünü anlatarak, sevgi konusunda Mecnun’un kendisinin 

yanında acemi bir çocuk olarak kalacağını ifade eder:   

 

Ben üstād-ı ezel şākirdi oldum cümleden esbaḳ 

Debistānumda Mecnūn tıfl-i nev-āmūz idi açmaḳ  (Th.498/5) 

 

Sevgiliyi tohum saçan bir çiftçiye (fellah) benzeten şair; kalbini tarla, aşkı bela 

bitkisi, sevgilinin benini tohum olarak görür:  

 

Cān mezraèına ṭurma ṣaçar toḫm-ı belāyı 

Şol ḫāl-i siyeh-kār ki olan ol ḳara fellāḥ  (G.87/3) 

 

Şair, denizci demek olan mellah kavramını Hz. Nuh ile birlikte zikreder. Felek, bir 

denizci gibi şairi gam denizinden kurtarmıştır. Muhteşem bir anlam dünyası ile şair, 

Nuh’un gemisinin selamete ermesi gibi gamdan kurtulduğunu ifade eder. Ancak şair, hilal 

ile kurban bayramını ya da aşk uğrunda ölmeyi kastetmektedir:   

 

Baḥr-i ġamdın kön glümi ḳurtarġalı mellāḥ-ı dehr 

 ıldı ey sāḳì hilāli sāġar bigi fülk-i Nūḥ  (ÇG.449/2) 

 

                                                                                                                                                    
Mş:22/5, G.313/4, rakkâs: G.197/5, G.198/2, G.206/4, Kt.85/2, Kt.92/2, Kt.286/2 remmâl: G.224/3, 

G.232/3, G.373/2 sâhir-pîşe: Kt:47/1, sipâhî: Ms.23/2, G.160/1, Mh.527/4 Şahne: G.240/4, N.96/2 

Şütürbān: G.80/5, G.419/2,  tabîb: G.61/1, G.243/2, N.128/2 üstâd: Tb.5/6/3, Mş.7/4, Tb.8/1/1, 

Mh.7/6, G.24/7, G.79/5, G.92/2, G.104/3, G.125/2, G.126/9, G.169/4, G.173/2, G.200/2, G.213/4, 

G.339/6, G.358/3, ÇG.443/2, ÇG.463/3, ÇG.464/3, ÇG.490/5, Th.498/5, Th.509/4, Tc.502/2/11, 

Tc.503/5/2, Tb.505/37/3, Tb.505/39/1, Tb.505/53/1, Tc.515/2/3, Tc.515/2/5, Tc.515/3/4, Th.528/1, 

Th.528/5, G.534/1, Kt.150/1, Kt.184/1, Kt.210/1, Kt.260/1  
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Başka bir beyitte ise şair, İsrâ Gecesi’ne telmihte bulunarak Hz. Muhammed’in 

Allah ile olan buluşmasında Necm suresinde geçen “gözü kaymadı” ifadesini iktibas 

ederek Hz. Peygamber’i över. Şair, ezelden beri var edici olan Allah’ın İsrâ Gecesi’nde 

Hz. Peygamber’in gözüne sürme çektiğini belirtir: 

 

 ādıḳ kemāl-i ṣunèile meşşāṭṭa-i ezel 

Mā-zāġa ile çeşmin o şeb eyler iktiḥāl  (G.313/5) 

 

Şair bir başka beyitte ise gökyüzündeki kayan yıldızları, her şeyin yaratıcısı olan 

Allah’ın ya da emri altındaki meleklerin gökyüzü üzerinde altın kalemle çizgi çizmesiyle 

açıklar. Kâtiplerin vuku bulan olayları kayda geçirmesinden hareketle şair, insanların 

yazgısının Allah tarafından yazılmış olduğunu ima eder:  

 

Bilmeyen ṣanur şihāb atuldı ṣunèuñ kātibi 

 smān üzre ḳaçen alṭun ḳalemle çekse medd (G.103/3) 

 

Şair, Veysü’l Karânî’nin deve çobanı olması dolayısıyla “şütürbân” kelimesini 

kullanarak, Veysü’l Karânî’yi aşk kafilesinin reisi yapar. Böylelikle şair, aşk yolunda çileli 

ve ıstıraplı yolculuğu anlatmış olur.  

 

Olalı ḳāfile-sālārı ṭarìḳ-i èışḳuñ 

Geldi Veysü’l- aranì baña şütürbān oldı (G.419/2) 
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2.4. BAZI TİPLER 

2.4.1. Arif 

Sâdık, Dîvân’ında dört yerde zikrettiği
429

 arif kişilikli insan tipine saygıyla bakar. 

Çünkü arif, meselelerin iç yüzünü anlar, hakikati bilir. Aslında bu tutum diğer divan 

şairlerinin de ortak bir tavrıdır.  

Şair, ilmin tek bir noktada toplandığı, ancak herkesin bilebilmesi için bu noktanın 

kâinatla açıldığı düşüncesine telmihte bulunur. Sevgilinin boyunu “elif” harfi gibi gören 

şair artık başka bir şeye heves etmediğini söyler. Elif, Allah lafzının ilk harfi olarak mutlak 

vücûd olan Allah’ı ifade eder. Nitekim şair, meselenin künhüne vakıf olan arife bir harfin 

yeteceğini ifade eder: 

 

 āmetüñ gördüm elif-veş itmedüm ġayre heves 

Bu mes eldür kim dimişler èārife yek ḥarf bes (G.180/1) 

 

2.4.2. Ehl-i Hıred 

Sâdık, ehl-i hıred olarak nitelediği bazı kişileri Dîvân’ında eleştirir. Onlar Allah’ın 

vahdet sıfatını anlamada idrak sahibi değillerdir. Çünkü her şeyi akıllarıyla çözmeye ve 

anlamaya çalışmaktadırlar. Bilhassa tevhit türündeki şiirlerinde “ehl-i hıred”in yıllarca 

güzel işlerde uğraşsalar bile Allah’ın yüceliğini fehmetmekte yetersiz kaldıkları ifade 

edilir. Engin denizlerin derinliğine akıl dalgıcının ulaşamayacağı belirtilerek buralara 

ancak aşk ile gelinebileceği ima edilmiş olur.
430

   

Aşağıdaki beyitte şair, sevgilinin güzel yüzünü bir kitaba benzeterek akıl ehlinin bu 

kitabı tefsir etmede yetersiz kalacağını söyler. Çünkü sevgilinin yanağındaki hat Allah’ın 

tekliğini söylemektedir.  

 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin nice tefsìr ider ehl-i ḫıred 

Oldı çün ḫaṭṭ-ı èızārı ḳul hüvallāhü aḥed  (G.105/1) 

                                                 
429

  Tb.5/8/3, G.52/2, G.154/3, G.180/1 
430

  G.62/2, G.82/3, G.92/3, G.103/4, G.108/2, G.110/1-5, G.185/5, G.200/1, G.266/4, G.290/4, G.302/1, 

G.349/2, G.373/2, G.374/4, ÇG.451/5, ÇG.458/1, ÇG.480/1, K.508/9-17, K.514/8, Kt.33/1, Kt.110/1  
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Bir başka beyitte ise Allah’ın varlığı konusunda akıl ehlinin fikir yürütemeyeceğini 

ifade eden şair çünkü aklı ön plana alan kişilerin başvurduğu kıyas metodunun benzeri 

olmayan Allah’ı anlamada yetersiz kalacağını söyler.   

 

Nice fehm itsin ḫıred ḥadd u ḳıyās ol şehüñ 

Ne ḳıyās olur anuñ evṣāfına  ādıḳ ne ḫadd  (G.110/5) 

 

2.4.3. Rakip 

Şair, Dîvân’ında klâsik rakip tipinden biraz ayrılarak daha farklı bir tipi yansıtmaya 

çalışır. Bu tipin en önemli kişisi İslâm’ın baş düşmanı olan Ebû Cehîl’dir. Kimi 

beyitlerinde Kur’an-ı Kerim ayetlerinden kısmî iktibaslar yapan şair, rakip olan Ebû 

Cehîl’in döneminin bittiğini, kötü bir namla anılacağını belirtir. Tebbet suresi beşinci 

ayette geçen “boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde” ibaresini iktibas eden şair bu ipin 

onun kabrinde yılan olacağını ifade eder:  

 

 ın-ı kem oldı hevāsından raḳìb-i Bū Leheb 

Gerdenine mār olsun ḳabr içinde min mesed  (G.106/3) 

 

Şair, bir başka beyitte ise “tımar” kelimesini tevriyeli kullanarak rakibi ecnebi bir 

kişi olarak tarif eder. Böylelikle şair, kalbinin sultanı olan sevdiğinden aşk acısına çare 

olmasını umarken, diğer taraftan Osmanlı sultanından tımar gelirlerini yabancılara 

vermemesini bir anlamda Müslümanlara/Türklere vermesini arzulamaktadır. Şairin tımarlı 

sipahi olduğu göz önüne alınırsa bu beyitten tarihî ve sosyolojik çıkarımlar yapmak 

mümkündür:    

 

Raḳìb-i ecnebì lāyıḳ degül tìmāra sulṭānum 

Anı erbāb-ı èışkuñ defterinden idelüm iḫrāc  (G.71/3) 
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Dîvân’da rakîp kelimesi on bir yerde geçmektedir.
431

 

 

2.4.4. Rint 

Rint, korkusuz, laubali, kayıtsız, münkir kişidir. Bunlara münkir denmesinin sebebi, 

kayıt ve salah ehlini inkâr etmeleridir. Rint, zahirinde melâmet, batınında selamet olan 

şahıstır.
432

 

Şair rint ifadesini “sahib-i seccade” ve “ehl-i hırka” olan zahit tipi ile karşılaştırarak 

kendilerinin devrin şarap içen rintleri olduğunu ifade eder. Deyr kelimesini hem meyhane 

hem de kilise olarak düşündürecek şekilde kullanan şair, mutlak varlık olan Allah’a aşk ile 

ulaşılabileceğini belirtmek ister:  

 

Deyr-i èışḳuñ bir iki rind-i ḳadeḥ peymāsıyuz 

Biz ne ehl-i ḫırḳayuz ne ṣāḥib-i seccādeyüz 

 

Bir diğer beytinde ise kelimeler arasına adeta sırlı nakışlar koyan şair, kendi 

kendine seslenerek; “Gerek Molla Câmî gerekse de Hâfız-ı Şîrazî ol, bu dünyada itibarın 

yok.” demektedir. Şair, kendisini kıskananların olduğunu, ancak haset edenlerin mutlu 

olamayacağını belirtir. Bu beyitte Molla Câmî’nin Cam kasabasında Hâfız’ın ise Şiraz’da 

doğduğu ifade edilerek bu şairlerin karakterlerine de telmih yapılmaktadır:  

 

 usūdu lā-yesūd içinde  ādıḳ iètibāruñ yoḳ  

Gerekse èārif-i Cām ol gerekse rind-i Şìrāzì 

 

Şair rint kelimesini on sekiz yerde kullanmıştır.
433
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  G.71/3, G.106/3, G.126/3, G.142/2, G.126/5, G.142/2, G.170/1-2-3, G.234/2, G.244/2, Th.501/3, Kt.34/2 
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  Mütercim Asım Efendi, a.g.e., s.630. 
433

  G.158/2, G.183/3, G.199/4, G.226/5, G.248/4, G.281/2, G.340/1, G.426/5, G.431/8, Tb.505/27/2, 

G.530/9, G.531/2, Kt.25/1, Kt.80/2, Kt.134/2, N.136/2, Kt.161/1, Kt.266/1  
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2.4.5. Sufi 

Dîvân’da sufi, ibadetini nefsî arzuları için yapan ve kalbinde aşk barındırmayan kişi 

olarak tarif edilir. Şair, sufi için “sâlüs” yani ikiyüzlü sıfatını yakıştırır. Çünkü söyledikleri 

ile kalbindekiler bir değildir. En küçük bir imtihanda nefsine yenilebilir ve yeminini 

unutabilir. Sufi, giydiği hırka ile kimi beyitlerde kaplumbağaya benzetilir. Çünkü o giydiği 

hırkanın dahi amacını kavrayamamıştır.  

Şair, sufinin cennette vaat edilen Kevser sözünü duyar duymaz coşmasını, ham 

şarabın köpürüp taşmasına benzetir. 

 

  ādıḳ derūnı cūşa gelür ḫam-ı mey gibi 

 ūfì ḥadìs -i Kevs er-i laèlin iderse gūş  (G.189/5) 

 

Dìvanda on yerde sufi kelimesi kullanılmıştır. 
434

 

 

2.4.6. Vaiz 

Vaiz divan şiirinde aşığı şarap içmekten men eden, kürsüde cennetin nimetlerinden 

bahsedip cehennemle korkutan kişi olarak tanıtılır. Âşık, aşk şarabıyla kendinden geçmek 

isterken vaiz, aklı ve hesabı ön planda tutar.  

Sâdık,  mevize türündeki bir gazelinde, görünüşte pek fena şeyler söylüyor 

gözükürken aslında divan şiirinin anlam dünyası içerisinde, rindane bir edayla aşkın 

coşkunluğunu dile getirir. Şair, vaize şöyle seslenir: 

“Ey vaiz, (sen içkiyi yasaklar durursun ama) pîr-i mugan sana bir sabah içkisi sunsa 

gözündeki perde kalkar, kâinatı asıl o zaman görmüş olurdun. 

  Ey vaiz, (dışın başka söylese de) için/kalbin putların bulunduğu bir mabet gibidir. 

Bunu boşuna saklama, çünkü bu gerçek apaçık ortadadır.   

Ey vaiz, Ferhâr şehrinin güzellerini dilinden düşürmezsin. (O kadar şekle bağlasın 

ki) Kabe’nin altın oluğunu şarap oluğu yaparsın. 
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  G.131/1, G.177/5, G.189/5, G.206/5, G.220/3, G.281/1, G.295/2, G.300/3, G.388/3, G.481/1, N.159/1 
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Ey vaiz, ben işret meclisinin vazgeçilmezi, şarabın ve eğlencenin simgesi olan 

Cem’im. O bahsedip durduğun gılmanlar ve cennet bahçeleri senin olsun, bana bir 

meyhaneci çırağının sakilik yapması yeter.   

 

 abūḥı ṣunsa bir sāġar saña pìr-i muġān vāèiẓ 

Gözüñden refè olurdı perde-i kevn ü mekān vāèiẓ 

 

Derūnuñ maèbud-ı eṣnām iken Beytü’l- arām itme 

Nihān itme ne ḥācet ol ki olmışdur èıyān vāèiẓ 

 

Büt-i Ferḫār’ı ceyb-i destānuñdan çıḳarmazsun 

İdersin Kaèbe mìzābın şarāba nāv-dān vāèiẓ 

 

Ben Cem-i  ādıḳ’a bir muġbeçe sāḳìyle kāfìdür 

Senüñ olsun yüri ġılmān ile bāġ-ı cinān vāèiẓ  (G.247) 

 

2.4.7. Zahit 

Sâdık, Dîvân’ında zahide oldukça fazla yer vermiştir.
435

 Zahit, kimi beyitlerde 

yolunu şaşırmış olarak kimilerinde ise dinin kurallarına hassasiyetle bağlı ama incelikleri 

görmeyen kişi olarak tarif edilir. Zahit ibadetleriyle cennete ulaşmak ister ancak ilâhî 

aşktan yoksundur. Onun çalışıp çabalaması boşunadır, çünkü onun amacı mala yani maddî 

ve nefsî istekleredir. Şair, zahide boşuna öğüt verip kendini yormamasını, çünkü onun 

sözlerinin tesirli olamayacağını belirtir.  

Şair, herkese dünyaya dair paylarının verildiği hikmet gününde, payları 

bölüştürenin zahide kitabı aşığa ise saf şarabı verdiğini söyler.   

 

Taḳsìm idünce evvel ḳassām rūz-ı ḥikmet 

                                                 
435

  Mh.19/8-9, G.49/2, G.73/4, G.107/3, G.114/2, G.116/3, G.135/9, G.154/5, G.158/3, G.191/2, G.212/1, 

G.215/1, G.216/1, G.216/4, G.216/5, G.217/3, G.221/5, G.223/1, G.224/5, G.235/6, G.250/1-2-3, 

G.251/1-3, G.281/3-5, G.287/4, G.318/5, G.320/3, G.323/5, K.398/16, G.413/5, G.418/2-5, G.420/3, 

G.429/8, ÇG.469/3, ÇG.470/1, Th.498/4, Th.518/3, Th.524/3-10, Kt.30/1, Kt.44/2, Kt.67/1, N.98/2, 

Kt.102/2, Kt.104/1, Kt.106/2, N.133/2, N.147/1, Kt.161/1, Kt.266/1, Mf.38 
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è şıḳ şarāb-ı nāba zāhid kitāba döndi  (G.420/3) 

 

Şair, bir kıta’sında ise zahide seslenerek hile ve efsunla o ahu bakışlı sevgilinin elde 

edilemeyeceğini söyleyerek sabahlara kadar elinde tespihle sevgiliyi zikretsen de kalbinde 

başka şeyler olduğundan sevgiliye kavuşamazsın, der: 

 

Ol perì-ruḫsārı tesḫìr itmek-içün ṣubḥ-dek 

 utalum yaḳduñ şafaḳ nārında encümden sipend 

 

Mekr u efsūnile zāhid ṣayd olınmaz ol ġazāl 

Kehribā tesbìḥi itseñ aña bir zerrìn-kemend  (Kt.44)   

 

2.5. TABİATLA İLGİLİ HUSUSLAR 

2.5.1. Bitkiler 

Divan şiirinde bitkiler şekil, renk, tat gibi kendi özellikleri esas alınarak başta 

sevgili olmak üzere peygamberler veya meşhur kişiler için değişik tasavvurlar ortaya 

konulmasında teşbih unsurları olmuştur. Bazı bitkiler şiirlerde çokça geçmesine rağmen, 

bazısı ise nadir olarak kullanılmaktadır. Fakat bitkilerin duruşundan dahi türlü anlamlar 

çıkarabilen Osmanlı şairi, yüzyıllar boyunca aynı bitkilerin aynı özelliklerini kullanarak 

şiirini klâsik bir edebiyat haline getirebilmiştir.    

 

2.5.1.1. Çiçekler  

2.5.1.1.1. Benefşe (Menekşe) 

Sevgilinin saçı ve ayva tüylerine benzetmek amacıyla Dîvân’da on üç yerde 

kullanılmıştır.
436

 Menekşe baharın ilk habercisi olarak lâcivert rengini yeryüzüne nakşeder. 

Şair, menekşeyi nevruzla birlikte ele alarak baharın ilk müjdecileri gibi görür:   

 

                                                 
436

  G.137/3, G.196/3, G.325/5, G.3330/3, G.398/6, ÇG.448/4, ÇG.490/1, K.516/17, Kt.25/1, Kt.60/2, 

Kt.153/2, Kt.155/1 
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Bülbüle ṣavt-ı nevāda naġmeler taèlìm iden 

Maḳdem-i nev-rūz ile naḳş-ı benefşe-zārı gör  (G.137/3) 

 

Şair menekşenin kısa boyundan hareketle tevazu ve tevekkül sahibi olduğunu ima 

ederek Hz. İsmail’in kurban olmak için bıçak altına yatmasına telmihte bulunur:  

 

Zìr-i berkinde benefşe sūsenüñ 

 Ḫançer altında ṣan İsmāèìl’dür (Kt.60/2) 

 

 

 

2.5.1.1.2. Erguvan 

Şair erguvan kelimesi
437

 ile eski bir çalgı aleti olan erganun arasında değişik 

yollardan ilişki kurmaktadır. Kelimeyi hem rengi hem de faydası bağlamında kullanan şair, 

mecliste erguvan renkli bir kadehin âşıklar arasında dolaştırılmasını tasvir ederken erganun 

çalgısının her bir kılının dillenip söyleyeceğini belirtiyor.  Ahmet Talat Onay  “Ergavân, 

kırmızıya mail bir çiçek. Eski tıbba göre tabiatı soğuk ve kuru olduğundan şerbeti sarhoşu 

ayıltırmış, mahmurluğu giderirmiş, şarabı ferahlık verirmiş. Yakılmış ağacının külü 

vücutta kıl çıkmayan bir yere sürülürse, kıl bitirir, ellere yakılırsa kınadan daha güzel 

parlak düşermiş” demektedir.
438

 Dolayısıyla şair, bitkinin tüy çıkarma özelliğine de dikkat 

çekmektedir. 

 

Bir ayaġ üzre ṭolansun bezmi cām-ı erġuvān 

Her ḳılı bir dil olup güftāre gelsün erġanūn  (Tcb.503/6/5)  

 

2.5.1.1.3. Gül 

                                                 
437

  G.533/2, Tcb.503/6/5 
438

  Onay, a.g.e., s.212. 
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Divan şiirinde oldukça fazla işlenen çiçeklerden biri de güldür.
439

 Sevgilinin güzel 

yüzü gül bahçesine benzetilirken, yanağı da rengi dolayısıyla güle teşbih edilir. Gül; renk, 

koku ve şekil özelliklerinin yanında çiçeklerin en kıymetlisi olarak ele alınır. 

Şair, gülü diğer çiçeklerin şahı olarak görür ve ne zaman sevgilinin yanağı gibi al 

gülleri görmek için bağa gitsem, lâlelerin kırmızılıklarıyla gülü işaret ettiğini görürüm, der:  

 

Al fānūsun ṭutar öñümde ey gül lāleler 

Şevḳ-i ruḫsāruñla her şeb eylesem gülgeşt-i bāġ  (G.272/3) 

 

Şair, tevriyeli kullanım ve anlam incelikleriyle örülü bir başka beytinde ise gül 

padişahının ahu gözlü sevgilinin kıvrım kıvrım saçının kokusundan haber almak için sabah 

rüzgarını haberci olarak gönderdiğini söyler:  

 

Çìn-i zülfinden ḫaber almaġa āhū-veşlerüñ 

Ḫüsrev-i gül bād-ı ṣubḥı eyledi çābük ulaġ  (G.272/9) 

 

2.5.1.1.4. Lâle 

Dîvân’da en çok kullanılan kelimelerden biri de lâledir.
440

 Rengi dolayısıyla 

sevgilinin yanağına, ortasındaki siyahlık dolayısıyla da şairin kalbindeki yaraya, bazı 

beyitlerde ise şekli dolayısıyla kadehe teşbih edilmiştir.  

Şair, lâlenin ortasındaki siyahlığa benzettiği aşk yarasının bir gün geçip gideceğini 

yani sevgiliye kavuşacağını ummaktadır.  Böylelikle aşığı kimse yaslı göremeyecektir:  

 

Bu gün ola ki lāle-veş maḥv ola daġ-ı sìnemüz 
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  G.26/5, G.41/4, G.56/1-4, G.81/4, G.106/1, G.126/24, G.135/4, G.138/3, G.141/2, G.142/3, G.148/1, 

G.171/5, G.173/4, G.175/3, G.176/1, G.179/6, G180/3, G195/4, G.208/3, G.229/1, G.236/2, G.245/3, 

G.272/9  
440

  G.16/1, Mh.18/5, G.85/5, G.152/3, G.167/4, G.169/4, G.186/2, G.195/2, G.206/3, G.235/1, G.236/2, 

G.241/3, G.272/2-3, G.337/2, G.340/1, G.348/5, G.371/4, G.381/2, G.389/2-5, G.398/6, ÇG.485/5, 

Th.500/6, Th.501/2, Tcb.502/4/15, Tb.505/12/3, Tb.505/27/1, K.508/5, K.511/7, K.516/22, Ms.520/3-5, 

Mn.521/1-2-3, G.533/4-5-10, G.535/4, G.536/1, Kt.35/2, Kt.93/2, Kt.129/1, Kt.153/2, Kt.159/1, Kt.205/1  
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Bir daḥı ṣaḥn-ı sebzede görmiye kimse ḳāremüz  (G.152/3) 

 

Bir başka beyitte ise sevgilin saçına teşbih edilen sümbülün lale bağını dağıtıp 

mahvetmesinin şaşılacak bir şey olmadığı çünkü vaktinde Leyla’nın da Mecnun’un 

kaşığını kırdığı ifade edilmiştir. Bu beyitte de sümbül aşığa ve aşığın mahzun gönlüne 

teşbih edilir: 

 

Şikest itse urup sünbül èaceb mi lāle-i bāġı   

Ki  ays’uñ kāse-i èarżın ṣımışdur  ādıḳā Leylā  (G.389/5) 

 

Şair, genel üslubuna uygun olarak lâleyi kimi beyitlerinde “şâh-ı şehîdân” olarak 

nitelendirdiği Hz. Hüseyin’in kanına benzetir:  

 

 

 anlu kefenle lāle-i ṣaḥrāyı  ādıḳā 

Gören ṣanur ki şāh-ı şehìdān-ı Kerbelā (Mf.4) 

 

2.5.1.1.5. Nergis 

Genellikle sevgilinin gözlerini vasıflandırmak için kullanılmıştır.
441

 Sevgilinin gözü 

şehlâ, baygın, mestane olarak tavsif edilir.  

Sâdık, o mest edici bakışları ile sevgilinin bir kez nazar etmesinin dahi kendine 

yeteceğini ölükten sonra bile mezarından nergislerin biteceğini ifade eder: 

 

Mezārı üzre biten  ādıḳ’uñ ola nergis 

İderse ol gözi mestāne bir kez aña nigāh  (G.379/7) 

                                                 
441

  Tcb.9/3/2, Mş.7/6, G.29/7, G.82/1, G.86/4, G.106/2, G.137/2, G.260/2, G.269/1, G.283/4, G.284/4, 

G.294/9, G.311/1, G.315/4, G.318/4, G.324/4, G.332/4, G.393/3, G.340/2, G.374/3, G.379/7, G.381/5, 

G.389/4, G.398/8, G.414/3, ÇG.438/4, ÇG.454/3, ÇG.469/2, ÇG.488/4, Tcb.503/1/3, Mz.506/17-28, 

Mz.507/6, K.508/1, K.516/2-19-21, Md.520/5, Mn.521/4-5, Th.526/1, Kt.25/2, Kt.28/2, Kt.60/1, 

Kt.155/1, Kt.233/2, Kt.263/1, Mf.58 
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Bir başka beyitte ise nergis ifadesini yine sevgilinin bakışı için kullanan şair, Hz. 

Peygamber’i kastederek bir daha onun gibi sevgilinin bu dünyaya gelmeyeceğini söyler:  

 

Cihān naḳḳāşı yazdı gerçi nice nergis-i şehlā 

 af-ı müjgānını bir ḳıl ḳadar beñzetmedi aṣlā  (Mf.61) 

 

2.5.1.1.6. Reyhan 

Dîvân’da kokusu itibariyle sevgilinin saçı ve ayva tüyleri için kullanılmıştır.
442

 

Şair, sevgilinin ayva tüylerini reyhana benzeterek “muhakkak” kelimesini hem mutlaka 

hem de bir yazı çeşidi anlamında kullanarak tevriye yapar: 

 

 

Muèammādur fem-i dildār-ı muġlaḳ 

G ubār-ı ḫaṭṭı reyḥāndur muḥaḳḳaḳ  (G.292/1) 

 

2.5.1.1.7 Yasemin (Semen/Yâsemen) 

Dîvân’da sevgilinin saçı, sinesi ile benzerlik gösterilerek zikredilen semen
443
, aynı 

zamanda tırmanıcı özelliği de dikkat çekilerek kullanılmıştır.   

Şair, Hz. Peygamber’i yasemin çiçeğinin sardığı servi ağacına benzeterek onun en 

yüce makam olan Firdevs-i âlâ makamında Rabbine kavuştuğunu ifade eder:  

 

 ūṭì-i Firdevs-i nāza ṣaḥn-ı bāġ-ı èişvede 

Serzenişler eyleyen serv-i semen-sā sen misin  (G.532/4) 

 

2.5.1.1.8. Sümbül (Sünbül) 

                                                 
442

  G.292/1, G.294/7, Kt.31/2 
443

  G.367/1, G.378/6, G.408/2, Mz.506/8, Mz.507/1, K.516/18, Md.521/4, Mf.18, Mf.56 
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Sümbül,
444

 özellikle şeklinin kıvrımlı ve dalgalı olması sebebiyle sevgilinin saçına 

benzetilmiştir.  

Şair, seher rüzgârını (saba) vergi memuru olan mültezime benzeterek,  sabanın 

vergi olarak, o gönül alan sevgilinin sümbül saçından koku almak istediğini belirtir: 

 

 abā bir mültezimdür almaġ ister 

Şemìm-i sünbül-i dildārdan bāc  (G.74/5) 

 

2.5.1.1.9. Sûsen 

Görünümü nedeniyle daha çok kılıç, hançer gibi savaş aletleriyle anılan sûsen,
445

 

muhafız ya da hizmetçi olarak vasıflandırılmıştır. 

Şair, sûsen bitkisinin bağda, sevgilinin muhafızı olmasından sonra elinden şeş-per 

denilen savaş aletinin gitmediğini söyler: 

 

Bāġda serheng-i sulṭān-ı reyāḫìn olalı 

Sūsenüñ gitmez elinden lāciverdì şeş-peri  (G.405/4) 

 

Bir diğer beyitte ise şair, nehirlerin söğüt dalını hançer yaparak sevgilinin kılıcı 

(gönül alıcı bakışları) için sûsenle savaştığını ifade eder:   

 

Ḫançer idüp berg-i bìdi cūylar gülzārda 

Tìġ-i dildār içün eyler ṭurma sūsenle mesāf  (Kt.181/1) 

 

                                                 
444

  Tcb.8/3/1, G.74/5, G.100/2, G.137/2, G.148/3, G.179/6 
445

  G.82/1, G.171/5, G.273/6, G.311/1, G.374/3, G.405/4, G.484/5, Tcb.515/3/3, K.516/8-9-19, Md.521/5, 

Kt.35/2, Kt.60/2, Kt.182/1,  
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2.5.1.2. Meyveler 

Dîvân’da, meyve olarak ayva, badem, elma, hurma, hünnap, nar, narenç, şemâme, 

üzüm adları geçer. 

Divan şiirinde şairler, meyveleri, özelliklerine göre soyut ve somut birçok unsurla 

ilişkili olarak kullanmışlardır. Ayva âşığın yüzünü, badem sevgilinin gözlerini, elma 

sevgilinin çenesini, hurma ve hünnap sevgilinin dudağını anlatmada birer araç olarak 

kullanılır. Aslında divan şairlerindeki bu ortak anlam ilişkisi yüzyıllar boyunca devam 

eden bir edebiyatın ortak dilini oluşturmaktadır.     

Dîvân’da geçen meyvelerden
446

 badem (bâdâm) daha çok şekil özellikleriyle 

kullanılmıştır. Bilhassa sevgilinin gözleri bademe benzetilir ve “çeşm-i bâdâm” tamlaması 

kullanılır.  

Şair, sevgilinin badem şeklindeki güzel gözlerini gören zahidin bu durumdan 

çekinmeyeceğini söyler. Çünkü dinin emir ve yasaklarında hassasiyet gösteren zahit, 

bademi erbain gıdası yapmıştır. Bilindiği gibi müritlerin nefsi terbiye ve manevi yükseliş 

için kırk gün halvete çekilmelerine erbain denmektedir. 

 

Görüp bādām-ı çeşmüñ zāhid-i şehr ide mi ièrāż 

G ıdā-yı erbaèìn itmişdür anı çünki ol mirtāż  (G.215/1)   

 

Şair hurmayı Hz. Peygamber’in bir mucizesi ve boyu için kullanmıştır. Divan 

şiirinde sevgilinin boyu ile hurma fidanı arasında ilişki kurulmaktadır. Şair aşağıdaki 

beyitte, her şeyi yaratan Allah’ın kudretinin bir göstergesi olarak Hz. Peygamber’in 

kurumuş bir hurma ağacından hurma ve taştan su çıkarmasını örneklendirmiştir. 

 

Sen o  ānièin kemāl-i ḳudretüñ is bāt içün 

Ḫārdan ḫurmā çıkarduñ ṣunè ile ḫārādan āb  (G.45/4) 

                                                 
446

  ayva: K.517/5 bâdem : G.53/3, G.57/4, G.177/4, G.215/1, G.216/1, G.223/4, G.339/3, G.378/1, 

G.431/4, K.517/16, Mn.521/2, G.533/2, G.534/2, G.537/8 Kt.104/1 elma: Th.526/1, K.517/10 hurma: 

G.45/4, G.95/3, G.362/3, Mz.506/1, Kt.71/2 nar: G.534/3 narenç: G.337/1, K.517/8, K.517/15 

şemâme: G.351/3, G.363/3 üzüm: G.120/3, G.125/4, G.176/4, G.284/3, G.296/4, ÇG.448/2, G.511/8, 

N.49/2, Kt.57/1, Kt.172/1 Kt.232/2, Mf.24 
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Üzüm, şekli ve şarabı dolayısıyla konu edilmiştir. Şair, üzümün kızı anlamında 

“duhter-i rez” tabirini kullanır. Kimi beyitlerde ise üzüm taneleri ile tespih taneleri 

arasında ilgi kurulmuştur.  

Şair, işret meclisindeki şarabı “üzümün kızı” olarak tarif ederken meclisteki 

topluluğu ise düğün alayına benzetir. Gelinlerin başlarına örtülen örtüyü “zücâcî” olarak 

vasıflandıran şair hem cam rengi hem de kadehle ilişkili olarak bir anlam dünyası 

oluşturmaktadır.    

 

Duḫter-i rez görmesün nā-maḥrem meclis deyü 

 Başına ṭutdı zücācì perde çün oldı èurūs  (G.176/4) 

 

Şair, nar ile aynı anlama gelen rummân kelimesini bir beyitte kullanarak nar 

ağacından rüzgârla uçuşan kırmızı yaprakları tasvir eder. Güvercin böyle bir bahçenin 

köşkünde ateşe dönmüştür.   

 

Uçurur evrāḳ-ı surḫuñ bādile rummāndan 

Döndi ḳaṣr-ı Mıṣr-ı gülşende kebūter nāre gül 

 

2.5.1.3.Tarımsal Ürünler 

Dîvân’da, tarım ürünleri olarak, afyūn (afyon), alef (yulaf), beng, cev (arpa), erzen 

(darı), gendûm (buğday), (ades) mercimek, sipend (üzerlik tohumu), ney-şeker (şeker 

kamışı) adları geçer. 

Divan şiirinde meyvelerde olduğu gibi tarımsal ürünlerde de şairler değişik ilgi ve 

benzetmelerle soyut veya somut tasavvurlar oluşturur. Genellikle bu ürünlerin şekli ve 

rengi esas alınarak türlü benzetmeler yapılmıştır.  
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Afyon ve bir çeşit ot olan beng bitkisi genellikle birlikte kullanılarak uyuşturucu 

özelliği ile dikkate alınır.
447

 Şair, saki-namesinde sakiye seslenerek, işret meclisine yakut 

renkli ve sevgilinin dudağı gibi kırmızı şarabı getirmesini, çünkü beng ve afyonun keyfe 

kâfi gelmeyeceğini belirtir:  

 

Getür meclise laèl-i yāḳūt-ı reng 

Ki yetmez dile keyf-i afyūn u beng (Tb.505/25/3) 

 

Bir başka beyitte şair gendûm kelimesini
448

 rengiyle ve Hz. Âdem’le ilişkili olarak 

kullanırken aynı beyitte ades
449

 kelimesiyle Hz. İbrahim’e telmihte bulunur: 

 

Ey ki lüṭfuñ kişt-zārından Ḫalìl umar èades 

Ḫırmenüñden  dem’e gendümdur ancaḳ mültemis  (G.165/1) 

 

Şair bir başka beyitte sipend kelimesini kullanarak Hz. Muhammed’in İsra 

Gecesi’nde göğe yükselişine telmihte bulunarak büyük meleklerin o peri yüzlü sevgiliyi 

çekmek amacıyla göğün en yükseğine üzerlik tohumundan buhurdanlık yaptığını ifade 

eder:  

 

Ol perì ruḫsārı tesḥìr itmege kerrūbiyān 

Micmer-i çarḫ-ı muèallāda buḥūr itdi sipend  (G.111/2) 

 

Diğer bitkiler ise Dîvân’da daha az yer almıştır.
450

 

 

                                                 
447

  Tb.502/2/1, Tb.505/4/16, Tb.505/25/3 
448

  G.65/1, G.165/1, G.166/2, G.167/2, G.188/3, G.251/5, G.442/2, G.443/3, G.513/1, Kt.16/2 
449

  G.165/1, G.166/2, G.167/1, G.169/1, G.172/2, G.173/1, G.311/2, G.315/2, G.406/1, N.70/2 
450

  ades: G.165/1, G.166/2, G.167/1, G.169/1, G.171/2, G.173/1, G.311/2, G.315/2, G.406/1, N.70/2, N75/2 

alef: G.281/5, arpa:G.361/3, erzen: G.360/1, ney-şeker: K.517/20 
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2.5.2. Hayvanlar 

Dîvân’da, özellikle kuşlar başta olmak üzere birçok hayvan teşbih veya istiare 

unsuru olarak kullanılmıştır. Divan şairleri kimi zaman hayvanların biyolojik özelliklerini, 

kimi zaman yaşadığı coğrafyayı, kimi zaman da efsanevi özelliklerini konu ederek 

beyitlerinde kullanmışlardır. Hayvanları kuşlar ve diğer hayvanlar olmak üzere ikiye 

ayrılarak incelenmiştir.  

 

2.5.2.1. Kuşlar 

Dîvân’da birçok beyitte yer alan kuşlar kendi içinde sınıflandırıldı. Öncelikle genel 

adıyla kuş kavramı altında yer alan anlamlardan örnekler verildi. 

 Murg
451

, ve tayr
452

 adları ile beyitlerde geçen kuş; bela tuzağına düşmüş, sevgilinin 

zülfüne takılıp kalmış olan aşığın gönlüne teşbih edilir. Aynı zamanda Hz. Âdem’in 

cennetten çıkmasına sebep olan buğday ile anılarak, bir buğday tanesi için belalara düşen 

kuş tasviri yapılır.  

Şair, sevgilinin aşk tuzağına düşen can kuşunun bin yıl uçsa dahi uzayıp giden o 

mekândan çıkmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Âşığın kalbi, sevgilinin uzayıp 

giden saçlarının tuzağına düşmüştür.  

 

Biñ yıl uçarsa deşt-i ṣıfātında murġ-ı dil 

Bulmaz ḳuyūd-ı dām-ı teselsülden ol rehā  (G.25/4) 

 

Bir başka beyitte ise insanın ezel-ebed macerası anlatılarak  “murg-ı kudsi” 

tamlamasıyla insan ya da ruh yüceltilir:  

 

                                                 
451

  G.2/4-12, Tb.5/1/4, Tb.5/2/5, Tcb.21/6/5, G.23/2-5, G.25/4, G.44/3, G.56/5, G.76/1, G.79/3, G.91/2, 

G.93/2, G.109/1, G.135/10, G.136/5, g.138/5, G.159/3, G.162/6, G.165/4, G.167/2, G.169/3, G.171/6, 

G.174/3, G.188/5, G.196/3, G.199/5, G.200/5, G.228/3, G.229/1, G.237/2, G.259/7, G.269/2, G.280/2, 

G.297/4, G.319/4, G.336/4, G.378/3, G.397/3, G.398/7, G.408/1, G.431/5, G.432/3, G.454/1, ÇG.458/3, 

ÇG.459/2, ÇG.496/5, Tcb.503/4/5, Tb.505/38/1, Mz.507/12-16, K.508/8, K.511/3, K.516/11-13, 

Mn.520/3, G.533/6, G.536/4-6, Kt.18/1, Kt.22/1, N.30/2, Kt.71/1, Kt.79/1, Kt.110/1, Kt.130/1, Kt.200/2, 

Kt.203/2, Kt.266/1, Kt.288/1 
452

  G.2/13, G.79/3 
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Dilā çün murġ-ı ḳudsìsin bu ḫāşākì vaṭandan geç 

Kenār-ı merg-zarında biten serv ü çemenden geç  (G.80/1) 

 

Dîvân’da, andelîb
453
, Ankâ, Simurg, bâz/şâh-bâz, bûm

454
, hümâ, fâhte

455
, kebk-i 

derî, kebûter
456
, kuffâş

457
, tâvus

458
,tûtî

459
,  zâg gibi kuşlar değişik şekillerde konu 

edilmiştir.  

Doğan avcı bir kuştur ve genellikle divan şiirinde sevgili yerine kullanılır.  Şair 

bâz/şâh-bâz
460

 kavramını avlamak merkezinde değişik şekillerde de kullanabilmektedir. 

Avcı, kimi zaman sevgili olurken kimi zaman da “mana avcısı” sıfatıyla şair olabilir.  

Şair tasavvufi remizlerle yüklü beytinde Hz. Cebrail’i sırların doğanı olarak 

nitelendirmesine rağmen Hz. Muhammed’in İsrâ’da eriştiği makama erişemeyeceğini ifade 

eder:  

 

Olmaz Burāḳ-ı himmetine hem-cenāḥ anuñ 

Seyr-i maḳām-ı sidre iden şāh-bāz-ı rāz  (G.150/2) 

 

Şair, kalbini mana avcısına benzeterek kendisinin yanında efsanevi kuşlar olan 

Simurg ve Anka’nın av konumunda birer sinek olabileceğini ifade eder:  

 

Bir megesdür kim ider Simurġ u èAnḳā’yı şikār 

 abża-i bāzū-yı ḳudretde dil-i şehbāzımuz  (G.163/4)   

 

                                                 
453

  Tb.5/1/9, G.10/10, G.532/1, Mf.9 
454

  G.101/4, G.247/4 
455

  Tcb.503/1/4 
456

  Th.526/2, G.534/3 
457

  G.216/2 
458

  G.40/5, Tcb.502/1/2, Th.529/2 
459

  G.10/10, G.121/2, G.526/4 
460

  bâz: Tb.5/2/10, G.151/2, G.341/1 şâh-bâz: Tb.5/9/9, Tcb.8/4/3, Th.20/1, G.111/5, G.126/16, G.144/1, 

G.145/5, G.150/2, G.161/5, G.162/3-6, G.163/4, G.306/1, G.341/4, G.350/2, G.426/2, Th.526/2, 

Kt.202/1-2, Kt.241/2, Mf.26 
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Dîvân’da  dağ kekliği (kebk-i derî) ötüşü itibariyle ele alınarak onun ötüşü 

padişahın maiyetindeki mehtere benzetilmiştir. Kebk-i derî
461

 ile kimi zaman da dağlardaki 

ıssızlık, yalnızlık temaları ile Mecnun mazmunu yapılmıştır.  

Şair, kendisini aşk sultanı olarak görerek dağ kekliğinin ötüşünü mehter davulunun 

sesine benzetir:  

 

Biz ol şehüz ki sebzedür deşt-i belāda ḫāremüz 

Kebk-i derì ṣadāsıdur velvele-i neḳḳāremüz  (G.152/1) 

 

Bir başka beyitte yine dağ kekliğinin ötüşü müjde verici davula benzetilmiştir.  

Kekliğin sedası ile horozun ötüşü birlikte verilerek gün doğuşunu resmeden bir mazmun 

kullanılmıştır: 

 

Kūhda kebk-i derì çaldı beşāret ṭablını 

Başladı raḳṣa füsūn-ı èarşuñ üstinde ḥurūs  (G.176/2) 

 

Daha çok çirkin ötüşü ve siyah rengi ile konu olan karga (zâg)
462

, olumlu bir imaj 

unsuru değildir. Şair bazı beyitlerde vaizi kargaya benzetirken kimi beyitlerde ise karganın 

bakışını “zâg-ı çeşm” tamlamasıyla ön plana çıkartır.  

Şair, aşk yolunda sufinin kendisine özenmemesini söyleyerek, bu konuda karganın 

kekliğin yürüyüşüne öykünüp kendi yürüyüşünü unutması örneğini veriyor. Karga ile sufi 

birbirine benzetilerek, sufinin aslında aşk insanı olmadığı, sadece velveleci olduğu ifade 

eder:  

 

Verziş-i èışḳuñda ṣūfì  ādıḳ’a öykünmesün 

Bir degüldür şìve-i reftārda kebkile zāġ  (G.268/5) 

                                                 
461

  Tn.1/2, G.88/6, G.116/4, G.152/1, G.176/2, G.183/1, G.268/5, G.405/2, G.423/3, Tb.505/40/3, Mh.522/3, 

Kt.200/1 
462

  G.73/2, G.76/2, G.101/4, G.151/2, G.179/5, G.196/4, G.247/4, G.350/2, G.382/4, G.268/5, G.269/1, 

G.294/1-5-9, G.383/3, ÇG.477/4, Mz.506/2, K.519/2, Kt.137/1, Kt.169/2, Kt.257/2, Mf.42 
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Bir başka beyitte ise en uzun gece demek olan “şeb-i yelda” kargaya benzetilerek 

nevrûz şahinin kanat açınca onu yuvasından uçurduğu ifade ediliyor. Baharın gelişi tasvir 

edilmektedir: 

 

Zāġ-ı şeb-i yeldā-yı uçurdı yuvasından   

Açınca ḳanat uçmaġa bāz-ı şeh-i nev-rūz (G.151/2) 

 

Dîvân’da efsanevi kuşlar olan Anka
463
, Hüma

464
, Simurg

465
 kuşları da zikredilerek 

onların yükseklerde uçması bağlamında değişik tasavvurlar oluşturulur.  

Şair, bir tevhidinde Allah’ı överken Anka kuşunun yuvası olan Kaf Dağı’na 

konmasını çok yüce olan Allah’ın büyüklüğünün gölgesine sığınması olarak tarif eder:  

 

 

èAnḳā èAẓìm ismine maẓhar düşüp anuñ 

Eyler züyūl-ı ḳāf-ı Celāl’ine ilticā  (Tb.5/1/12) 

 

Anka’nın büyüklüğü ve yüceliği karşısında sinek ne ise aşıkların gönlü de aşığın 

rakipleri karşısında o denli yücedir ve eşit değildir:  

 

Hem-èinān ola mı aġyāre dili èuşşāḳuñ 

Hem-cenāḥ eyleye mi kendine èAnḳā megesi  (G.408/6) 

 

2.5.2.2. Diğer hayvanlar 

Dîvân’da, kuşlar haricinde diğer hayvanlar da yer almıştır. Ahu (ceylan), gazal 

(ceylan), hâr (eşek), harçeng (yengeç), hınk (kır at), ejder (yılan), esb (at) , mâhî (balık), 

                                                 
463

  Tb.51/12, G.140/3, G.163/4, G.341/2, G.408/6, Mz.506/20,Mz.507/16 
464

  Tb.5/1/2/10, Tb.5/1/7/13, G.140/3, G.163/1, G.174/3, G.204/5, G.257/7, G.263/3, G.313/1, G.341/1-4, 

G.350/3, G.378/1, G.382/5, G.488/1, Mz.506/12, K.514/1, Th.526/2, G.537/6, Kt.17/1, Kt.76/2  
465

  G.163/4 
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mâr (yılan), meges (sinek), merkep, nahçîr (yaban keçisi), neheng (timsah), rahş (at), 

peleng (kaplan), pervane (kelebek), seg (köpek), şîr (aslan), mûr (karınca), üştür (deve),  

zenbûr (arı) gibi hayvan adları değişik beyitlerde farklı tasavvurlarla geçmektedir.  

Ahu (ceylan), koku yönüyle sevgilinin saçlarıyla birlikte ele alınırken, bakışı ve av 

olması dolayısıyla da değişik beyitlerde konu olmuştur.  

Şair, sevgilinin kirpiklerinin arasından gözlerinin görülmesini, bir meşelikte yatıp 

da boynuzları ve sürmeli gözleriyle uzaktan bakan bir ahuya
466

 teşbih eder. Şair, beyitte 

geçen “aks” kelimesi ile de sevgilinin ok gibi bakışlarına av olmuş olan kalbini anlatır:  

 

Görenler gözde müjgān içre èaks-i çeşm-i dildārı 

 anurlar mìşe-zār içinde yatur bir siyeh āhū  (G.368/3) 

 

Ahu, bir başka beyitte ise göbeğinden misk elde edilmesi yönüyle konu edilir. 

Baharın geldiğini söyleyen şair, sevgilinin gülleri kıskandıran yanaklarını, sümbül saçını 

anarak gelmesini ve kalbine baharı yaşatmasını istemektedir: 

 

Gözlerüñ āhū-yı misk ü ruḫlaruñ gülzār-ı çìn   

Vaḳtüdür gelseñ muèaṭṭar eyleseñ gülzār içìn  (G.348/1) 

 

Sâdık, esb
467

 (at) kelimesini daha çok İsrâ Gecesi’ndeki bineğe teşbih eder. 

Dîvân’ın baştan sona bir tevhid ve naat divanı olduğu düşünüldüğünde bu teşbih son 

derece normal hale gelir.   

Şair, “peyk-i Hüdâ” tamlamasıyla ifade ettiği Cebrail’in, İsrâ’da Hz. Peygamber’le 

birlikte bir yere kadar gelişini, Hz. Peygamber’in atı olarak teşbih ettiği Burak’ın eğerine 

takılı kalmasına bağlayarak hüsn-i ta’lîl sanatı yapar:  

                                                 
466

  G.62/7, Mş.22/3, G.97/2, G.100/2, G.129/3, G.225/3, G.272/9, G.331/1 G.338/3, G.356/4, G.358/1, 

G.359/5, G.364/1, G.365/1, G.366/1, G.368/3, G.369/2, G.370/1, G.412/1, G.415/3, G.416/2, ÇG.490/2, 

Th.524/6, Kt.231/2, Kt.237/2, Kt.238/1, Mf.19, Mf.57 
467

  Tcb.9/2/3, Mh.17/3, G.43/4, G.78/2, G.126/12, G.128/3, G.169/2, G.173/4, G.179/4, G.226/2, G.259/4, 

G.313/1, G.356/2, G.366/4, G.373/4, G.382/5, G.453/4, G.456/2, G.469/4, G.475/3, G.488/2, 

Tcb.515/4/2, G.533/14, G.536/9, Kt.76/2, N.170/1, Kt.187/2, Kt.244/1,  
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Seyr eylemezdi peyk-i Ḫudā saña ṭaḳılup   

Fitrāk-ı esb-i himmetüñe olmasa esìr  (G.128/3) 

 

Sâdık, Çağatayca bir gazelinde, kendisinin, meydanların tek süvarisi olan sevgilinin 

bir kulu olduğunu ifade ederek, göğsünde bir damga gibi duran sevgilinin atının nal izlerini 

ise bunun kanıtı olduğunu söyler:  

 

 ulı boldıġıma ol şehvār-ı milk-i meydânı    

Nişān-i naèl-i esbi sìnem üstide iter bilgü  (G.488/2) 

 

Hâr
468

 (eşek), Dîvân’da daha çok “ erbiye edilmesi gereken nefis” anlamında 

kullanılmıştır. Kimi beyitlerde ise Hz. İsa’nın eşeği ile Hz. Muhammed’in İsrâ Gecesi’nde 

ata teşbih edilen Burak adlı binitinin bir olmayacağı ifade edilir:  

 

Evvel ḳademde èarşa çıḳar ol şeh-i cihān 

èÌsì ḫārı semendüñe olsun mı hemèinān  (Tcb.8/41) 

 

 Şair, dağların bile yüklenmediği insan olma mesuliyetini kastederek, çok günah 

işlediğini bu günahları dağların bile çekemezken, zayıf ve yaralı olan canının hiç 

çekemeyeceğini ifade eder. Can burada merkebe
469

 benzetilir:  

 

Bār-ı ıṣyān ki işledüñ çekmez anı yüklense ḳāf 

Nice çeksün merkebüm zār u żaèìf u ten-şikāf (G.278/1) 

 

                                                 
468

  Tcb.8/4/1, Mh.4/4, G.100/3, G.224/4 
469

  G.228/2, G.278/1, G.439/4, G.462/2, G.489/2, Kt.26/2, Kt.115/2 



 

202 

 

Sâdık, mâr
470

 kelimesini, Ebû Leheb’e kabirde azap çektirecek olan yılanlar için 

kullanır. Bazı beyitlerde ise sevgilinin saçlarının kabirde bir yılan gibi boynuna 

dolanacağını ifade eder:  

 

 abre girdüm düşde fikr-i kākülüñle her ḳılı 

Gerden-i cāna ṭolandı mār-ı müşg-efşān olup  (G.51/2)   

 

Daha çok cüssesinin küçüklüğü ile anılan mûr
471

 (karınca), rengi ve Hz. 

Süleyman’la olan konuşması itibariyle de ele alınır. 

 

Şair, kendini karınca gibi küçük bir hayvan olarak görürken bile Hz. Süleyman gibi 

insan, hayvan ve cinlere hükmeden büyük hükümdar ve peygamberi dahi yenebilecek 

güçte olduğunu ifade eder. Aslında Hz. Süleyman ile Hüdhüd kuşu arasında geçen kıssayı 

şair karınca için kullanmıştır:  

 

Biz o mūruz eylerüz bir āhile berbād eger 

Olsa dünyāca Süleymān Nebì’nüñ èaskeri  (G.405/3) 

 

Peleng
472

 (kaplan), avcı bir hayvan olması itibariyle şair tarafından aşk ve mana 

avcısı anlamıyla kullanılmıştır. 

Şair, kendini aşk ormanının kaplanı, avını da feleğin ceylanı olarak tarif ettiği aşk 

veya aşkın ilhamlarına benzetir:  

 

Mìşe-i èışḳuñ biz ol ser peleng-endāzıyuz 

Kim ġazāl-i çarḫ olur dāyim bizüm naḫçìrimüz  (G.157/3) 

                                                 
470

  Tb.5/3/5, G.106/3, G.125/3, G.250/4, G.294/7, G.369/1, G.406/3, G.423/4, G.476/2, K.516/15, Kt.9/1 
471

  G.59/4, G.120/2, G.120/5, G.125/3, G.163/3-7, G.165/2, G.240/2, G.258/4, G.278/2, G.286/2, G.405/3, 

G.414/2, G.419/1, G.425/3, ÇG.458/6, Kt.54/1, Kt.149/2, Kt.226/1, Mf.44, Mf.62 
472

  G.123/5, G.157/3, Tcb.503/3/1 
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Pervane
473
, kendini ateşte sessizce mahvetmesi ile ele alınır. Şair, gerçek aşıkların 

pervane gibi aşk ateşinde sessizce yanıp yakıldığını ifade ederek, bülbül gibi aşkı terennüm 

eyleyenlerin gerçek aşık olamayacağını, onların daha çok velveleci olduğunu belirtir:  

 

Cismini pervāne yan glıġ ortuban cān bérmeyen 

èIşk ara bülbül-ṣıfat hiç urmasun lāf u güzāf  (ÇG.474/3) 

 

Rahş
474

 (at) kelimesi de “esb” gibi İsrâ Gecesi’nde Hz. Peygamber’in bineği olan 

Burak için kullanılmaktadır.  

Şair, sevgilinin ayrılığı için etmiş olduğu ahların, feleğin atından daha hızlı 

olduğunu ifade ederken, kelimelerin muhteşem uyumu ile Hüsrev’in atı olan Şebdîz, pûye 

(koşu), esrâ (dakik) ve meydan kelimeleri ile tenasüp oluşturur. Ayrıca Hz. Peygamber’in 

İsrâ’da göğe yükselip Allah ile konuşmasına telmih de yapılmıştır: 

 

Göñül şeb-dìz-i dūd-ı āh ile almazdı meydānı  

Eger kim pūyede raḫş-ı felekden olmasa esraè  (G.256/2) 

 

Dîvân’da, seg
475

 (köpek) kelimesi, sevgilinin mahallesini bekleyen itler olarak 

kullanılmıştır. Dünya yaratılalı beri âşıkların yalnızca o sevgilinin aşkıyla mest olduklarını 

belirten şair, sevgilinin mahallesindeki köpeklerin çanağını bile Cem’in kadehinden yeğ 

tuttuklarını ifade eder. Söz konusu sevgili Hz. Âdem dahi yaratılmadan önce yaratılmış 

olan habîballâh, yani Hz. Muhammed’dir.  

 

 afā bezminde sāḳìler nigārā devr-i  dem’den 

Seg-i kūyın sifālin yeg ṭutarlar sāġar-ı Cem’den  (G.354/1) 

                                                 
473

  Tcb.6/8/1, G.295/5, G.322/5, ÇG.474/3, G.532/3 
474

  Tb.5/9/14, Tcb.8/1/1, Tcb.8/3/4, G.189/2, G.256/2, G.266/2, G.475/2, Tcb.515/3/6, Tcb.515/4/1, N.42/1, 

Kt.239/1 
475

  G.69/1, G.134/3, G.170/1, G.170/3, G.338/5, G.354/1, G.360/2, G.375/7, G.432/5, G.437/3, G.445/4, 

ÇG.457/4, ÇG.473/3-5, Tcb.502/3710, Mz.507/17, Tcb.515/1/6, G.537/1, Kt.72/1, Kt.285/2, Mf.52 
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Uzun yolculuklarda sabrı ve tahammülü ile bilinen deve (üştür)
476

 ile aşkın 

zorluklarına katlanan âşık arasında ilinti kurularak sabrın sonunun sevgiliye kavuşmak 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Taḥammül itdügi-çün üştür-i ser-mest-veş bāra 

Getürdi yanına Leylā’yı  ays’uñ nāḳa-i ḳudret  (G.61/3) 

 

Dîvân’da ayrıca ejder
477
, gazâl

478
, harçeng

479
,hınk

480
, mâhî

481
, nahçîr

482
, neheng

483
, 

zenbûr
484

 gibi hayvanlar da benzetme aracı olarak kullanılmıştır.  

 

                                                 
476

  Tb.5/3/3, Tcb.8/4/2, G.61/3, G.155/3, G.169/4, G.255/2, Mf.29 
477

  Tb.5/10/6, G.130/3, G.156/3, G.193/5, G.369/4, Th.500/7, Mz.506/9, G.509/5, Kt.118/2, N.199/1 
478

 Tcb.8/2/4, G.178/3, G272/10, G.277/4, G.314/5, G.363/3, G.374/5, G.378/7, G.398/4, G.446/5, 

ÇG.463/4, Tcb.515/4/4, Kt.44/2, Kt.217/2 
479

  G.308/3 
480

  G.182/1, G.469/4 
481

  Tb.5/5/5, Ms.23/2/5, G.308/3, G.412/2, G.510/4, K.519/4 
482

  G.129/3, G.157/3, G.306/4, Tcb.503/3/1 
483

  Tcb.502/4/13, Tcb.503/3/2, Kt.89/2 
484

  G.41/3, G.95/4, G.120/4, G.434/6, Tb.505/7/1 



 

 

III. BÖLÜM 

 

SÂDIK DİVANININ METNİ 

 

1. NÜSHA TAVSİFİ 

Sâdık Dîvânı’nın şimdilik bilinen tek nüshası, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde, 

Melik Abdülaziz Kütüphanesinde, Şeyhülislâm Ârif Hikmet Efendi Kütüphanesi 

bölümünde 155/811 sıra numarası ile kayıtlıdır. Bu nüsha Türkiye Yazmalar Toplu 

Kataloğu’nda kayıtlı değildir. 

Eserin; 

 

Başı  :  ūṭiyān-ı şekeristān-ı ḥamd ü s enā 

      Vü bülbülān-ı dıraḫtistān-ı gülşen-i inşā 

 

Sonu : Ey göñül ḳaṭlan belāya ḳıl taḥammül itme lec 

     Kim buyurmışdur Nebì eṣ-ṣabru miftāḥu’l-ferec 

 

Dîvân’ın zahriyesinde Farsça  “bâ hatt-ı û” yani “onun hattı ile” ibaresi vardır. 

Ayrıca belirtilen sayfanın birkaç yerine “ âli’u’l-fakîr Ahmed Bin Yûsuf” yazılmıştır. Yani 

divanın müellifinin asıl adı Ahmed Bin Yûsuf’tur. 187 varaklık Dîvân talik yazıyla ve 

ortalama 17 satırla yazılmıştır. Dîvân’da 736 adet Anadolu Türkçesi, 89 adet Çağatay 

Türkçesi, 85 adet Farsça, 44 adet Arapça ve 36 adet Arapça-Farsçayla (mülemmâ) yazılmış 

toplam 990 şiir bulunmaktadır.  

Dîvân’ın birçok yerinde müellifin müdahale ve tasarrufunu gösteren tashih notları 

düşülmüş ve sonradan yazıldığı intibası veren der-kenar şiirler kaydedilmiştir.   
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2. METNİN HAZIRLANIŞINDA İZLENEN YOL 

Daha önce de belirtildiği gibi eserin bilinen tek nüshası vardır ve metin bu nüshaya 

dayandırılarak oluşturulmuştur. Metin yazılırken ilmi eserlerde genel kabul görmüş 

transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır. Müellif hattı olması dolayısıyla Divân’ın tertibi 

korunmuş, şiirler baştan sona numaralandırılmıştır. Numaralarının altında şiirlerin nazım 

şekli köşeli ayraçla belirtilmiştir. Ancak Türkçe ve Çağatayca gazeller bölümünde nazım 

şeklinin belirtilmesine gerek duyulmamıştır. 

Her şiirin sol tarafına varak numarası (1a, 2b vb.) yazılarak yazma eserde şiirin 

başladığı sayfa belirtilmiştir. Böylelikle Dîvân’da az da olsa yeri değiştirilmiş şiirlerin 

nereden alındığı gösterilmiştir. Ancak kıt’a, nazm, metâli’ ve müfretler bölümünde 

herhangi bir müdahale yapılmamış ve şiirlerin hacimce küçük olması dolayısıyla sayfa 

başları esas alınarak numaralandırılmıştır.  

Beyitler de tek tek numaralandırılmıştır. Anlamlandırılamayan beyit ya da 

kelimelerden sonra soru işareti (?) konulurken, okunamayan kelimeler ise sıra noktalar (…) 

halinde gösterilmiştir.  

Vezinler, manzumelerin başlarında verilmiştir. Vezin gereği sözcüklerde oluşan ses 

düşmeleri ve buna bağlı olarak sözcüklerin birbirine bağlanarak okunması gerektiği 

durumlarda, kesme işareti (’) kullanılmıştır. 

Arapça ve Farsça kelimeler bu dillerin sözlüklerindeki yaygın imlâ şekilleri ile 

alınmıştır. Bu bağlamda âftâb, rûzgâr, pâmâl, gibi Farsça kelimeler aslına uygun olarak 

yazılmıştır. 

Dîvân’da geçen özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılarak, sonlarına gelen ekler de 

kesme işareti ile ayrılmıştır. 

Arapça ve Farsça beyit ve ibareler transkripsiyon alfabesi ile yazılarak metinde 

iktibas edilen ayet, hadis, Arapça ve Farsça ibareler italik yazı ile gösterilmiştir. Bunların 

Türkçe anlamları dipnotta belirtilmiştir. Şiirlerde geçen ayetlerin mealleri ve Kur’an-ı 

Kerim’deki yerleri önce sure numarası sonra ayet numarası şeklinde (2/18 vb.) dipnotta 

gösterilmiştir. Ayet iktibaslarının çoğu kısmi iktibaslar olduğu için ayetin tamamı değil, 

iktibas edilen kısım esas alınarak manalandırılmış ve gerek duyulan yerlerde ayetin tamamı 

dikkatlere sunulmuştur. Ayetlerin anlamları verilirken başvurulan kaynak Türkiye Diyanet 
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Vakfı’nın Kur’an-ı Kerim Meali
1
 olmuştur. Dipnotlarda ayrıca bu kaynak tekrar 

zikredilmemiştir.  Ayrıca bazı hadis ve diğer İslâmi sözler, ilgili bölümlerde kaynaklarıyla 

verildiği için dipnot açıklamalarında yeniden bu kaynaklar belirtilmemiştir.  

Şiirlerde görülen “Der-Tevhîd-i Bâri”, “Der- Na’t-ı Resûl”, “Velehû”  şeklindeki 

başlıklar metinde geçtiği şekilde alınmıştır.  

 

3. METİN TAMİRİ 

Metinde sayılamayacak kadar çok miktarda unutulmuş noktalar bulunmaktadır. Bu 

durumlarda kelimenin doğrusu yazılmış ancak bu tür küçük tasarruflar dipnotta 

gösterilmemiştir. Sayısı az da olsa unutulan kelimeler veya kelimelerin bir bölümü köşeli 

parantez içine alınarak tamir edilmiştir. Aynı şekilde muhtemelen unutulmuş olan atıf 

vavları da köşeli parantezlere yazılmıştır.  

 

4. ÇAĞATAYCA ŞİİRLERDEKİ BAZI İMLÂ VE YAZIM HUSUSLARI  

Sâdık, Çağatay Türkçesiyle seksen dokuz adet şiir yazmıştır. Bu sayı bir Osmanlı 

şairi için önemli bir rakamdır. Şairin Çağatayca yazmış olduğu bu şiirlerin bazılarında kimi 

ekler Çağatayca yerine Osmanlı imlâsı ile yazılmıştır. Şairin bu tür tasarruflarına müdahale 

edilmemiştir.  

Aşağıdaki beyitte Çağatay Türkçesinde sert sessizle gösterilen ek fiil geniş zaman 

eki, şair tarafından Osmanlı Türkçesinde olduğu gibi “dur/dür” şeklinde yazılmıştır: 

 

Késme ümìdi niṣāb-ı ḫˇān-ı Aḥmet’din  ādıḳ ol 

 āliḳ-i  ḥūr u melekdür Rāziḳ-i cinn ü ve’n-nās  (G.455/5) 

 

Şair aşağıdaki beyitte ise ikinci tekil şahıs iyelik ekini hem Osmanlı Türkçesi hem 

de Çağatay Türkçesi imlâsı ile göstermiştir: 

 

                                                 
1  Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Me’âli, haz. Ali Özek vd., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 86, Ankara 

1993.  
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Ruḥlaruñsız bāġ ara gülberg-i ḫandānı nétey  

Yā nihāl-i ḳāmetin gsiz naḫl-i bustānı nétey  (G.497/1) 

 

Şairin Çağatay Türkçesinde kön gül olarak yazılan kelimeyi bir beyitte  köñül olarak 

yazması da ayrıca dikkati çeken bir husustur. Muhtemelen şair Osmanlı Türkçesi imlâsını 

dalgınlıkla kullanmıştır.  

 

Yine Bihzād-veş kilk-i ḫayālüm bérle ey vāèiẓ 

Köñülnin g levḥìde bir naḳş-zìbā éyledüm engìz  (N.66/1) 

 

Sâdık’ın söz konusu şiirlerinde kök hecede bulunan kapalı “e” ünlüsü “é” işaretiyle 

gösterilmiştir. Ayrıca ikinci tekil şahıs iyelik ekinde ve ilgi halinde kullanılan  “n g” harfi 

de metinde gösterildiği gibi yazılmıştır.  

 

Aşağıdaki beyitte olduğu gibi gelecek zaman için -ġay eki kullanılmıştır: 

 

Étmegey mén  ażret-i  aḳ ḳa ì olġanda nizāè 

èArż-ı dìdār éylegey sén ger man ga ruz-ı vedāè (G.468/1) 

 

Aşağıdaki beyitte örneklendirildiği gibi kelime başındaki “b”, bol- fiilinde 

korunmuş, hâl eklerinden önce gelen zamir “n”si kullanılmamıştır. 

 

Açaldın közlerin gni sürme-i mā-zāġ  ile ḥikmet 

Teġāfül bisteri üstide bir şeb bolmadın g nāḳıẓ  (G.464/4) 

 

Şiirlerde kelime başındaki k/ḳ korunmuştur. Aşağıdaki beyitte geçen “kéçdi” 

ifadesi bunu doğrulayacak bir örnek teşkil etmektedir. 
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Kéçdi çün Cāmì Nevāyì natè-ı naẓm üzre şehā  

 ādıḳ’ı ferzāne ḳıl kim ḳalmasun ḫalì bisāṭ  (G.462/5) 
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5. ÇEVİRİYAZI ALFABESİ 

 

 ṭ : ط a, ā :  (آ) ا

 ẓ : ظ a, e, ı, i,u, ü :  (أ) ا

 è : ع b, p :  ب

 ġ : غ p :  پ

 f : ف t :  ٽ

 ḳ : ق  s :  ث

 k, g, ñ : ك c : ج

 ñ : ڭ ç : چ

 l : ل ḥ : ح

 m : م ḫ : خ

 n : ن d : د

 v, u, ū, ü, o, ö : و   , z : ذ

 h, a, e : ہ r : ر

 lā : ال z : ز

 y, ı, i, ì : ى s : س

 é : ء ş : ش

 n g : نك  ṣ : ص

 ṭ : ط   ,ż : ض

 

Farsçadaki vâv-ı mâ’dûleler üst bilgi ( ˇ ) ile, Çağatayca şiirlerdeki kapalı “e”ler “é” 

işaretiyle gösterilmiştir.  
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6. METİN 

 

[GAZEL, KASİDE VE MUSAMMATLAR] 

 

1 

   [Tesmìn] 

3a Müs emmen Fì-Tev ìdi èAzze İsmühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Noḳṭa-i èilm-i ezel kim levḥada mezbūrdur 

Kes ret-i aèdād anuñ żımnında hep mez kūrdur 

Kilk-i nūr-āşām ḳudret şerḥini mesṭūrdur 

Naḳ ebis min nūriküm 
2
  is bātına menşūrdur 

èAyn-ı èibretle baḳarsañ nāẓıra manẓūrdur 

 mir-i ḥikmetle èālem cümleten meémūrdur 

Ferd-i mu laḳ Vāḥid’üñ nūrında çūn mes ūrdur 

Kün fekân 
3
 emrin ḳılan cārì hemān ol nūrdur 

 

2. Ol ki bildi sırr-ı  aḳḳ’ı leyletü’l-esrārda 

 ıldı derdin zikr-i sübḥānellezì  4  güftārda 

Her sözi dürr-i beḳādur lücce ü’l-ebrārda 
5
 

Yazdı maḫdūm-ı kirāmı  uḫfe ü’l-aḥrār 
6
 da 

Bir degildür ṣāve-i der-kebk ile reftārda 

Vāli-i şerè ile taḳdìr eyledi aḫbārda  

                                                 
2
  Hadid (57/13) suresi: “nurunuzdan iktibas edelim..” 

3
  Nahl (16/40) suresi : “ Kün feyekûn (Ol deyince oluverir. )” ayetinden iktibas olarak “ol, oldu” anlamına 

gelir. 
4
  “Noksan sıfatlardan uzak olan…”   

5
  Molla Câmî’nin (ö.1492) Lücce ül-Esrâr ve Sohbe ü’l-Ebrâr adlı meşhur kasidesine telmih yapılmıştır. 

6  Molla Câmî’nin (ö.1492) eserine telmih yapılmıştır. 
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Serverün bālā  kelāmın şerḥ iden e vārda 

 şinā-yı sırra emr-i ḥāl ile des ūrdur  

 

3. Ol ki nāmın ḥırz-ı cān itmişdür edyān-ı milel 

Mübdelün minh 
7
 oldı èālem yoḳ vücūdından bedel 

Bilmeyen ḥarf-i müşebbehde nedür leyte 
8
 leèal 

9
  

Zātını gördi tereccì vü  emennìye 
10
 maḥal  

Kürre-i nārìn cismin iḥtirāk itse ḥamel 

Devrine zātü’l-burūcuñ kārger olmaz èılel 

Mū-be-mū şerḥinde mevcūd u vücūdı lā-mes el   

Şol mümessil kim  ulūèın bilmeyen mehcūrdur 

 

4.  Münèakisdür vechi miréāt-ı zeberced-fāmda 

Reng-i ḥamret nitekim cām server-i encāmda 

 ükm-i naḳş-ı āferìniş böyledür aḥkāmda 

Cilve eyler kes ret-i ās ār-ı ḳudret şāmda 

Zāéil olmaz nesr-i vākiè ārıż u aèdāmda 

Sırr-ı  aʿdìlü’n-nehārı
11

  arż ider eyyāmda 

Mā hüve’l-vāḳiè12  durur gerçi vuḳūè-ı  āmda 

Lìk min  arfin ḥafiyyin 
13

 āḫirinde dūrdur 

                                                 
7
  “Ondan bedel olarak” anlamına gelen ifade Arapça’da kendinden önceki ismi daha açık hale getiren 

kelimeye denir. 
8
  Arapça’da edat görevinde olan kelime “keşke” anlamına gelir. 

9
  Arapça’da “umulur ki, ih imal ki” gibi anlamlara gelir. 

10
  “Tereccî” umarım ki, şayet ki anlamında  inşallah sözünün yerine kullanırken, “temennî” geçmiş ve 

gelecek için kullanılabilir.  
11

  “Günlerin değişmesi, peş peşe gelmesi” anlamındadır. 
12  “O şey meydana geldi.”  
13

  “… göz ucuyla gizli gizli..” anlamındadır. Şuara suresindeki ayetin (42/45) meali şöyledir:: “Ateşe 

sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar 

da, İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır, diyecekler. İyi 

bilin ki zalimler, sürekli bir azap içindedirler.” 
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5.  Añlamaz her bì-baṣar ehl-i cihāduñ ḳavlini 

Diñlemez erbāb-ı dil her bed-nihāduñ ḳavlini 

Diñle  ādıḳ ḫusrev-i ḫayru’l-èibāduñ ḳavlini 

 āḥib-i èilm-i ledün añlar cemāduñ ḳavlini 

Her gedā tabè añlamaz ol mis nejāduñ ḳavlini 

 avl ile hem-ḥāl olan añlar Murād’uñ ḳavlini 

Añlayan mif āḥ-ı ġaybi èındehū mesrūrdur 

 

2 

[Gazel]  

3b   Der-Tevhìd-i Bārì èAzze İsmühū  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Her berg-i tāze vaḥdet-i zāta olup güvā   

Dirler ki leyse mis lüke fi’l-èarżi ve’s-semā 
14

 

2. Eyler elinde sübḥa idüp dürr-i şebnemi 

Her bir giyāh u tāzelik eş-şükr ü ve’s -s enā 
15

 

3. İnşāèünā bifażlike yā Ze’l-Kerem
16

 deyü 

Şükr ü sipās u minnet ider aña her bir giyā 

4. Sübḥānek’el-èA ìmü leke’l-èazzü ve’l-celāl  

Gūyed zì-şāḫ-ı sidre seher-i murġ-ı ḫūş-nevā 17
 

5. Evc-i ṣıfā -ı èızz u celāleş kuçā resed  

Pervāz-gāh-ı  āir-i èakl-ı ulü’n-nühā 
18

 

                                                 
14

  Gökte ve yerde senin benzerin yoktur. 
15

  Şükreder ve över. 
16  Bizim yetişmemiz senin lutfunladır, ey kerem sahibi! 
17

  Hoş ötüşlü kuş sidre dalında der ki: “Ulu olan izzet ve celal sahibi, Sen’i her türlü noksanlıklardan tenzih 

ederim.” 
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6. İrebilür mi nāvek-i fehm-i zü’l-èuḳūl 

Menzilüñün ṣıfātına çün yoḳdur intihā  

7. Ḫar  mā zi-ḫār mì-dihed ez-seng-i ḫāre lʿal  

èAnber zekā vü misk-i ter ez-āhu-yı ḫı ā 
19

 

8. Bir mest-i ḫākì  dem idüp èaḳl-ı küll virüp 

Olur aña muʿallim-i esmā-i küllehā 
20

 

9. Bir ḳaṭre-i mühìni dürr-i şāh-vār idüp 

Cān èAzìz’i Yūsuf-ı Mısr’ı virür behā 

10. Düşdi ṣıfāt-ı ḫabbe-i meẓher-i fikr-i ezel 

K’oldı Mesìḥ Meryem’üñ enfāsı cān-fezā 

11. Rāèì-i şerèüñ olduġıçün Mūsi vü Kelìm 

Virdi eline mürşid-i èışḳuñ anuñ èaṣā 

12. Oldı Zebūr èışḳ ile Dāvūd-ı āheni 

Der-gülşen-i ṣıfāt o murġ-ı suḫan-verā  

13. Virüp eline ḫātem-i emn ü emāneti 

 ayr u vuḥūş ḳıldı Süleymān’ı pādişā  

14. Bilmem künūz-ı vaṣfuñı dil nice keşf ide 

İkşif bi-nūri fażlike yā kāşife’l-lezā 
21

 

15. Böyle gedā-yı kūyuñ iken  ādıḳu’l-faḳìr   

Vird-i zebānı dilde bū-ḳatè itmeyüp recā (?) 

                                                                                                                                                    
18

  Sonsuz akıl kuşunun kanatları izzet ve celal sıfatlarınının zirvesi karşısında nereye kadar ulaşabilir? 

(Sonsuz akıl sahibi olsa bile senin izzet ve celâlinin sıfatlarını anlamaya gücü yetmez.) 
19

  Dikenden hurma, taştan lal çıkaran (Allah), Hıtâ ahusundan taze misk ve saf amber çıkarır. 
20

  Bakara (2/31): “Ona (Adem'e isimleri/eşyayı) öğre  i."  
21

  Ey karanlıkları ve kederleri bertaraf eden, faziletinin nuruyla bizi aydınlat!  
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16. İf aḥ lenā bi-lu fike yā fā iḥa’l-ḳulūb 22
 

İṣbaḥ lenā bi-ḳurruke yā rāfièa’l-mesā 
23

 

 

3 

[Gazel] 

4a   Der-Tev ìd-i Bārì èAzze İsme ve Celle  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Sübḥāne men  eèa  ame bi’l-mecdi ve’l-èulā 
24

 

Yoḳdur kemāl-i zātuña hìç ḥadd u intihā   

2. Vaṣf-ı şerìfüñ oldı münezzeh naḳìżden 

Dutmaz kemāl-i zātuña yā çün ü yā çirā 

3. Arż u semāda ins ü melek ḳalb-i ṣāf ile 

Taḳdìs ider  ṣıfātuñı fi’ṣ-ṣubḥi ve’l-mesā 
25

 

4. Naṣṣ u vücūdı şirketini muḳteżā degül 

Yiter delìl-i vaḥdeti lev kāne fìhimā 
26

 

5. Oldı kemāl-i zāt ile çün vācibü’l-vücūd 

Zātı vücūdın itse èaceb midür iḳtiżā 

6. Her yerde görse nūr-ı cemālüñ n’ola gözüm  

İşraḳa  nūru vechike fì külli mā bedā 
27

 

7. Vaṣf-ı Celāl’üñ eşhedü en lā-ilāh 
28

 ile  

İs bāt ider vücūduñı hem nefy-i māèadā  

                                                 
22

  Ey kalpleri açan, lutfunla bizi (kalbimizi) de aç! 
23

  Ey karanlıkları dağıtan, bizi  sabahın aydınlığına ulaştır! 
24

  Ulu ve yüce, hürmete layık olan (Rabb’imi) noksan sıfatlardan tenzih ederim. 
25

  “Sabah ve akşamda (Zımnen her daim).” 
26

  Enbiya (21/22):  “..o ikisinde (yerde ve gök e) olsaydı”.. 
27

  Senin yüzünün nuru meydana gelen her bir şeyde parlar. 
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8. Ḫāk-i cenāb-ı èızzetüñe rūy-i māl olan 

Olur serìr-i èarş-ı muèallāya farḳ besā 

9. Enfās-ı rūḥuñ irmese èÌsì-i Meryem’e 

İècāz-ı nuṭḳı olmaz idi böyle cān-fezā 

10. Mūsì şubānuñ olmasa Firèavn-ı gürgene 

Elde èaṣā-yı muècizi olmazdı ejdehā   

11.  ādıḳ faḳìri vaṣfuña muèciz beyān ḳıl 

Yā Rab bi-haḳḳı muècize-i faḫr-i enbiyā 

 

4 

[Muḫammes] 

16b Velehū Münācāt-ı Bārì İsmühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Mì-keşed çeşme  zi-behr-i ḳatl-i èuşşāḳet meṣāf  
29

 

 āra li’l-mecrūḥi ḳalbì küllü ihrāyiki seyyāf  30
  

Bir yaña çékdi meh-i nev ḫançer-i sìmìn ġılāf 

Munca ḫūnìdin kön gül bolġay mu èālemde muèāf 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḫāf  31 

2. Her kücā çeşm-efgenüm bìnem  ürā ey nūr-ı pāk  
32

  

Kāne fì-èaynì mekānik leyse fì-ḳalbì  sivāk 33
  

 ayd-ı ġamdın dilge hiç mümkin imestür infikāk 

                                                                                                                                                    
28

  “…hiçbir ilah olmadığına şahi lik ederim…” Kelime-i şehadetin ilk bölümünden iktibas olan ifade, beyit 

bütünlüğünde anlam kazanır.. 
29

  Gözlerin, aşıklarının katli için savaş meydanında (kılıç) çekiyor. 
30

  Kalbimin her tarafı kılıç yarası oldu. 
31

  Ey bereketi bol olan Rabbim, bizi korktuklarımızdan koru! 
32

  Ey tertemiz nur, her nereye baksam seni görüyorum! 
33

  O benim gözümdedir, O’ndan başkasına kalbimde yer yoktur. 
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Her yañadan étmek ister tìġ-i miḥnet cismi çāk 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḫāf 

3. Şūd zi-hecr-i laèl-i  er pāke  eyā sul ān-ı Rūm 
34

 

Ṭurreek lil-èāşiḳı’l-miskìni ke’l-ḫayyi’s-semūm 
35

 

Ḫaṭṭ-ı dil-ber yan glıġ oldı cān-ārā peydā humūm 

èAsker-i ġam her tarafdın üstime étdi hücūm 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḫāf 

4. Çün ber āh-ı ġuṣṣaet mihr-i  ū bāşed reh-nümūn  

Fi-muḥūfi’ş-şāmi lā-tecèal binā min nāéimūn 
36

  

Bir ṭarafdın nefs-i ḳātil bir ṭarafdın dehr-i dūn 

Maṭlubum dūr ü dırāz u merkebüm zār u zebūn 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḫāf 

5. Mihr-veş kün ez ser-i burc-ı vefā èarż-ı cemāl 
37

 

 ır ü ḥayrānen bi-fer i’l-èışḳi fi-caḫḫı’ - alāl 
38

  

Bulmışam körgeç yüzin gni èāşıḳ-ı şūrìde ḥāl 

Éyleme  ādıḳ ḳuluñ rāh-ı belāda pāy-māl 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḫāf 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

  Ey Rûm sultânı, senin pak ve taze lal gibi dudaklarından ayrı düştüm. 
35

  Senin saçının kıvrımları miskin aşıklar için zehirli yılan gibi oldu. 
36

  Madem ki senin aşkınla çekilen ahlar senin aşkının yoluna bir rehber oluyor, uğursuzluğun sınırında bizi 

gafillerden (uyuyanlardan) eyleme.  
37

  Vefa burcunun başında cemâlinin arzı güneş gibi oluyor. 
38

  Senin aşkının fazlalağı ile ben yoldan çıkıp sapıklığa düştüm. 
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5 

[Terkìb-i Bend] 

4b   Der-Tev ìd-i Bārì Teèālā èAzze İsmühū ve Celle Zikruhū   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Bir zerre mihr-i ḳudretüñ ey Mübdiè-i semā 

Seng-i siyāh içinde ider lèal-i zì-behā 

2.  op-nigūnı urmaġa çābük süvār-ı çarḫ 

 Eyler hilāli sunè ile çevgān-ı sìm-sā 

3. Dìvān-ı dehre māh-ı nevi ḳavs idüp atar 

 Tìr-i şehābı her yañadan encüm-i semā 

4. Encüm gözine mìl-i şehāb ile çekmege 

 Eyler sevād-ı zülf-i şebi kuḥl-ı rūşenā 

5. Subḥa ṭırāz-ı maḥfil-i eşcār olup oḳur   

 Tesbìḥ-i zāt-ı aḳdesüñi murġ-ı ḫūş-nevā 

6. Biñ yıl iderse pūye eger peyk-i èaḳl-ı küll 

 Bulmaz feżā-yı milk-i ṣıfātına intihā 

7. Devr itmege ḥabābını ḫūrşìd eşièèadan  

 Pìr-i sipihre eyledi bir zer-nişān èaṣā 

8. Pervìn-i çarḫı sübḥa-i billūr-nāb ider 

Verd-i celìle ṣuffe nişìnān-ı kibriyā 

9. Murġābiyān sìm-i cenāhını her gice 

Nìl-i muḥìṭ-i ḥikmetine eyler āşinā 

10. Mihr-i cemāli cümlede olmuşdı cilve-ger 

Ebr-i Celāl’i olmasa hāéil eger aña  
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11. Şāfì idündi virdini çün naḫl-i şehd-i nāb 

Şānında irdi şerbetinüñ āyet-i şifā 

12. èAnḳā èAẓìm ismine maẓhar düşüp anuñ 

Eyler züyūl-ı ḳāf-ı Celāl’ine ilticā 

13. Luṭfuñ beyāż-nāmesidür çihre-i ṣabāḥ 

 ahruñ sevād-ı nüsḫasıdur lücce-i mesā 

14.  unèuñdur ol ki şaèşaèadan kilk idüp güneş  

Yazar kebūdì ṣafḥaya tefsìrü’ -Ḍuḫā 

15. Dūd-ı sevād-ı āh-ı dil-i èāşıḳuñ seher 

Ḫayl-i melāik eyledi çeşmine tūtiyā 

16. Mennān-ı dìn ü devlet-i maṭlūbu kün fekān 
39

  

Sulṭān-ı milk ü millet-i maḥbūb-ı ins ü cān 

 

2 

1.  arf-ı hüviyyet içre iken zāt-ı Girdigār 

Sırr-ı nihānı istedi kim eyne āşikār 

2. Kān-ı muḥìṭ-i vācibi çün oldı mevc-zen 

 aldı kenār-ı mümkine bir dürr-i şāh-vār 

3. Bir lüélüé-i yetìm idi eṣdāf-ı Hind’e kim 

Ebḥār iderdi gevher-i zātıyla iftiḥār 

4.  ıldı komāc-ı māhı benān ile iki şaḳḳ 

Buldı simāṭ-ı muèciz ile andan iştihār 

5. Maḳṣūd ideydi ṭāéir-i gülzār-ı sidre-veş 

Murġ-ı riyāż-ı vaḥy olurdı anuñ hezār 

                                                 
39  Nahl (16/40): “ Ol deyince oluverir (Kün feyekûn)” ayetinden iktibas olarak “ol, oldu” anlamına gelir. 



 

221 

 

6. Muèciz yeter ki revzen-i kehfinde èankebūt 

Oldı èadūya rişte-i dām ile perde-dār 

7.  ıldı şihābı ḳabża-i gerdūnda dest-i ṣunè 

Dìv-i racìm-i ümmetine tìġ-i zer-nigār 

8. İsrì şebinde encüm-i raḫşān olurdı hep 

Pāy-i Burāḳ-ı èazmi semenden çıḳan şerār 

9. Çıḳdı çü kìş-i nāvek-āmiz mā-rameyteden
40

  

 avsinüñ itdi menzilini oḳ gibi güzār  

10.  aldı çü bāz-ı himmetini dest-i saèy ile 

 ıldı hümā-yı vuṣlatı èālemde ol şikār   

11. Zülf  ü èızārı muècizesin didi her gören 

 men ü billezì ḥalaḳa’l-leyle ve’n-nehār 
41

 

12. En e’r-rasūlü neşhedü naḥnü 
42

 dedi aña  

Görüp kemāl-i muècizesin şìr ü susmār 

13. Nūḥ olmasaydı ḳulzümine şerèinüñ reéìs 

Felek vücūdı bulmazdı sāḥil ü kenār 

14. Faḫr eyler idi faḳr ile itmezdi ol güneş 

Bir zerre deñlü devlet-i dünyāya iètibār 

15. Naèl-i sümm-i semendüñi tāc itdi ḫusrevā 

Farḳ-ı felekde ṣanma hilāl oldı āşikār 

                                                 
40

  Enfal (8/17): “Sen a madın..” 
41

  Geceyi ve gündüzü yaratana iman ettim. 
42

  Senin Allah’ın elçisi olduğuna biz şahidiz. 
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16. Naèl-i Burāḳ-ı èazmüñi ey şāh-ı zü’l-ḥaşem 

Bulsa iderdi ḫusrev-i seyyāre ser-èalem  

 

3 

1.  adìḳ-i ekber ef al-i maḫlūḳ-ı zü’l-ḫısāl 

Yār-ı èatìḳ u hem-dem-i maḥbūb-ı Zü’l-Celāl 

2. Taṣdìḳ-i ḳalbi eyle idi hergiz urmadı 

 yine-i èaḳìdesine gerd-i inḫılāl  

3.  ādıḳlıġıyla ṣubḥ-ı ṣafāda o meh-veşüñ 

Aġarmış idi ḫaṭṭ-ı ruḫı şaèşaèa miåāl 

4. Vaḳt-i seherde āh-ı derūn eylese ḳaçen 

Memlū olurdı mìġ ile deşt ü der ü cibāl 

5. Hem-ġār iken Resūl ile pāyın ısırdı mār 

İtdi ölünce anuñla nāziş u delāl 

6.  āyim maḳām  ażret-i Peyġamber oldı çün 

Dāru’l-beḳāya eyledi dünyādan intiḳāl 

7. Efzūnı olsa nāmı çihāruñ èaceb midür 

 arfüñ ziyāde olması maènāya oldı z āl 

8. Evvel o geçdi mesned-i milk-i ḫilāfete 

Evvel ol açdı eṭèame-i ṣofra-i nevāl 

9. Oldı burūc-ı çār meh-i necm-i hüdā aña 

Buldı necāt ẓulmet-i küfr iden imtis āl 
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10. èİzzetler idüp aña dedi  aẓret-i Nebì 

Sensin ḫalìl-i  ayy-i Ḫudāvend-i lā-yezāl 

11. Zikr-i Ḫudā’da bülbül-i destān-serā iken 

Bì-hūde sözde olmış idi ġonca gibi lāl 

12.  ufl-ı naèìm-i feth idicek pişrev ider 

Ehl-i behişte ḥażretini  ayy-i bì-hemāl 

13.  ayd-ı zamāne üştür-i sermest-veş anuñ 

Urmazdı pāy-i èaḳlına bir vechile èıḳāl 

14. Vākıf degüldi kimse derūnında sırrına 

Vār idi gizlü dürc-i derūnında nice ḥāl 

15. Geçdì sem m-i ḥayye-i ḳahr ile dünyeden 

Tiryāk-ı èayş u èişret içün çekmedi melāl 

16. Serdār-ı ceyş-i ḫayl-i ümem evliyā ḫaşer 

 adìḳ-i yār-ı ġār-ı Nebì ef alü’l-beşer 

 

4 

1. Fārūḳ-ı ḥaḳḳ u bāṭıl u sulṭān-ı èadl u dād 

Mièmār-ı milk-i èāṭıl u müstaḫfiẓ-ı bilād 

2. Dìv-i muèannid ol şeh-i milk-i şecāèatüñ 

Görse ḳaçardı sāyesini itmeyüp èinād 

3. G ayret kemerlerin ḳoşup beyle tìg-veş   

Nice ġazāda çalışup eylerdi ictihād 
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4. Şemè-i cināndı baḳì-i meşèal-i ḳamer 

Olurdı nūr-ı mihr cemāliyle müstefād 

5. Bir şāh-Cem mizāc idi yanında şöyle kim 

Köhne sifāle degmez idi tāc-ı Keyḳubād 

6. Yaḳdı celalì mihri anuñ şemè-i rūyına 

Germiyyetiyle eyledi çün èarż-ı izdiyād 

7.  avm-i èadūyı şeş-der-i miḥnetde zār idüp  

Virdi dū-seyile çār olup iḳlìme ol güşād   

8. Açdı kün z-i ḥikmetini ḫalḳ-ı èāleme 

Buldı metāè-ı mekr u ḥiyel orada kesād 

9. Vażè eyledükde ḫāne-i İslāmı dest-i ṣunè 

 ıldı èımād o çārı aña eyle iètimād 

10. Gelse eger ki baède Nebì èāleme resūl 

Lāyıḳ olurdı didiler ol merd-i ḫūş-nihād 

11. Ser-defter iken adını ol şāh-ı zü’l-ḥaşem 

Yazdı kenār-nāmesine eżèafü’l-èıbād  

12. Buġż u nifāḳı ṣafḥa-i dilden idüp tırāş 

Taḥrìr iderdi riḳèasına ḫāliṣü’l-vidād 

13. Gören ṣanur ki māh-ı nev öldürdügi şehüñ 

Dellāl-ı çarḫuñ olup ider efserin mezād   

14. Firdevs içinde ḥāzin-i raḥmetden egnine 

Evvel ümemden alan odur ḫilèat-i murād 

15. Yetmez kitāb-ı vaṣfını yazmaġa ol şehüñ 

Deryā-yı Nìl’i kātib-i çarḫ eylese midād   
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16. Māh-ı sipihr-i maèdelet u āftāb-ı dìn 

Şemè kerde-i mekrümet-i dìde-i baḳìn 

 

5 

1. Lüélüé-i kān-ı mecmaè-i bahreyn-i bì-girān   

Şems-i cihān-ı ṣāhib-i nūreyn-i dür-efşān 

2. Bāġ-ı ḥayāda ol gül-i gülzār u devleti 

Dürler dökerdi görse eger ebr-i āsmān 

3. Taḥrìre manzumātı ḳandìl-i māhdan 

Her şeb yaḳardı şemèini Bircis-i nüktedān 

4. Çìnì ṭabaḳda tìr-i felek lāciverd ezüp 

 ıldı şihāb-ı sìmi aña kilk-i zer-nişān 

5.  alvet-gehinde taḳmaġ içün şemè-i fikreti 

Māhì sipihrüñ oldı aña sìm-i şamèdān 

6.  yāt-ı  aḳḳı ṣubḥ u mesā ṭıfl-ı beççe-veş 

Taèlìm olurdı aña gelüp āsmāniyān 

7. Mısr-ı vücūda cān-ı Azìz olmasa eger 

Dimezdi aña şāh-ı rüsul Yūsuf-ı zamān 

8.  yāt-ı mecdi başlasa taḥrìre ḫāmesi 

Olurdı elde elsine-i ġaybe  tercümān  

9. Kerb-i belāda oldı meh-i Kerbelā-ṣıfat 

Tìġ-i sitemle şāh-ı şehìdān-ı şāhidān 
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10. Katè eyledükde ḫāme-ṣıfat başını èadū 

Levḥ-i zemìne sūre-i Furḳān yazdı ḳan 

11. İzhār idüp muhabbetini Eb-i Fāṭıma 

Didi virirdüm aña eger olsa duḫterān 

12.  anurdı yüzde èārıż u ruḫsārını gören 

Burc-ı şerefde eyledi şemseyn-i iḳtirān 

13. Gencūr-ı kenz-i cevher-i ḳırān idüp dilin 

Miftāḥ-ı ġaybi virdi aña  ayy-i müsteèān 

14. Ḫāk u ġubār-ı maḳdemini çeşm-i cānına 

Kuhlu’l-cevāhir eyler idi bulsa neyyirān 

15. Muḳrì-i bāġ-ı ḥamdele-i muṣḥaf-i şerìf 

 umrì-i naḫl-i besmele-i gülşen-i laṭìf 

 

6 

1. Şìr-i Ḫudā ki eylese aèdāyile meṣāff 

Olurdı tende her ḳılı tìġ-i ciger-şikāf 

2.  alè eyler idi ḳuvvet-i bāzūyile eger 

Olsa ḳalāè-i düşmeni mānend-i kūh-i ḳāf 

3.  atl-i èadū-yı denìne Üstād-ı lem-yezel 
43

  

 ıldı hilāli ṣunè ile bir ṭìġ-i zer-ġılāf 

4. Serv-i èatìḳ-i gülşen-i taḥḳìḳa itmedi 

Bāġ-ı ḫilāfet içre o naḫl-i ḥaram ḫilāf 

                                                 
43

  “Zâil olmaz, daimi…”  
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5. Olurdı farḳ-ı düşmene tenvìn-i kesre-veş 

Çāk eyledükçe tìġ-i du-ser añı hemçü-kāf 

6. Olsa èaceb mi nāfe-i deşt-i Ḫoten gibi 

 ahruñ elinde nāfe-i Çìn’i bürìde nāf 

7. èÌsì olalı tekye-i mihrüñ ḳalenderi 

Oldı felekde ḫūşe-i Pervìn aña kefāf  

8. Zātuñ mis āli olmaġa eṣdāf-ı sebèadan  

Baḥr-i Necef’de gelmedi lüélü-i pāk u ṣāf 

9. Menşūr-ı hel e ā 
44

  yeter ol şāh-ı èāleme 

Tevkìè-i ḥükm-i èızzet ü taèrìf-i ittiṣāf 

10. Vaṣf-ı sel nì  45 besdür aña innemāyile 
46

  

Münkirlerine rifèatinüñ vech-i iètirāf 

11. İrer meşām-ı cānına būy-ı vefā anuñ 

Her kim iderse merḳadini ṣıdḳ ile ṭavāf 

12. Ol kim belā vü èışḳınuñ ola müsellimi 

Yazar ruéūsa nāmın anuñ bende-i muèāf 

13. Vaṣf-ı ḥusāmı oldı çü lā seyf  
47
ol şehüñ  

Ursa èaceb mi rezm-gehe lā-fe āde 
48

 lāf  

                                                 
44

  İnsan (76/ 1): “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yara ılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman 

geç i.” ayetinden iktibasla Hz. Ali övgüsü için kullanılır.  
45

  “Sorunuz” anlamına gelen ifade Hz. Ali’nin ilmini övmek için kullanılır. 
46

  “Sadece, ancak” gibi anlamlara gelen ifade Hz Ali’nin bilhassa ilminin överken kullanılır ve Fatır 

suresindeki (35/28)  “… Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”  

ayetindeki anlamla daha çok uyum gösterir.  
47

  Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali’nin kılıcı gibi kılıç 

yok ur.” anlamına gelir.  
48

  Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali gibi yiği  yok ur.” 

anlamına gelir. 
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14. Cām-ı şarāb-ı kevseri ṣun ḫaste dillerüñ 

Buldı ferāḫı der-firākuñla inḥirāf 

15. Ḫāk-i süm-i semendini şāh-ı sitāregān 

Farḳ-ı ser-i saèādetine eyledi zuèāf 

16. Ehl-i dilā ki didi velì nāmına belì 

Virdi netìce nāde èAliyyen seneclì  

 

7 

1. Şol şāh-zāde kim yüzine reşk iderdi māh 

Ḫurşìd olurdı sāye-ṣıfat aña ḫāk-i rāh 

2. Bolsa sevād-ı vaṣf-ı ḫatt-ı ḥüsnini eger 

Ḫayl-i melāik eyler idi sürme-i siyāh 

3. Her gün ṭavāf-ı Kaèbe-i kūyın idüp anuñ 

 urdı eşigi ṭaşına kerrūbiyān cāh 

4. Ḫızmet iderdi bir èacemì oglanı ṣıfat 

Būstān-ı bāġ-ı ḳadrine ḫūrşìd-i zer-külāh 

5. Fetḥ-i ḳalāè-i dìn ü düvel eyler idi ol 

Olup yanınca zümre-i rūḥāniyān sipāh   

6. Necmeyn-i ezhereyn idi bir çìn ü deste 

Aḫḫ-i ḫalef-i şièār ile ol meh-i sitāre şāh 

7. Çeşm ü çerāġ-ı  ażret-i Zehrā iken èadū  

Zehr-i sitemle ḥāll-i dilin eyledi tebāh 

8. Yumdı femin o ġonca-dehen zehr-i ḫand ile 

èArż itmedi şümūè gibi dilden duḥān-ı ah 
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9. Zehrāb içürdi gülşen-i èālemde rūzgār 

Naḫl-i vücūdı zerd ü nizār oldı hemçü-kāh 

10. Tiryāk olurdı ḥoḳḳa-i lèalinde zikr-i  aḳ 

Didükçe zāk Òāliḳü Rabbì  velā sivāh 
49

 

11. Zehr-i helāhil eyler iken zehresini çāk 

Lafzın şükr iderdi anuñ zikr-i lā ilāh 

12. Şehd ü şekerden olmadı eksük harāreti 

 and-i lebüne degdügiçün zehr-i bì-günāh 

13. Pervāz idince ḫākì ḳafesden hümā-ṣıfat 

Oldı feżā-yı evc-i beḳā aña cilve-gāh   

14. Dünyā-yı dūn saèādetini görmeyüp sezā 

Dāru’l-beḳāda virdi  Ḫudā aña ızz u cāh 

15. Alup eline seng-i meh ü mihri ḥaşr dek   

Abdāl-ı çarḫ sìne döküp itsün āh u vāh 

16. Burc-ı beḳāda eyledi ḫūrşìd-veş vaṭan 

Nūr-ı çerāġ-ı bintü Nebì Hażret-i  asan 

 

8 

1. Nūr-ı çerāġ-ı èayn-i èAlì şemè-i māh-i tāb 

Ḍū-i cinān-ı bintü Nebì nūr-ı āfitāb  

2. Ḫūrşìd-i sūd-mend-i cevān-baḫt-ı kām-bìn 

Ferzend-i ercümend-i şehen-şāh-ı kām-yāb  

                                                 
49

  Sen benim Yaratıcı’msın, senden başkası yoktur. 
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3.  alb-i latìfi maḥzen-i esrār idi anuñ 

Her bir kelāmı èārife olurdı bir kitāb 

4. Şemşìr-i nuṭḳ-ı pāk ile ol ḫurde sālede 

İḳlìm-i èilme oldı şeh-i mālikü’r-riḳāb   

5. Bir pādişāh-ı dehr idi itmüşdi ṣubḥ u şām 

Dāru’s-selām-ı pāyini rūḥāniyān bāb 

6. Fānūs-ı māhi alup ele çarḫ-ı sāl-i ḫord   

Oldı serā-yı nièmetine pāsbān-ı bāb   

7.  andìl-i pāk-i cāmiè ehl-i ṣafā gibi 

Yaḳdı derūn-ı sìnesini farṭ-ı iltihāb 

8. Kerb-i belāda kalmış idi teşne ḫuşk-leb 

Virmezdi kimse aġzına bir ḳaṭre āb-ı nāb 

9. Gördi gelū-yı ġonca-i sìr-ābı ḫuşk-ter   

èUnnāb-ı bāġuñ oldı yüzi gūne-i ḥı āb 

10. Dicle çıḳarsa èayn-i èAlì’den aceb midür 

Raḥm eyleyüp o teşne dile virmedi cevāb 

11. Bir lüèbet itdi şuèbede-bāz felek yine 

Natè-ı felekde görmedi mislini şeyḥ u şāb 

12. Elmāsı çaldı çünki bilūrìn sürāḥiye 

Aḳdı içinden ol dem anuñ āteş-i ḳırāb 

13.  anmaz ḥayātuñ ābına cān virmeyen deyü 

 aṭèì virürdi ol şehe tìġ-i ecel cevāb 

14. Bir ḳaṭre āba teşne gider baḥr-i dünyeden 

 b-ı ḥayātuñ èaynì iken ol der-i ḥūş-nāb 
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15. Tìġ-i ḳażāya virdi çün ol gerden-i rıżā   

Oldı cihānda şāh-ı şehìdān-ı Kerbelā 
50

 

16. Geçmez kimse maèber-i şeş-sūy u şeş-deri  

Olmasa èavn u lüṭfınuñ èālemde askeri 
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17. S ānì èaliyy-i è lì şeh-i ḥaydarì birāz 

S ālis  imām-ı vālì meh-i burc-ı èızz u nāz 

18.  avt-ı derā-yı kūyı  asaneynlerüñ nühüft   

Virdi ṣımāḫ-ı cānına āvāze-i ḥicāz  

19. Necm-i hüdā Muḥammed-i bāḳır imām-ı dìn 

Sırr-ı Ḫudā emìr-i mükrim kün z-i rāz 

20. Kāẓım ḫidìv-i ḳātibe-i kā imìne ġay  51
 

 albin Kelìm-i  ūr-ı niyāz itdi kār-sāz 

21. Ḫurd oldı seng-i ḥikmet ile sìnesinde hep 

Dil kaèbesini yapmaġa eṣnām-ı ḫırṣ u az 

22. Caèfer imām-ı Kaèbe-i ṣıdḳ olup eyledi  

Kendin ḫalìl-i ḥażret-i Dādār-ı bì-niyāz 

23. Ezraḳ-ı giryede neyyir ile zerr-i caèferì 

Buldı Kitāb-ı Muḥammed’ten ḥall içün güdāz 

24. èÌsì cenāb u Ḫıżr-ı ḳadem Mūsì-i rıżā 

Bālā-nişìn ü mihr-i nişān ferḳadān ṭırāz 

                                                 
50  Der-kenâr olarak yazılmış beytin kafiyesi diğer beyitlere uymamaktadır.  
51

  Ali İmran (89/ 134): “… öfkelerini yu arlar..” 
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25. Bāġ-ı server u maḥmeded vaṣfa èandelìb 

 ayd-ı ṭuyūr-ı maèrifet u èilme şāh-bāz 

26. Naḫl-i taḳì ki olmış idi āb-ı zühd ile 

 add-i nihāli gülşen-i taḳvāda ser-firāz 

27. Vech-i naḳì ki tāze idi āb-ı dest ile 

Buldı anuñla bāġ-ı neḳāvetde imtiyāz 

28. Her dem sirişk-i eşk ile olmazdı emel-i èışḳ 

İn lem yekün vü ūéi lenā bi’d-dümūèi cāz 52
 

29. Ḫāḳān-ı mihteri meh-i ḫusrev ü şièār-ı pārs 

Sulṭān-ı askeri şeh-i çābük süvār-ı tāz 

30. Miżmār-ı èilm ü dìnde seni raḫş-ı ṭabè ile 

Didi görince ḫayl-i melāik èaleyke fāz 

31. Mehdì-i ḳurb-ı  ażret ü Hādì-i nehc-i dìn 

Mühdì-i èızz ü nuṣret ü Muètì-i iètizāz 

32. Geçmezdi kimse maèber-i şeş-sūy-ı şeş-deri 

Olmasa èavn u lutfınuñ èālemde èaskeri 
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1. Yā Rab bi-ḥaḳḳı ḥażre -i esmāike’l-èı ām53
 

Yā Rab bi-ḥaḳḳı nième i ālāéike’l-kirām 
54

 

2. Yā Rab bi-ḥaḳḳı muècize-i fecr-i enbiyā 

Yā Rab bi-ḥaḳḳı debdebe-i ṭabl-ı zü’l-fiḫām 

                                                 
52

  Abdestimiz ancak kan ile olduğu zaman caizdir. 
53

  Ya Rab, büyük isimlerinin hatırına! 
54

  Ya Rab, ikram ettiğin nimetlerinin hürmetine! 
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3. Yā Rab bi-ḥaḳḳı ḫayl-i rusül ḳılduñ anları 

Ḫalḳuñ içinde luṭf ile zü’l-ḳadr u iḫtişām 

4. Yā Rab bi-ḥaḳḳı bānì-i Kaèbe ki itdiler 

Genc-i ḥarìm-i èızzetini Meşèaru’l- arām 

5. Yā Rab bi-ḥaḳḳı āhenì-i cān-güdāz kim 

Muèciz-i kefinde muma dönerdi anuñ ruḥām 

6. Yā Rab bi-ḥaḳḳı rāèì-i kebş-i Ḫalìl-i dìn 

Elde èaṣāsın eyler idi ejder-i liyām 

7. Yā Rab bi-ḥaḳḳı zāde-i Meryem ki her nefes 

Zinde iderdi ḥāṣṣiyet-i nefḥ ile èızām 

8. Yā Rab bi-ḥaḳḳı server-i ḫayl-i rüsul kim ol 

Hem zübde-i kirām idi hem mefḫar-i enām 

9. Yā Rab bi-ḥaḳḳı  azret-i  adìḳ-i yār-ı gār 

 Nūr-ı yaḳìni olmış idi kāşifü’ - alām 
55

 

10. Yā Rab bi-ḥaḳḳı  azret-i Fārūḳ-ı zü’l-ḥaşem 

èAdl ü seḥāda olmış idi kisrì-i benām 

11. Yā Rab bi-ḥaḳḳı  azret-i nūreyn-i ezhereyn 

 ilm ü ḥayāda bulmış idi ḳadr u iḥtirām 

12. Yā Rab bi-ḥaḳḳı şìrìnistān-ı men èaref 
56

 

 ıfẓ itmiş idi ḳāèide-i èilmi bi’t-tamām 

13. Yā Rab bi-ḥaḳḳı pertev-i necmeyn-i ezhereyn 

Oldı çerāġ-ı leyle-i żulmānì-i ḳıyām  

                                                 
55

  “Karanlıkları yok eden…” 
56  “Kendini bilen Rabbini bilir (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû)”, olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır.  
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14. Maḥşer güninde ḥaşr idüp anlarla  ādıḳı 

Baḫtı yüzüni ṣubḥ gibi eyle sìm-fām 

15. Eyle şarābı merḥametin anlaruñ naṣìb 

Budur niyāzı èāşıḳ-ı dil-teşnenüñ müdām 

16.  ıldı èazāb-ı Hāviye’den saña iètiyāz 

Eyle behişt-i èāṭıfetüñ melceé ü melāz 

 

6          

  [Tercìè-i Bend]
 57

 

9a fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1 

1. Tā ki vaṣf itdi èUtārid ol şeh-i meh-peykeri 

Aṭlas-ı mihrine Bircìs oldı anuñ müşteri 

2. Peyk-i rāh-ı maḳdeminüñ tācını iklìl idüp 

Kelle-i gūsāleéi söyletdi siḥr-i Sāmirì 

3. Naèlicek şeklindedür cism-i hilālüñ heykeli 

Kebkebüñ resmindedür dìbā-yı çarḫuñ Ülker’i 

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ noḳ a-i dìbāce-i peyġamberi 

 

 

 

                                                 
57

  Bir önceki şiirin devamı iken gerek şekil ve gerekse de muhteva farklılığı dolayısıyla müstakil bir şiir 

olarak alındı. 
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2 

1. Sāye-i raḥş-ı güzìnüñ  ażret-i Rūḥü’l-Emìn 

Meşèal-i rāh-ı taèbınuñ aḫter-i çarḫ-ı berìn 

2. Gerd-i naèleyn-i şerìfüñ dìde-i ümmìdine 

Eyledi ḫayl-i melāik sürme-i èayne’l-yaḳìn 
58

  

3. Farḳın iletdi rikāb-ı maḳdem-i meymūnuña 

Eyleyen fitrāk-i esb-i şerèiñi hablu’l-metìn 
59

  

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ nüsḫa-i dìbāce-i peyġamberi 

 

3 

1. Elde lā uḥṣì s enāen 60
 oldı tesbìḥ-i ḥacer   

Muèciz-ārā-yı benānuñ şerḥi ve inşaḳḳa’l-ḳamer 
61

 

2. Naḫl-i ḳaddüñ devḥa-i gülzār-ı bāġ-ı fe’staḳim 
62

  

Çeşm-i mestüñ nergis-i bustān-ı mā-zāġa’l-baṣar 
63

 

3. Eyledi āyine-i ṣadruñ elem neşraḥ 
64

 beyān  

 utdı ḳalbüñ bār-gāh lì meèallāhi 
65

 maḳar  

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ nüsḫa-i dìbāce-i peyġamberi 

 

                                                 
58

  “Gözle görülen” anlamına gelir. 
59

  Al-i İmran (3/103): “… sağlam bir ip..” 
60

  Seni gereği gibi övemedik. 
61

  Kamer (54/1): “Ay yarıldı…”  
62

  Hud (11/112):  “Dosdoğru ol!” 
63

  Necm (53/17): “ … gözü kaymadı…” 
64

  İnşirah (94/1): “Biz açmadık mı…” 
65

  “Allah’la beraber…” 
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4 

1. Muḳtedā-yı dìn ü devlet rāfièu ẓulm ü èanā   

Müctebā-yı milk ü millet şāfiè-i rūz-ı cezā 

2. Ḫusrev-i milk-i fütüvvet server-i ḫayl-i rüsul 

Şuèle-i şemè-i nübüvvet nūr-ı çeşm-i enbiyā 

3. Ḫalḳa-i beyt-i muṭahhirdür o zülf-i Yā vü Sìn 
66

 

Mehbiṭ-i Nāmūs-ı Ekber’dür o ḳalb-i Muṣṭafā 

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ nüsḫa-i dìbāce-i peyġamberi 

 

5 

1. Gelmeden  dem maḳāmuñ ḳaṣr-ı mā-ūḥì 67
 idi 

Dilde virdüñ zikr-i sübḥāne’l-lezì esrā 
68

 idi  

2. Çetr-i levlākı 
69

 feżā-yı èarş-ı aèlāda ḳurup   

Nevbet-i kūs u nefìrüñ ṣavt-ı ev-ednā 
70

 idi  

3. Başuña tāc-ı le-èamrük 
71

 efser teşrìf idüp  

 um feéenzir 
72

 egnüñe dìbā-yı keremnā idi  

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ nüsḫa-i dìbāce-i peyġamberi 

 

                                                 
66

  Yâsîn suresinin (36/1) ilk ayetinde geçen kelimelerdir. 
67

  Kehf  (18/27),  Ankebut (29/45), Zuhruf (43/43): “Bana vahy olunmadı…”  
68

  İsrâ  (17/1): “Gece yolculuğu yap ıran Allah’ı  enzih ederim.” 
69

  Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflak) kutsi hadisinden iktibasla 

“şayet sen olmasaydın” anlamına gelir. 
70

  Necm (53/9): “… daha da yakın…”  
71

  Hicr (15/72): “Ömrün hakkı için…” Hazret-i Peygamber’e hitaben söylenmiştir.  
72

  Müddessir (74/2): “Kalk ve uyar!” 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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6 

1. è rıżuñ İnnā fe aḥnā 73
 ṣūretüñ Ṭāhā 

74
 gibi  

Nāvek-i ġamzeñ İzā cā 
75

 ḳaşlaruñ  ul yā 
76

 gibi  

2. Òaṭṭuñ Er-Raḥmān
77

 çeşmüñ ḳāṣirā u’ - arfi èayn 
78

  

Kākülüñ Ve’l-leyl 
79

 zülfinüñ İzā yaġşā 
80

 gibi  

3.  aşlaruñ evṣāfını ṭuġrā-yı bismillāh 
81

 idüp   

è leme ḥükm eyledi ḫaṭṭuñ yed-i beyżā gibi 

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ nüsḫa-i dìbāce-i peyġamberi 

 

7 

1. èAnkebūt-āsā idüp ser-rişte-i cismini rāz 

 ażret-i  adìḳ-i Ekber oldı aña yār-ı ġār 

2. èAdl ile Fārūḳ esās-ı şerèi niyāz eyleyüp 

İbn-i èAffān cem idüp  uréān’ı ḳodı yādigār 

3. Hedde-i muècizle kurdı milk-i dìni fetḥ idüp 

Tìġ-i èālem-gìrine bu beyti ṣāḥib zü’l-feḳār  

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ nüsḫa-i dìbāce-i peyġamberi 

                                                 
73

  Fetih (48/1): “Elbe  e biz fe he  ik…”  
74

  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
75

  Nasr (110/1):  “Geldiği zaman..”  
76

  Kâfirûn (109/1): “De ki ey..”  
77

  Rahman (55) suresinin adı ve ilk ayeti. 
78

  Rahman (55/56): “.. gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller…”  
79

  Leyl (92/1) : “Ve geceye…” 
80

  Leyl (92/1): “(Or alığı) bürüdüğü zaman…” 
81

  “Allah’ın adıyla” demektir. 
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8 

1. Şemè-i ruḫsāruñ şeb-i maḥşerde nihān eyleme 

Ümmetüñ pervāne-veş sermest ü ḥayrān eyleme 

2. Mücrim ü èāṣìlerüñ cürm ü ṣevābı veznine 

Şìşe-i ebrūlaruñ mānend-i mìzān eyleme  

3. Nāme-i aèmāline idüp naẓar maḥşer güni 

Meskenin  ādıḳ faḳìrüñ nār-ı sūzān eyleme 

4. Ey hadìs -i laèli dehrüñ èÌsì-i cān-perveri 

Ḫa  -ı ḥüsnüñ nüsḫa-i dìbāce-i peyġamberi 

 

7 

[Muèaşşer-i Mütekerrir]  

10a  Der-Naètü’n-Nebiyyi  alavātullāhi èAleyhi ve Selāmehū  

mefèūlü fāièilātün mefèūlü fāèilātün 

1. Erbāb-ı milk-i maèni olup n’ider zamāne   

Vaṣf-ı bedìè-i ḥüsnüñ ḳābil degül beyāne 

Ger şāh-beyt olursañ manẓūme-i cihāne 

Lāyıḳ ki ibtidāsın eşcār-ı bì-girāne  

Çekdi berāt-ı ḥüsne ḳaşuñ iki nişāne 

Tā ola hükmi cārì èālemde ins ü cāne 

 oḳındı  arb-ı tìġüñ māh-ı felek mekāne  

 ılmadı cāy-ı engüşt Bircìs-i nüktedāne 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i ma laè dìbāce-i zamāne 
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2.  ıldı mizāc-ı dehri ḳānūn-ı şerèüñ ıṣlāḥ 

Nehc-i uṣūl-i dìne ıṣlāhuñ oldı ìżāḥ 

Lafẓuñı lì-meèallāh 82
 dārında ṣunè-ı Fettāḥ  

Maènì-i kün ü kenzüñ 83
 ḳuflına ḳıldı miftāḥ  

Vaṣf-ı merāḥ-ı laèlüñ ḳılsa èaceb mi ervāḥ 

Maḳṣūda irdi  dem anuñla buldı iflāḥ 

 ılduñ beyāż-ı ḫaddüñ ṣubḥ-ı ṣafāya iṣbāḥ  

Ḍū-i cemālüñ oldı şām-ı belāya miṣbāḥ 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i ma laè dìbāce-i zamāne 

3. Evc-i melāḥat üzre èarż eyledi hilālin 

Tā göre èayn-i èālem èıyd-i şeb-i viṣālin 

Naḳḳāş-ı ḫayl-i encüm yazmaġa naḳş-ı ḫālin 

Çìnì ṭabaḳda ezdi ruḫsār-ı zer misālin 

Açdı femin devātı görince ḫaṭṭ u ḫālin 

Götürdi ḫāme engüşt işitdi çün kemālin 

Ḫaṭṭāṭ-ı melek-i ḳudret èarż itmese ḫayālin 

Mümkin midür ki yaza levḥe ḳalem mis ālin 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i ma laè dìbāce-i zamāne 

4. Levḥ-i cemāl ü ḥüsne levḥ-i debìr-i ḳudret 

Tesḥìr-i ḥalḳa yazdı iki ṭılısm-ı ḥikmet 

 ā ì-i ḫaṭṭı virdi èUşşāḳ-ı zāde ḥuccet  

Ebrū-yı ḥüsni çekdi imzā-yi dìn ü devlet   

 alb-i èadūya ḳaşı olalı ḥarf-i èillet 

Efèāl-i pāke maṣdar olduġı buldı ṣıḥḥat 

                                                 
82

  “Allah’la beraber…” 
83

  “Ben gizli bir hazine idim..” anlamına gelen ifade “Küntü kenzen mahfiyyen..” ile başlayan kudsi 

hadisten kısmen iktibastır.  
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Üstād-ı nesl-i  dem ider mi aña cüréet 

Ol maḳtaè’un-nebìdür ḫatm oldı anda ṣanèat 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i ma laè dìbāce-i zamāne 

5. Gencūr-ı naḳd-i Ṭāhā 
84

 sulṭān-ı zü’l-maèānì  

Keşf itmek isteyince gencìne-i nihānı 

Üktüb deyince ḫāme raṭb eyleyüp lisānı 

Levḥ-i vücūda yazdı sebèan mine’l-mes ānì  85
 

èArż itdi ebr-i ḳudret olup güher-feşānı   

Eṣdāf-ı ḥikmetde lüélüé-i şāygānì 

Bulmaġ içün cihānda èunvān-ı kāmrānì 

 adr-ı kitāb-ı ḥüsne bismillāh 
86

 itdi ānı 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i ma laè dìbāce-i zamane 

6. Çün muṣḥaf-ı cemāli mecmūèa-i ezeldür 

Ser-sūresini encüm yazmaġa sìm-i ḥaldür 

Her beyt-i vaṣf-ı zülfi bir maḳtaè ġazeldür 

Bir ḥarf ḳāmetinde biñ maènì muḥtemeldür 

Ol nūn-ı nergisine mā-zāġa 
87

 ḫūş güzeldür 

 ahrına mihr-i ḥikmet naḳş itseler maḥaldür 

Ḫaṭtuñ şefāèat içün mektūb-ı bì-bedeldür 

 aşuñ melāḥat içün èunvān-ı lem-yezeldür 
88

 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i ma laè dìbāce-i zamāne 

                                                 
84  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
85

  Hicr (54/87): “…  ekrarlanan yedi aye  …” 
86

  “Allah’ın ismiyle” demek olan ifade besmeleden iktibastır.  
87

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 
88

  “Zail olmayan, daimi” anlamına gelen ifade Allah’ı medhü senada kullanılır. 
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7. Çekmek olurdı resmin ol iki ebruvānuñ 

Ey ḥāme ḳābe ḳavseyn 
89

 olsa eger nişānuñ  

Kārı degüldür ey dil bir merd-i pehlevānuñ 

Birin çeke cihānda ol iki misk-i yāyun 

Ḫam-geştelükde hemçün māh-ı nevi zāmānuñ 

Bir pāre beñzeri var gerçi aña kemānuñ 

Ey ṭabè-ı kec velìkin hìç olmasun gümānuñ 

Naḳş-ı feraḥ-fezāsı muèciz-nümādur anuñ 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i ma laè dìbāce-i zamāne 

8. İsrì şebinde ol māh çün itdi èazm-i eflāk 

Öñinde Peyk-i  ażret başında tāc-ı levlāk 
90

 

èArż itdi ebruvānın ḫayl-i nücūma bì-bāk 

Görünce oldı èaḳlı naḳḳāş-ı encümüñ çāk 

 all itdi nūr-ı çeşmin ol demde cust u çālāk 

Kim yaza naḳş u resmin levḥ-i semāya bì-zāk 

Gūşına irdi nā-geh bir ṣayḥa-i sehm-nāk 

Didi eyā èUtārid fikr ile ḳanı idrāk 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i matlaè dìbāce-i zamāne 

9. Çün nām-ı enbiyāyı s ebt itdi  ayy-ı Dāver 

Nām-ı şerìfin itdi ser-defter-i peyam-ber 

Oldı çü dìn-i Aḥmed edyān içinde eşher 

 ayd oldı defterine ol çār-i yār-i server 

Çün oldı zāt-ı pāki sırr-ı Ḫudā’ya mażhar 

Olursa n’ola ḳalbi efèāl-i pāke maṣdar 

                                                 
89

  Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
90

  “Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflak)” kutsi hadisinden 

iktibasla “şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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Dìvān u ṣaff lā-raybe 
91

 olınca aṣl-ı defter  

 ādıḳ ḳuluñ dedi kim ey Dāver-i muẓaffer 

Barmaḳ baṣar mı ḫāme ol iki ebruvāne 

Çün oldı ḥüsn-i matlaè dìbāce-i zamāne 

 

8 

[Tercìè-i Bend]  

11b  Der-Naètü’n-Nebiyyi  alavātullāhi èAleyhi   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1 

1. Raḫş-ı felek şitābuña üstād-ı cüzé ü küll 

İtdi sipihrüñ aṭlasını lāciverdì cül 

2. Pervìn-i çarḥı boynına zencìr idüp 

 avḳ-ı hilāli ayaġına ḳıldı sìm-ġull 

3. Tarṣìè-i der-nücūm ile jengārı zeyn idüp 

Zeyn içün itdi ḳurṣ-ı mehi zer-nişān-ı gül 

4.  avs-i ḳuzaḫ zümürrüd ü yāḳūt-ı nāb ile 

İsrì şebinde  ulzüm-i nìlì’de ḳurdı pül 

5. Yā kāşife’l-ġayāhibi yā Hādi’s-sübül 

Eşfaè lenā bi-lu fike yā eşrafe’r-rusül92
 

 

 

 

                                                 
91

  Bakara (2/9): “… şüphe/ ereddü  yok ur …”  
92

  Ey zifiri karanlıkları açan ve hidayet yoluna rehberlik yapan, ey peygamberlerin en şereflisi! Lutfunla 

bize şefaat et! 
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2 

1. Peyk-i Cenāb-ı  ażret-i èİzzet olup delìl   

èArż itdi aña meşèal-i māhı yaḳup sebìl 

2. Miftāḥ-ı māh nevle èale’l-infirād aña 

Olur güşāde ol gice aḳfāl-i ḳaṣr-ı nìl 

3.  ūrān-ı ḳāṣırāt o gice tār-ı zülfini 

 andìl-i māh-ı çarḫa ider èanberìn fetìl 

4.  ılduñ sevād-ı zülfüñi İsrāyile èıṭır 

Andañ ġazāl-i çeşmüñi mā-zāġ 
93
 ile keḥìl 

5. Yā kāşife’l-ġayāhibi yā Hādi’s-sübül 

Eşfaè lenā bi-lu fike yā eşrafe’r-rusül 

 

3 

1. Dūd-ı siyāh-ı sünbülüñ ey şemèa-i ḳadem 

Dökdi burūc-ı èarş-ı muḥìṭ üstine èalem 

2. Gitdi öñince zümre-i kerrūbiyān yayaḳ 

Oldı yanuñca èasker-i ḳuddūsiyān ḥaşem 

3. Oldı nişān-ı nāḫuñ-ı engüşt-i muècizeñ 

Levḥ-i semāda naḳş-ı ḫaṭ-ı nūn ve’l-ḳalem 
94

 

4.  ıldı ḥarìm-i sidrede zār u şikeste bāl 

Pervāz-ı raḫşuñ idemedi ṭāéir-i ḥarem 

                                                 
93

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 
94

  Kalem (68/1):  “Nûna ve kaleme..” 
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5. Yā kāşife’l-ġayāhibi yā Hādi’s-sübül 

Eşfaè lenā bi-lu fike yā eşrafe’r-rusül 

 

4 

1. Evvel ḳademde èarşa çıḳar ol şeh-i cihān 

èÌsì ḫārı semendüñe olsun mı hemèinān 

2. İrdi verā-yı üştür-i èarşuñ ḳulaġına   

èArşuñ ḫurūsı raḳsa girüp eyledi fiġān 

3. Şehbāz-ı sidr nice erişe Burāḳ’ına 

Pervāz-gāhı oldı anuñ evc-i lā-mekān 

4. Saġ u ṣolında ṭoldı nüfūs-ı mücerrede  

Her cānibinde nāle idüp didi ḳudsiyān 

5. Yā kāşife’l-ġayāhibi yā Hādi’s-sübül 

Eşfaè lenā bi-lu fike yā eşrafe’r-rusül 

 

5 

1. Olup ġamuñla  ażret-i  adìk-i yār-ı ġar   

 odı yoluñda başını Fārūḳ nām-dār 

2. èOs mān yanuñda āyet-i Raḥmān’ı cemè idüp  

Şerè-i şerìfe şìr-i Ḫudā virdi iştihār 

3.  ādıḳ olupdur ol iki necmeyn-i ezhereyn   

Bezm-i cinānda her biri bir şemè-i tāb-dār 

4. Aġlar elemde dìde döküp eşk-i ter müdām 

Söyler ġamuñda göñlüm idüp nāleler hezār 



 

245 

 

5. Yā kāşife’l-ġayāhibi yā Hādi’s-sübül 

Eşfaè lenā bi-lu fike yā eşrafe’r-rusül 
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13a  [Muḫammes] 

1. Başına tāc-ı mā-ūḥì  95
 geyürdi sūre-i  āhā 

96
 

Gözine sürme-i mā-zāġa 
97

 çekdi Leyle-i İsrā 

Geçüp cāy-ı tedellìden maḳāmı oldı ev ednā 
98

 

Bisāṭ-ı ḳurba irdi nuṭḳ-ı  aḳḳ’ı eyledi ıṣġā 

Nebìler de aña olan bu èızz u cāhı görsünler 

2. Ne taḥt-ı devlete geçdi ne geydi ḫilèat-i dìbāc 

Göñüller milkini Tātār-ı çeşmi eyledi tārāc 

Alur ḫayl u ḥaşemsüz niçe yıl milk-i cihānda bāc 

Olubdur pādişehler işigüñde bende-i muḥtāc 

Ne èālì-şān olur ol dil-rubālar şāhı görsünler 

3. Nihāl-i ḳāmetin dāl itmede her dem èibādetle 

İrişür vāḥide āḫir elif-veş istiḳāmetle 

İderdi ḫalḳa menşūr-ı cemāli ḥükmi āyetle 

Ḍalālet kişverin fetḥ eyleyüp tìġ-i hidāyetle  

Firāz-ı èarşa degmüşdi livā-yı cāhı görsünler   

4. Divāl-i pāki naèleyn-i şerìfinüñ hilāl iken 

 arìm-i Kaèbe-i kūyında ferrāşı Bilāl iken 

Yolında sāye-veş ḫalḳı cihānuñ pāy-māl iken 

                                                 
95  Kehf  (18/27),  Ankebut (29/45), Zuhruf (43/43): “Bana vahy olunan şey…”  
96  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
97  Necm (53/17): “gözü kaymadı…” 
98  Necm (53/9): “… daha da yakın…”  
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Bu denlü kerr ü ferriyle  abìb-i Zü’l-Celāl iken 

Kemerde ṭāḳ-ı èayyūḳa çıḳardı āhı görsünler 

5. Rū-māhın ṭıfl-iken her gice ānı māder-i pinhān 

 arìm-i Kaèbede mehd ile ḳodı gitdi ol sulṭān   

 avāfa başlanıcaḳ ol uyanub ṭıfl olur giryān 

Mübārek mehdini ṣalranup gökden meh-i tābān 

Ne sulṭān-ı muèazzamdur o şehen-şāhı görsünler 

6. Göreñ bu nefs-i bed-şūm ile cān-zāruñ aḥvālin 

Urup seng-i melāmetle şikeste eyledi bālin   

Devā yoḳ èiṣyāna çürütdi yolına mālin 

Şefāèat manẓarından  ādıḳ-ı dil-ḫastenüñ ḥālin 

Açup şefḳat gözin ol cān-ı ṭabìb-gāhı görsünler 
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 G azel] 

19a  Der-Naèt-ı Resūlü’s -S e aleyn ü İmāmü’l- aremeyn 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sırr-ı zāt-ı kibriyāsın yā Resūl 

Nūr-ı çeşm-i enbiyāsın yā Resūl 

2. Kün ü kenzen 
99

 maḥzeninde mā-ḫaṣal  

Nūr-ı çeşm-i enbiyāsın yā Resūl 

3. Leyle-i İsrā’da şemè-i hüsn ile  

Pertev-i necm-i hüdāsın yā Resūl 

                                                 
99

  “Ben gizli bir hazine idim..” anlamına gelen ifade “Küntü kenzen mahfiyyen..” ile başlayan kudsi 

hadisten kısmen iktibastır. 
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4. Fe’staḳim 
100

 gülzārınuñ sìr-ābesi  

Serv-i nāz-ı mün ehāsın 
101

 yā Resūl 

5. Bāġ-ı mā-ūḥì de 
102 ṭìbü’l-ḥānla  

Bülbül-i destān-serāsın yā Resūl 

6. Ḫāk-i pāyüñdür husūlì-i vücūd 

Mebde-i ṣunè-ı Ḫudāsın yā Resūl 

7.  ācinüñ kūşe-i miḥrāb-ı dìn 

Kaèbe-i ehl-i ṣafāsın yā Resūl 

8. Ḫāk-i pāyüñ kuḥl-i mā-zāġa’l-baṣar 
103

 

Çeşm-i cāna tūtiyāsın yā Resūl 

9. Şemme-i lüṭfüñ ile ḫūş būdur cihān 

Verd-i bāġ-ı ıṣṭıfāsın yā Resūl 

10. Hem-zebānuñ èandelìb-i vaḥy olan 

 ūtì-i şekker-ġıdāsın yā Resūl 

11. èİllet-i èisyāna cām-ı luṭf ile 

Şerbet-i şehd-i şifāsın yā Resūl 

12.  āéir-i Batḫā maèānì ṣayd iden 

 āéid-i Yes rib-feżāsın yā Resūl 

13. Rūz-ı maḥşerde şefìè ol  ādıḳ’a 

Şāfiè-i rūz-ı cezāsın yā Resūl 

 

                                                 
100

  Hûd (11/112):  “Dosdoğru ol!” 
101

  Necm (53/14) : “… en son…” 
102

  Tâhâ (20/38) : “… bana vahyolunan şey…” 
103

  Necm (53/17): “ … gözü kaymadı…” 
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11 

   G azel] 

Der-Men abet-i  adì  Ra iyallāhü èAnh 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Māh-ı şerèuñ enveri  adìḳ’dür 

Necm-i dìnüñ ezheri  adìḳ’dür 

2. Rāh-ı ẓulmetde ḳalan ṭāġìlerüñ 

Şām-ı ġamda rehberi  adìḳ’dür 

3. Ehl-i ṣıdḳa Kaèbe-i maḳṣūdda 

Naèl-i pāküñ maṣdarı  adìḳ’dür 

4. Ehl-i şerèuñ şirèatü’l-İslām’da 

 uccetinüñ maḥżarı  adìḳ’dür 

5.  ādıḳā kālāy-ı dìn-i Aḥmed’e 

Cümleden öñ müşterì  adìḳ’dür 
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 G azel] 

19b   Va fet-i Fārū   (G .L.M)
104

  

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Mālik-i tāc-ı revāsın yā èÖmer 

Sālik-i rāh-ı hüdāsın yā èÖmer 

                                                 
104

  Bu harfler muhtemelen Hz. Ömer’in belirgin vasıflarının baş harfini ya da rumuzlarını teşkil etmektedir. 
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2. Düşmen-i İslām’a ṣalmış dest-i  aḳ 

Seyf-i bāzū-yı ḳażāsın yā èÖmer   

3. Kişver-i lüṭf ü èaṭāda mā-ḥaṣal 

Ḫusrev-i èadl ü seḫāsın yā èÖmer 

4. Bunca edyān u milelde nām ile 

Fārūḳ-ı dìn-i Ḫudā’sın yā èÖmer 

5.  ıl naẓar  ādıḳ faḳìrüñ ḥāline 

Milk-i dilde pādişāsın yā èÖmer 
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 G azel] 

19b  Der- ıfat-ı Zü’n-Nūreyn A.M. 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kevser-i kān-ı seḫā èOs mān’dur 

Kevkeb-i burc-ı ḥayā èOs mān’dur 

2. Dürcine ṣuḥf-i ḳadìmüñ dürr gibi 

Derc iden nuṭḳ-ı Ḫudā èOs mān’dur 

3.  umrì-i muḳrì-i serv-i sünbüle 

 ūṭì-i elḥam-serā èOs mān’dur 

4. Nāmı zü’n-nūreyn olursa ṭañ mıdır 

Şemse-i şems-i  uḥā èOs mān’dur 

5. Şerbet-i luṭf ile maḥşerde benüm 

Derdüme  ādıḳ devā èOs mān’dur 
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 G azel] 

19b  Der- ıfat-ı Emìrü’l-Müéminìn 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kaèbe-i ehl-i ṣafāsın yā èAlì 

Sırr-ı zāt-ı Muṣtafā’sın yā èAlì 

2. Òāzin-i dürr-i selūnì  105
 lev küşif 

106
 

Naḳd-i genc-i innemāsın
107

 yā èAlì  

3. Tāc-dār-ı taḫt-gāh-ı men èaref 
108

  

Şehvār-ı lā-fe āsın
109

 yā èAlì 

4. Gevher-i pākìze-i Baḥr-i Necef 

 aṭre-i ebr-i seḫasın yā èAlì 

5.  ıtmìrüñdür  ādıḳ’a eyle naẓar 

Şāh-ı merdān-ı Ḫudāsın yā èAlì 

 

 

 

 

                                                 
105

  “Sorunuz” anlamına gelen ifade Hz. Ali’nin ilmini övmek için yapılan telmihtir. 
106

  Hz. Ali’ye atfedilen “Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” manasına gelen sözün ilk 

kelimesidir.  
107

  “Sadece, ancak” gibi anlamlara gelen ifade Hz Ali’nin bilhassa ilminin överken kullanılır ve Fatır 

suresindeki (35/28)  “… Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”  

ayetindeki anlamla daha çok uyum gösterir.  
108

  “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû) olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır.  
109

  Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali gibi yiği  yok ur.” 

anlamına gelir. 
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 Mesnevî] 

20a  Der- ıfat-ı  a ret-i  asan  

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ol ḥasen ṣūret meh-i bedr-i tamām 

Nūr-ı çeşm-i duḫter-i ḫayru’l-enām 

2. Olmış idi ol şeh-i èālì tebār  

 ayder-i Kerrār’a ferzend-i kibār 

3.  ıldı añı Ḫālıḳ nūr-ı yaḳìn 

 urre ü’l-èayn-ı 
110

 Resūl-i pāk-i dìn 

4. Eyleyüp zehr-i ġamı eyyām-ı nūş 

Güft ü gūyından cihānuñ ṭutdı gūş 

5. Şuèle-i şemè-i liḳāya irdi ol 

Çeşme-i āb-ı beḳāya irdi ol  
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 Mesnevî] 

Der- ıfat-ı İmām-ı  üseyin 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ol şehìd-i şāhidān-ı pür-belā 

Lāle-i nuèmān-ı deşt-i Kerbelā 

2. Merdüm-i çeşm-i cihān-bìn Betūl 

Gevher-i yektā-yı dāmād-ı Resūl   

                                                 
110

  Kasas (28/9): “… göz aydınlığı…” 
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3. Şuèle-i şemè-i çerāġ-ı şeş-cihāt 

 urretü’l-èayn-ı Resūl-i kāéināt 

4. Ḫāfiḳayn enverìnüñ ezheri 

Kevkebeyn esèadınuñ enveri 

5. Serv-i nāz-ı gülşen-i āzādeġān 

Cilve-sāz-ı mesned-i şehzādeġān 

6. Gösterüp  aḳḳ’uñ ḳażāsına rıżā 

Eylediler terk-i iḳlìm-i fenā 

7. Eyle yā Rab ḥācetin idüp ḳabūl 

 ādıḳ’ı ḫāk-i derrāk-i Resūl 
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[Muḫammes]  

13b       Der-Menā ıb 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  adāḳatde èatìḳ-i zümre-i aḥbābı görsünler 

èAdālet itmede Fārūḳ bin Ḫaṭṭābı görsünler 

 ayā burcında Zü’n-nūreyn olan meh-tābı görsünler 

Şecāèatde Emìr Bū Türābı görsünler 

Hidāyet şemèi isterler ise aṣḥābı görsünler 

2. Birisi şāh-ı kevnüñ iz hümā iåneyni
111

 ġārıdur  

Birisi milk-i şerèüñ şıḥne-i ḫı met güzārıdur 

Biri milk-i ḥayānuñ ḫusrev ü gerdūn vaḳārıdur 

                                                 
111

  Tevbe (9/40): “… iki kişiden biri olarak…” 
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Biri rūz-ı ġamuñ çābük düldül süvārıdur 

Ne èālì pādişālardur o çār-aḫbābı görsünler 

3. Cemāli Kaèbe-i èulyā zülāli zemzem-i nā-yāb 

èIzārı midḥatinde heşt-behiştüñ devḫası bir bāb 

Olupdur āsitān-ı devleti çün ḳıble-i aṣḥāb   

 osunlar secdeyi bir ġayri miḥrāba dil-i aḥbāb 

èAlì’nüñ naèl-i esbi itdügi miḥrābı görsünler 

4. Ebū-Bekr oldı evvel èarż iden ṣıdḳ ile ìmānın 

èÖmer’dür baèzārın diren Resūl’üñ yolına cānın  

Yazan èOs mān bin èAffān olupdur ḥüsni dìvānın   

Necef deryāsı içre gevher-i sìr-ābı görsünler 

5.  afā burcında bunlar maẓhar-ı nūr-ı saèādetdür  

Naẓar ḳılmaġa ḥāl-i èāleme èayn-i èināyetdür 

èAdū-yı denì ilzām itmek içün rūşen āyetdür   

Cemāli her birinüñ pertev-i necm-i hidāyetdür 

Ne gevherlerdür o dört mihr-i èālemnāyı görsünler 

6. Kemāl-i ṣanèatında her biri üstād iken māhir 

İmām-ı dìn-i İslāma iderler iḳtidā āḫir  

 arìḳinde idince her biri māhiyetin ẓāhir 

 odı baḥs inde dìn-i Aḥmed’üñ ilzām idüp ḳāṣir 

Nice rām eylediler zümre-i aèdāyı görsünler 
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[Muḫammes]
112

 

13b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Çeküp ser-būstān-ı ḥüsn içinde serv-i ḳāmetler 

 opardı ehl-i èışḳuñ başına dürlü ḳıyāmetler 

 uhūr itdi ki işrāḳ-ı sāèatde èalāmetler 

 açen eyler ṭulūè ol kevkeb-i burc-ı saèādetler 

Müneccimler ḳanı kim èilm-i usṭurlābı görsünler 

2. İdüp teşrìf-i keremnāyı ḳudret bunlara nāme  

Döner Bāġ-ı İrem’den her biri serv-i gül-endāme 

Olur rehber reh-i milk-i hüdāda ḫāṣ ile èāme 

Nice revnaḳ virüpdür şeş-cihāt bāġ-ı İslām’e 

Şerìèat gülşeninde dört gül-i sìr-ābı görsünler 

3. Geçelden sancaḳ-ı İslāmı aṣḥāb-ı ṣafā himmet 

Olupdur her birisi ṣuḥuf-i İslām içre bir āyet   

Virür edyān içinde dìn-i Aḥmed bunlara şöhret 

Olınca rāh-ı èisyānda zelìl-i ḥaṣar-ı èizzet 

Nice meyl itdiler anlara şeyḥ ü şāḳì görsünler 

4. Verā-yı perdeden bezm-i ṣafāda merdüm-i nāsūt 

Nidā-yı Rabbi heblì 113
 gūş idince ḳaldılar mebhūt  

Muḥālif olana budur nevā-yı naème-i  ālūt 

 ariḳat meclisinde muṭribān-ı èālem-i lāhūt 

Şerìèat sāzına urduḳları mıżrābı görsünler 

5. Ol iki nūr-ı èayneyn-i Resūl-ı bā-ṣafā ḳanı 

Nücūmuñ ezhereyni pertev-i şems-i  uḫā ḳanı  

                                                 
112

  Bu metin Dîvân’da der-kenâr olarak yazılmıştır. 
113

  Saffat (37/100):  “Rabb’im bana bağışla…”  
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Ol iki ġonca-i gülzār-ı bāġ-ı lā-fe ā
114

 ḳanı 

O ḥūn-āġişte berg-i lāle-i kerb-i belā ḳanı 

Meded cān gözleri ol ġonca-i sìr-ābı görsünler 

6. İçeler bādeyi meclis ḳurup çeng u rebāb ile   

 urāḥìler ṭura ḳarşularında ṭolu āb ile 

Elemden teşne olduḳça be-ġāyet ıżṭırāb ile 

Gülüsin ġonca-veş ḥuşk eyleyenler zehr-i nāb ile 

Elinde āteşìn kāse ile pür-zührābı görsünler 

7. Yeri yoḳdur ḫarābāt-ı suḫanda rind-i ḳallāşuñ 

Ola ḥāme-ṣıfat rāh-ı feṣāḥatde ayaḳdaşuñ 

Çeker yoḳdur ayāġuñ maḥlas-ı nazm içre uyaşuñ  

 anı şol rāfiżì melèunları ḳavm-i ḳızılbaşuñ 

Nice medḥ itdi  ādıḳ ḥażret-i aṣḥābı görsünler 
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[Muḫammes] 

14b Velehū Eydan
115

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Serìr-i milk-i èizzetde cemāl-i şāhı görsünler 

Sipihr-i evc-i rifèatde èızār-ı māhı görsünler 

Cenāb-ı arş-ı aèlādan yüce dergāhı görsünler 

Delìl-i meşèal-i ḥüsnüñ güc ile rāhı görsünler 

Nice sāye ṣalarmış ḫāke  ıllullāh’ı görsünler 

                                                 
114

 Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali gibi yiği  yok ur.” 

anlamına gelir. 
115

  Bu metin Dîvân’da der-kenâr olarak yazılmıştır. 
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2. Çeküp èasker emìr-i ḥükmi ṭabl u èalemlerle 

 adā-yı kūsı ṭutdı kāinātı dem bu demlerle  

Yazulmaz defter-i iḥsānı èālemde ḳalemlerle 

Olup bu nüh ḳılāèı èasker encüm-i ḥaşemlerle   

Burūc-ı çarḫa döksünler livā-yı şāhı görsünler 

3. Olupdur Bāyezìd’i zühd ü taḳvānuñ èibādetde 

Nitekim Kaèbenüñ  asān’ı iècāz-ı feṣāḥatde 

İdüpdür Òātem’üñ  ayy defterüñ milk-i seḥāvetde 

Kemāl-i ḥüsn-i ḥulḳ ile bugün çarḫ-ı èadāletde 

Melik görsem diyenler ol felek-i ḫar-gāhı görsünler 

4.  anı bir Òusrev ü Cem rütbe-i şāh-ı baḥr u ber-āsā 

Cihānı ṭutdı nūr-ı şevketi şems ü ḳamer-āsā 

Ḫaddinüñ çeşmine sìne ṭutup anuñ siper-āsā 

 osunlar yoḳ yire lec itmesünler sürḫ-ser-āsā  

Şehenşehler aña lāyıḳ serìr ü cāyı görsünler 

5. Mürìd-i kām-yābdur ehl-i keşf içün kerāmetüñ  

Kefìl ü żamìnindür ḫalḳ-ı dehr içün mühimmātuñ 

Eşigi maṭlubıdur zümre-i erbāb-ı ḥācātuñ 

Aḳar her yañadan üstine aṣḥāb-ı münācātuñ 

Olupdur Kaèbe-i ehl-i ṣafā dergāhı görsünler 

6. Yüzinde dāne-i ḫāl-i sipās görmeyüp  dem 

Vücūdı ḫırmenin nār-ı firāḳa yaḳmasun her dem 

Olup bādı bu deñlü fitne vü āşūb-ı dehre hemm 

 ılub ġam ẓulmetinde birbirine girmesün èālem 

Verā-yı perdeden mihr-i cemālin gāhì görsünler   

7. Li-ḥamdillāh saña ey ḫusrev ü milk-i cihān-ārā  

Ne kim maḳṣūd idündüñse münìr eyledi Mevlānā 
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Yeter ehl-i behişt olduġuña şāhid benūn-ı dünyā 

Delìl-i rūşen isterse eger kim ṣıdḳına aèdā 

Yanuñda ḥūr u ġılmān ile èişret-gāhı görsünler 

8. Şeh-i èālì naẓarsın ḳıl rièāyet mezheb ü güftüñ 

 aḳın iġvāsına aldanma aġyār-ı bidāyetüñ 

Eline virme ṭıfluñ zāhidā nādān gibi rìşüñ 

 orup ḥālini eger kim eyleyüp dervìş ü dil-rìşüñ  

Nedür ḳapuñda ol itdügi şeyéullāhı116
 görsünler  

9. Egerçi ṣūfì-i sālūs ider āvāz ile zikri 

Çekerdi ḥalvetinde bulsa amma bāde-i bekri 

Eger kim ḥātırında nièmet-i dünyā olup fikri 

 apuñdan ġayri pāya eyler ise secde-i şükri 

Ne milletdür èaceb ol zāhid-i gümrāhı görsünler 

10. Cihānda mihr-veş ṣubḥ u ṣāl-i dehre lāyıḳ 

 anı rāh-ı ṣadāḳatde bugün èāşıḳ-ı ṣādıḳ 

Olup Mecnūn gibi dìvānelük fününde bir fāyiḳ 

Yılar mı Leylì-i zülfüñ hevāsına düşüp  ādıḳ  

Belā vādìlerinde ol şeh-i ḫar-gāhı görsünler 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116

  “Şey'en billâh”tan iktibas olan ifade “Allah için bir şey” anlamına gelir.  Dilencilik yapan kalenderi 

dervişler için kullanılır. 
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[Taḫmìs] 

14a    feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

     (fāèilātün)            (fāèilün) 

1. Levḥayüz naḳş u ḫat u reng u ṣuverden pāküz 

Noḳta-i dāire-i merkez-i nüh eflāküz 

Şāhbāz-ı ḥarem-i ṣayduña levlāküz 
117

  

Vāhidüz èarṣa-i vaḥde de bugün çālāküz 

Şeş-cihe den geçüben vāhidìyüz bì-bāküz 

2. Midḥat-i sırr-ı femüñ fikr-i daḳāyıḳ oluben 

 ıfat-ı şehd-i lebüñ nükte-i fāyiḳ oluben 

 abè-ı şekker-şikenüm ṭūṭì-i nāṭıḳ oluben 

Nā ıra āyine-i levḥ-i ḥakāyıḳ oluben 

Ehl-i dānişdenüz èilmiyle èacep derrāküz 

3. Du cihān varlıġınuñ bāèis i el-ḥak çü bizüz 

è lem-i kevne viren ziynet ü revnaḳ çü bizüz 

Naṣṣ-ı kātıèda olan nükte-i muġlaḳ çü bizüz 

İkilikde yürürüz vāhid-i mu laḳ çü bizüz 

Varlıġından çü biz āfāḳa gelen idrāküz 

4.  ıfl-ı dil ād-ı Nebì’den alalı ders ü edeb   

 unè-ı  aḳḳ’uñ ne imiş bildi kemāline sebeb 

èArşa çıḳsa ne èaceb silsile-i nāle-i Rab 

                                                 
117

  “Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflak)” kutsi hadisinden 

iktibasla “şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 

 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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Limen’il-mülk 
118

 oḳuruz èāleme her rūz ile şeb  

Hāliku külli 
119

 bizüz cümle melekden pāküz  

5. Kāf u nūn emri ger olmasa èıyān mā-fìhā 120
 

 ādıḳ açılmaz idi dìde-i cān mā-fìhā 

Añmaḳ ḳılmış idi kevn ü mekān mā-fìhā 

Olmasaḳ olmaz idi cümle cihān mā-fìhā 

Ey Murādì  yine sırr-ı hükm-i levlāküz
121
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[Tercìè-i Bend] 

14a  Der-Menā ıb-ı Çihār-ı Yār-ı Bā- afā Rı vānullāhi èAleyhim Ecmaèìn 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1 

1. Bi-ṣunèi’l- ādiri’l- ayyūm 
122

 u Dāver  

Yapıldı cāmiè-i pìrūze manẓar 

2. Muḳarnes ṭāḳına ḳavs-i ḳuzaḥdan 

Kemerler oldı anuñ sürḫ u aḥ ar 

3.  anādìl-i nücūm ile olup zeyn   

Yaḳar zerrìn çerāġın mihr-i ḫāver 

4. İçinde hālenüñ māh-ı şeb-ārā 

Miyān-ı ḥalḳada āyìne-i zer  

                                                 
118

  Mülk (40/16): “..mülk kimindir..” 
119

  “…her şeyi yaratan..” 
120

  “ Onun içinde olan şey” 
121

  “Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflak)” kutsi hadisinden 

iktibasla “şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 
122

  Her şeye gücü yeten ve sonsuzluk sahibi (Kâdir ve Kayyûm) olan Allah’ın yaratması ile.. 

 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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5. Fürūġından şümūè-ı aḫterānuñ 

 ıbāb-ı lāciverd oldı münevver 

6. S üreyyā ẓarf-ı nìlì içre gūyā 

Yedi ḳandìl-i zer oldı mücevher 

7. Çün oldı muḳtedā rūḥ-ı Muḥammed 

İderler iḳtidā aña melekler 

8. Midād-ı zerle saḳf-ı lāciverd 

 alem idüp şehābı yazdı aḫter 

9. Çerāġ-ı mescid ü miḥrāb ü minber 

Ebū Bekr ü èÖmer èOs mān u Ḫayder 

 

2 

1. Ḫudā ḫulḳ itdi çün faḫr-i cihānı 

Cemìè-i ḫulḳuñ itdi kām-rānı 

2. Muṣāḥib ḳıldı aña çār-ı yārı 

K’ide anlarla èayş u zindegānı 

3. Biri  ıddìḳ-i ekberdür o māhuñ 

 utupdur nūr-ı ṣıdḳı milk-i cānı 

4. Biri Fārūḳ-ı dìn-i ḥaḳḳ u bāṭıl 

Firār eylerdi şeyṭān görse anı 

5. Biri ḫurşìd-i Zü’n-nūreyn andan 

 ayā eylerdi māh-ı āsumānı 

6. Biri Şìr-i Ḫudā merd-i èadū-keş 

Ser-i şemşìrinüñ ṭamlardı ḳanı 
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7. Açupdur kişver-i İslām’ı bunlar   

Olup her biri èālem pehlevānı 

8. Eger kimdür deyü bunlar cihānda 

 orarsañ ey göñül benden nişānı 

9. Göñüller milkinüñ taḥtına server 

Ebū Bekr ü èÖmer èOs mān u Ḫayder 

 

3 

1. İdüp şeh  ażret-i Ḫallāḳ-ı Bārì 

Velāyet taḥtına ol çār-ı yāri 

2. Olupdur kimi rūz-ı ibtidādan 

O şāh-ı enbiyānuñ yār-i ġāri 

3. Kiminüñ heybetinden ehl-i küfrüñ 

Yıḳıldı başına dār u diyārı 

4. Kimini mecmaèu’l-baḥreyn-i èirfān 

İdüp virdi aña ḥilm-i vaḳārı 

5. Kimini èarṣa-gāh-i hilātınuñ 

İdüpdür şeh-süvār-ı tāc-dārı 

6. Cihāna virdiler èadl ile revnaḳ 

Olup iḳlìm-i şerèüñ şehriyārı 

7. Kilìsālarda nāḳūs ötmez oldı 

 utuşdı ehl-i küfrüñ dilde nārı 

8. Alurlar  arb-ı dest ile ḫarācın 

Zebūn idüp èadū-yı ḫāk-sārı   
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9. Ḫıdìv-i ḫusrevān-ı naèt-ı kişver 

Ebū Bekr ü èÖmer èOs mān u Ḫayder 

 

4 

1. O çāruñ her birinine ālì yār 

Birer ḥaṣlet ḳomışdur ṣunè-ı Cebbār 

2. Dehān maḥzenine ṣamt-ı sengin 

Beri ḳomışdı fāş olmaya esrār 

3. Biri èadl ile Nūş-ı Revān-ı s ānì 

Olub mìzān-ı inṣāfıyla mièyār 

4. Biri cemè eyleyüp āyāt-ı Ḫaḳḳ’ı 

Olur ḥilm-i ḥayā ḫayline serdār 

5. Birisi men èaref 
123

 iḳlìmi içre  

Kerìmü’ş-şān u sulṭān-ı cihān-dār 

6. Bu çārı birbirinden itme ifrāz 

Dilerseñ ide raḥmet saña G affār 

7. Ki zìra iḳ edey üm ih edey üm  
124

 

Dedi bunlar ḥaḳḳında faḥr-i ebrār 

8. Eger ey ṭālib-i dìn ü şerìèat 

Suvāl itdüñse baña kimdür ol çār 

9. Resūl-i Ekremüñ sırrına maẓhar  

Ebū Bekr ü èÖmer èOs mān u Ḫayder 

                                                 
123

  “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû) olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır.  
124

  “Uydunuz, taklit ettiniz  ve hidayet erdiniz.” 
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5 

1. Temāşā eyle kim Òallāḳ-ı èālem 

 odı her birisinde sırr-ı mübhem 

2. O kim femde ṭutardı seng-i ṣamtı 

Olubdur iz hümā fi’l-ġāri 
125

 maḥrem  

3. O kim èādil idi baède’l-Muḥammed 

Nebì olsa gelürdi aña peyġam 

4. èAzìz oldı biri ḥilm ü ḥayādan 

Dedi Yūsuf aña ol faḫr-i  dem 

5. èAlìm oldı biri sırr-ı èarefden
126

 

Dediler cümlesinden oldı aèlem 

6. Kerāmetiyle küffār-ı laèìni 

İderlerdi kaçan baḥs  olsa mülzem 

7. Birinüñ yetmiş erce ḳuvveti var 

Mebāḥisler nice olmaya ebkem 

8. Bilād-ı milk-i dìni ḳıldı ābād 

Velāyetle o şāhān-ı muèaẓẓam 

9. Olubdur her birine yār u hem-ser 

Ebū Bekr ü èÖmer èOs mān u Ḫayder 

6 

1. Olup her biri bir ṣāḥib-i velāyet 

İderdi èāleme keşf-i kerāmet   

                                                 
125

  Tevbe (9/40): “… onların ikisi mağarada iken…” 
126  “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû) olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır.  
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2.  utardı kāéinātı derd-i  adìḳ 

 açen itse ol ṣubḥ-ı saèādet 

3. Celāliyle yüzine baḳsa Fārūḳ 

Yaḳardı şemsi ol şemè-i melāḥat 

4. Birine cāmiè-i āyāt-ı  uréān 

 urūf-ı levḥi èarż eyler temāmet 

5. Gelür şìr-i Ḫudā ṭoġduḳda bir murġ 

Yazar nām-ı èAlì ṣadrında āyet 

6. Bunuñ gibi hezārāndur hezārın 

İderler èāleme èarż-ı kerāmet 

7. İder aèdā içinde ḥarḳ-ı èādì 

İdince bir kişiye  aḳ èināyet 

8. Ḍalālet ẓulmetinde yol azana 

Olubdur her biri şemè-i hidāyet   

9. Saèādet burcına ferḫunde-aḫter 

Ebū Bekr ü èÖmer èOs mān u Ḫayder 

 

7 

1. Çü anlardur şerìèat pādişāhı 

Beni anlardan ayırma İlāhì 

2. Beni anlarla ḥaşr eyle ḳıyāmuñ 

 açen kim ola zāhir ṣubḥ-ı kāzib 

3. Cehennem āteşinden rūz-ı mahşer 

Olalar  ādıḳ’uñ anlar penāhı 
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4. S evābına ola maġlūb cürmi 

 açen kim vezn ola müzd ü günāhı 

5. Enìsin ḥūr idüp Ḫallāḳ-ı èālem 

Ola Firdevs-i aèlā cāy-gāhı 

6. Emìr-i mesned-i èizzet olub ol 

İrişe èarş-ı aèlāya külāhı 

7. Ola zikr ile anlaruñ müzekkì 

Żamìrinden gidüp fikr-i melāhı 

8. Beyāz-nāme-veş aġ eyle yüzin 

Aña èarż eyleme ḫaṭṭ-ı siyāhı 

9. Ola yār u enìsi rūz-ı maḥşer  

Ebū Bekr ü èÖmer èOs mān u Ḫayder 

 

22 

[Muèaşşer-i Mütekerrir] 

17b  Berāy-ı Şeyḫü’l-Kirām Kerìm Dede Efendi Tābe S erāhü ve Ceèale’l- 

Cennete Mes vāhü 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Ey ġubār-ı ḫāk-i pāyüñ sürme-i èayn’el-yaḳìn 
127

 

Naḳş-ı cārū-yı serāyuñ şeh-per-i Rūhu’l-Emìn   

 āmet-i  ūbā ḫırāmuñ naḫl-i Firdevs-i berìn 

Şerbet-i şìrìn kelāmuñ çeşme-i māéin maèìn 
128

  

Kāşif-i èilm-i ledün ḥallāl-i ḳufl-ı bāb-ı dìn 

è rif-i mā-lem tekün şemè-i bisāṭ-ı èābidìn  

                                                 
127

  “Gözle görülen” anlamına gelir. 
128

 Mülk (67/30): “… emiz su (akarsu)…” 
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Aḫter-i burc-ı ṣafādur ol meh-i zühre-cebìn 

Didi envār-ı cemālin seyr idüp Rūḥü’l-emìn 

Şuèle-i şemè-i hidāye  aḫter-i burc-ı yaḳìn 

Şeyḫ-i meydān-ı velāye  mürşid-i erbāb-ı dìn 

2. Çarḫ-ı ezraḳ sāye-i èaṭf-ı ḳabāsıdur anuñ 

Elde ḫaṭṭ-ı şaèşaèa zerrìn èaṣāsıdur anuñ 

Ebr-i bārān-ı ḳażā kuḥli rıżāsıdur anuñ 

Şekl-i dāl ile ḳamer tāc-ı fenāsıdur anuñ 

Māh-ı nev misvāk-ı pāk-i dil-güşāsıdur anuñ 

èIḳd-ı Pervìn sübḥa-i vird-i mesāsıdur anuñ 

Devr iden eflākı zikr-i ḫūş-edāsıdur anuñ 

èArş-ı aèlāda melekler mübtelāsıdur anuñ 

Şuèle-i şemè-i hidāye  aḫter-i burc-ı yaḳìn 

Şeyḫ-i meydān-ı velāye  mürşid-i erbāb-ı dìn 

3. Zāt-ı pākin eyledi Dādār-ı iḳlìm-i ḳadem 

Lì-meèallāh129
 menzilinde şāh-ı kerrūbì ḫadem  

Gevher-i maènāya ḳalb-i pākì deryā-yı ḥıżem   

Pertev-i mihr-i żamìri rāfiè-i ebr-i ẓalem 

Mākiyān-ı bām-ı ḳadri ṭāéir-i èarş-ı èaẓem 

Hem-zebān-ı kelb-i kūyı āhū-yı ṣaḥn-ı ḥarem   

Pìşvā-yı dìn ü devlet rehber-i ḫayl-i ümem 

Yazdı nūn idüp divātı ṣafḥa-i nāme ḳalem  

Şuèle-i şemè-i hidāye  aḫter-i burc-ı yaḳìn 

Şeyḫ-i meydān-ı velāye  mürşid-i erbāb-ı dìn 

4. Eyler itdükçe duèā ol maḥrem-i kerrūbiyān 

Her ser-i engüştini miftāḥ-ı ḳufl-ı āsmān 

 alḳa-i zikrinde ḥavrā raḳṣ urur dāmen-güşān 

                                                 
129 “Allah’la beraber…” 
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Zikr-i tevḥìdin ġıdā eyler dil-i rūḥāniyān 

Oldı ibrìḳ-i vüżū destinde mihr-i zer-nişān 

Raşḥa-i cām-ı lebi āb-ı ḥayāt-ı cāvidān 

Gūşe-i gerdūnda mis l-i şeb-nişìnān-ı zamān 

Eyledi bu maṭlaèı ḫayl-i melek vird-i zebān 

Şuèle-i şemè-i hidāye  aḫter-i burc-ı yaḳìn 

Şeyḫ-i meydān-ı velāye  mürşid-i erbāb-ı dìn 

5. Yazdı dìvān-ı ḳażāda ḫāme-i rūz-ı ezel 

Nāmını ser-ḫayl-i milk ü millet ü dìn ü düvel 

Şuèle-i şemè-i hidāyet eyledi vechin milel 

Oldı şehd-i laèl-i cān-baḫşı şifā-sāz-ı èılel 

Muṭrib-i çarḫa nevā-yı mihridür ṣāliḥ èamel   

Eyledi tiryāke berşin cürm ü èıṣyānı bedel 

Pāsbān-ı ḳasr-ı ḳadridür anuñ gökde Zuḥal 

 ādıḳ ol zāt-ı kerìmü’ş-şāna dirlerse muḫal 

Şuèle-i şemè-i hidāye  aḫter-i burc-ı yaḳìn 

Şeyḫ-i meydān-ı velāye  mürşid-i erbāb-ı dìn 
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 Müseddes-i Mütekerrir] 

18a  Berāy-ı Gül Baba Sul ān  ābe Me cāèhü 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Velāyet illerinüñ mürşid-i erkānı Gül Baba 

Hidāyet yollarınuñ ḫuccet u burhānı Gül Baba 

Maḥabbet èāleminüñ fāris-i meydānı Gül Baba  

 arìḳat ḳulzüminüñ güher-i èirfānı Gül Baba 
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Şerìèat çarḫınuñ ḫūrşìd-i nūr-efşānı Gül Baba 

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gül Baba 

2. Neyistānuñ kenārı pāy-i taḫt-ı bār-gāhìdür 

Baṭ u murġābiyānı göllerüñ ḫayl-i sipāhìdür 

Cuyūş-ı murġ u māhìnüñ şeh-i zerrìn külāhìdür 

Çerāġı şuèlesi evc-i süpihrüñ mihr ü māhìdür 

Sevād-ı şeb fetìl-i şemèinüñ dūd-ı siyāhìdür 

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gül Baba 

3. Çerāġuñdan yaḳar şemè-i sipihri encüm-i raḫşān 

Yaraşur türbene ḳandìl-i zer olsa meh-i tābān 

S üreyyā sübḥa-i billūrın eyler üstüñe gerdān 

Hilāl-i èìd-i e ḥādan ṭakunmış ḫançer-i bürrān 

Felek s evrin diler ḳaṣṣāb-ı çarḥ ide saña ḳurbān 

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gül Baba 

4. Eger kim olmasa ehl-i niyāza Kaèbe-i aèẓam 

Ziyāret-gāh idünmezdi eşigüñ cümle-i èālem 

Yanuñda selsebìl ırmaġını seyr eyliyen è dem 

 arìm-i Kaèbe-i èulyāda ṣanur çeşme-i zemzem 

Mürìd-i èışḳ olup giyse èaceb mi tācuñı Edhem   

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gül Baba 

5. Olup dāmān-ı küh-sār-ı fenānuñ şìr-i ġarrānı 

Şikār olmaġa bekler ṣanki eṭrāf-ı neyistānı 

Temür ḳalèa ider māhìlere laḫdin zemistānı 

Mezārın bekledür düzüp ḳaravul ḫayl-i murġānı 

Olupdur vaḥş u tayruñ taḥt-ı ḳudretde Süleymān’ı 

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gül Baba 
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6.  ular dìvānuñ olup beste-i sìmìn selāsildür 

Degül berg-i ḥazān boynındaġı zerrìn ḥamāéildür 

Ayazmañ ābına ḥavrā-yı cennet ḫaylì māéildür 

Gelüp èıḳd itmege cān riştesin her biri ḳātildür 

Çenār üstüñde tesbìḥüñ oḳur bir şeyḫ-i kāmildür 

 Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gül Baba 

7. Teb ü tāb-ı maḥabbetden olup  ādıḳ ḳuluñ ḫaste   

Yatur ġam tekye-gāhında zelìl ü zār-ı dem-bestem 

 unup āb-ı şifāyı laèlüñ ol ḫumār-ı ser-meste 

Demidür eyle meftūl-i mihrüñ gerdenin beste 

Düşürme himmet idüp sāye-veş bì-çāre-i beste 

Haḳìḳa  milkinüñ sul ān-ı èālì şānı Gül Baba 
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[TÜRKÇE GAZELLER] 
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20b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün   

1. Sübḥāne men  eferrede bi’l-èızzi ve’l-beḳā 
130

 

Sübḥāne men  eḳaddese èani’l-naḳṣi ve’l-fenā  
131

 

2. Beydā-i vaṣf-ı bì-ḥaddi eyle vüsèdür 

Bulmaz berìd-i  ażret-i  uds aña intihā 

3. Enfās-ı insü şükr 
132

 nefìsüñ virür feraḥ  

Ervāḥ-ı ḳudse vaṣf-ı cemìlüñ olur ġıdā 

4. Gencìne-i ṣıfātuñı ḥıfẓ içün eyledüñ 

Mūsì elinde çūbını biñ başlu ejdehā 

5. Vird-i zebān idündi meger nām-ı  ayyüñi 

Nuṭḳ-ı Mesìḥ’i lutfuñ ider böyle cān-fezā 

6.  ılduñ yetìmi baḥr-i vücūduñ dür-i teri 

İki cihānı virseler olmaz aña behā 

7. Taèlìm-i èilmüñ ile  ādıḳ’a olduñ çü  dem’e133
  

Üstād-ı ders-i èalleme’l-esmāe küllehā 
134

  

 

 

 

                                                 
130

  İzzet ve bekâ sahibi, bir olan Rabb’imi noksan sıfatlardan tenzih ederim.  
131

  Fanilik ve noksanlıklardan uzak , kutsal olan Rabbimi  noksan sıfatlardan tenzih ederim. 
132

  “Şükreden insanın hayatına...” 
133

  Beytin ilk mısrasında vezin aksaktır. Muhtemelen mahlas koyma lüzumundan dolayı vezin aksamıştır. 
134

  Bakara (2/31): “Ona (Adem’e) isimleri öğre  i.” 
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25 

20b   Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yā men lehū yüsebbiḥu fi’ṣ-ṣubḥi ve’l-mesā 

Mā kāne fi’s -s erāi ve mā kāne fi’s-semā 
135

 

2. Zā -ı ḳadìm-i lem yezelet-i pāk şud zi-men  

Hem-çün ṣıfā -ı bì- bedelet-i ez-naḳìż-i  mā 
136

   

3. Fehm idemez ṣıfātını fikr-i zü’l-èuḳūl 

İdrāk ider mi zātını èaḳl-ı ulü’n-nühā 
137

  

4. Biñ yıl uçarsa deşt-i ṣıfātında murġ-ı dil 

Bulmaz ḳuyūd-ı dām-ı teselsülden ol rehā 

5.  ādıḳ ne yüzden ide s enā-i cemìlüñi 

Entellezì   üèācezü èan ḥamdike’l-verā 
138
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20b Der-Tev ìd-i Bārì èAzze  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sāza muṭrib çeng urup çün naġme itdi ibtidā   

Veche-i bāḳì vü fānì māèadā geldi nidā 

2. èAks-i rūy-ı sāḳì gösterdi çün miréāt-ı cām 

Gitdi çeşminden ḥabāb-ı bādenüñ naḳş-ı sivā 

                                                 
135  Ey gökte ve yerde olmayanı (Allah’ı) akşam ve sabah tesbih eden! 
136

  Senin idrak edilemez sıfatlarının karşısında benim noksanlığım gibi kadim ve sonsuz olan varlığın bende 

pak (görünür) oldu. 
137

  “Sonsuz akıl sahibi olan bile…” 
138

  Sen öylesin ki senin dışındakiler sana hamd etmekte aciz kalır. 
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3. Aç ḥabāb-āsā gözüñ miréāt-ı rūy-ı yāra baḳ 

Lā yenāmü èāşıḳu’l-maḥrūri fì-nāri’l-hevā 
139

 

4. Raḳṣ urur ḫayl-i melāik naġme-i èuşşāḳdan 

İrse gūş-ı hūşına bezm-i felekde bir ṣadā 

5. Devr-i gülde tevbe meyden eyle  ādıḳ gerçi kim 

Mā yaḳūlü men lehu’t-temyìzü ve’l-aḳlü kezā 
140
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21a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū  

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Ey ravża-i ḥüsninde ḫaṭṭı gülşen-i inşā   

 ad e her envār-ı kemālā ike mā-şā 
141

 

2.  s ār-ı kemālā ike fì-külli mezāhir 
142

 

Çün mihr-i żiyā-güster olur èāleme ifşā 

3. Rìk-i ḥaremüñ zikrine lāyıḳ degül ey māh 

Tesbìḥ-i felek olsa eger èıḳd-ı S üreyyā 

4. Ser-dìde-i bì-behrede envār-ı cemālüñ 

Ey māh-ı münìr ide mi gün gibi tecellā 

5.  atl itmek içün mıṣḳala-i ṣubḥ ile ḫalḳı 

Ḫurşìd-i felek taèyin ider ṣāf ü mücellā 

                                                 
139

  Hürleştirilmiş âşık heva ateşinde uyumaz. 
140

  Kendisinde kabiliyet ve akıl bulunan kişi böyle demez. 
141

  Kemalatının nurlarını dilediğin şeyde ortaya çıkartırsın.  
142

  Ortaya çıkan her şeyde senin kemalinin izleri vardır. 
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6. Virse yoluña cān ile başı néola  ādıḳ  

El-èabdü ve mā-yemlikühū kāne li-Mevlā 
143

  

 

28 

21a  Der-Tev ìd-i Ḫudā-yı èAzze ve Celle  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yā ġāfira’l-ḥa iyye e yā sāmièa’d-duèā 
144

 

Faġfir zün b-i èabdike bi’l-lu fi ve’l-èa ā 145
 

2. Entellezì   eferrede zā en èani’l-verā  

Yā men leke’l-meḥāmidü ve’l-èazze ve’l-beḳā 
146

  

3.  hen iderse kefşini deşt-i ṣıfātınuñ 

İrmez kemāl-i ḫaddine èaḳl-ı ulü’n-nühā 

4. Ṭūbā ki zìb-i gülşen-i Firdevs-i enverest 

Der-būs ān-ı lu f-ı  ū şud kem erìn giyā 
147

 

5. èArż eyle çeşm-i  ādıḳ’a nūr-ı cemālüñi 

Yā kāşife’ - amāyiri ke’l-bedri fi’d-dücā 
148

 

 

 

 

 

 

                                                 
143

  Kulun ve onun malik oldukları Mevla’nındır. 
144

  Ey hataları bağışlayan ey duaları işiten 
145

  Kulunun günahlarını bağışla lutfeden  ve karşılısız veren.. 
146

  Ey övgü yücelik ve sonsuzluk sahibi olan! Sen kendisi dışındakilerden ayrı, tek olansın. 
147

  En yüce Cennet olan Firdevs’in bahçesinin süsü olan Tuba bile senin lütfunun yanında kemter bir bitki 

kalır.  
148

  Bulutlu havada ay gibi gizlilikleri ortaya çıkartan… 
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29 

23a  Der-Naèt-ı   āce-i è lem 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yā kāşife’l-ġayāhibi ke’ş-şemsi fi’ - uḥā  

Entellezì teleéleeé  min nūri Rabbihā 
149

 

2. Almaz muḥìṭ-i vaṣfuñı eczā-yı èaḳl-ı küll 

İrmez kemāl-i zātuña fikr-i ulü’n-nühā 

3. Edyān içinde dìn-i şerìfüñ żiyā virür 

Ke’ş-şemè-i fi’l-ġayāhibi ke’l-bedri fi’d-dücā 
150

 

4. Eṣdāf-ı Hind’e eyledi  aḳ zāt-ı pāküñi 

Dürr-i yetìm-i maèden-i deryā-yı ıṣṭıfā   

5.  ılduñ şemāè-i şerè ile ol çār-ı gevherüñ 

Rāh-ı hüdāda her birini şemè-i ihtidā 

6. èArşın serine atmaġa ol māh-ı şeb-revüñ 

Oldı kemend-i kāküli Yāsìn ü Tā vü Hā 
151

 

7.  ādıḳ yaraşur eylese ol sidre ḳadd-i ekber 

Nergislerine sürme-i mā-zāġı
152

 tūtiyā 

 

 

 

                                                 
149

  Kuşluk vaktindeki güneş gibi sen Rabb’inin nurunda parlayan kişisin 
150

  Zifiri karanlıktaki mum, karanlıktaki ay gibi. 
151

  Kur’an-ı Kerim’de bir kısım sureler harflerle başlamaktadır. Bunlara mukatta’a harfleri denmektedir. İşte 

Kur’andaki  yirminci sure de (Tâ Hâ suresi) bu harflerle başladığından dolayı şair bu sureye atıfta 

bulunmaktadır. 
152

  Necm (53/17): “gözü kaymadı…” 
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30 

23a  Der-Naèt-ı Resūlü’s-S e aleyn  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yā men leke’ - efāḫuru ve’l-èızze ve’l-beḳā 

Entellezì   eşarrafe an cümle ’il-verā 
153

  

2. Şud nūr-ı mihr-i èārıż-ı  ū ez-fürūġ-ı zā  

Yā men sirāc-ı vechike lil-ḫulḳi mürşidā 
154

 

3. Çāh-ı belādan eylese cān Yūsuf’ın olur 

 ablü’l-metìn155
 şerè-i şerìfüñ eger rehā 

4. Düşinde çünki  ġāşiye-i èizzetüñ çeker 

Faḫr itmesün mi ḥāmil-i Yāsìn ü Tā vü Hā 
156

 

5. Yaḳma caḥìm-i zillete  ādıḳ gibi beni 

Yā şāfiè’a’l-beriyye e eşfaè zünūbenā 157
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23b  Der-Menā ıb-ı Çihār-ı Yār-i Güzìn  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Rükn-i serā-yı şerèuñe ey serv-i meh-liḳā   

Ol çār-ı yār-ı ṣunè-ı Ḫudā ḳıldı çār-pā 

                                                 
153

  Ey övgü, izzet ve bekanın kendisine ait oduğu kişi, sen halkların hepsinden en şereflisin. 
154

  Ey (Nebi) senin zatının ve yüzünün aydınlığı yaratılmışlara rehberdir. 
155

  Ali İmran (3/103): “… sağlam bir ip..” 
156

  Kur’an-ı Kerim’de bir kısım sureler harflerle başlamaktadır. Bunlara mukatta’a harfleri denmektedir. İşte 

Kur’andaki  yirminci ve otuzaltıncı sureler de (Ta Ha ve Yâ Sîn ) bu harflerle başladığından dolayı şair bu 

surelere atıfta bulunmaktadır. 
157

  Ey hürmete layık bağışlayıcı, bizim günahlarımızı bağışla. 
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2. Biri èatìḳ-i s ānì-i is neyn-i iz-hümā 
158

 

Fi’l-ġār ile ṣıfātını yād eyledi Ḫudā 

3.  ıldı Ḫudā-yı èAzze ve Celle anı luṭf ile   

Ser-defter-i ḫalāéif-i sulṭān-ı enbiyā 

4.  anmañ zebānı ṣamt içün ol ṭutdıġı ḥacer 

Oldı dehānı içre anuñ laèl-i zì-behā 

5. Dirseñ derūn-ı sìne ṭolanur ṣıdḳ ile 

 adìḳ’uñ eyle rūḫına  ādıḳ duèā s enā 
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23b  Der-Naèt-ı Fārū  èAleyhi’s-Selām  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Gelmek olaydı belki nebì baède enbiyā 

Fārūḳ olurdı didi o faḫr-i ulü’n-nühā 

2.  ıldı serā-yı ḥüsnini Kisrā-mis āl zeyn   

Zencìr-i èadl u dād ile ol zülf-i misk-sā 

3. Oldı gelince ṣayd-gehe şìr-i ner gibi 

 ayd-ı kemend-i sūre-i Yā sìn ü Ṭā vü Hā 
159

 

4. Deyr-i  oten’de ṭurre-i perçìni eyledi 

Küfr ü Ḫıtā ṣālibinüñ aḥvālini hebā 

                                                 
158

  Tevbe (9/40) : “… o ikisi…” 
159

  Kur’an-ı Kerim’de bir kısım sureler harflerle başlamaktadır. Bunlara mukatta’a harfleri denmektedir. İşte 

Kur’andaki  yirminci ve otuzaltıncı sureler de (Ta Ha ve Yâ Sîn ) bu harflerle başladığından dolayı şair bu 

surelere atıfta bulunmaktadır. 
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5. Farḳ itmeseydi beynini ḥaḳḳile bāṭıluñ 

 ādıḳ dimezdi  azret-i Fārūḳ aña Ḫudā 

 

33 

23b  Der- ıfat-ı Zü’n-Nūreyn  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Derler o şāha ṣāhib-i nūreyn muṭlaḳā 

Zāt-ı şerìfi olduġıçün menbaè-ı ḥayā 

2. Ger bulmasaydı gözleri èaynüñ ile nūr 

Dimezdi kimse ṣāḥib-i nūreyn aña behā 

3. Yire geçerdi görse yüzin ḥaclesinden āb 

Gülzāra gelse nāz ile ol serv-i meh-liḳā 

4. Cemè itdi çünki nāzil olan āyeti tamām 

Dirlerse aña cāmiè-i  uréān eger sezā 

5.  ādıḳ ḳarìn-i saèd idüp ol necm-i ezheri 

Rāh-ı hüdāya  ażret-i  aḳ ḳıldı reh-nümā 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

278 

 

34 

24a  Der- ıfat-ı Şāh-ı Merdān  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Şìr-i jiyān-ı vaṣf-ı nişān-ı hel-e ā 
160

 

Çābüḳ-süvār-ı midḥat-i meydān-ı lā-fe ā 
161

  

2. Naġme-nümā-yı laḥmike laḥmì  162ve lev küşif  
163

   

Perde-serāy-ı sırr-ı selūnì 164 ve innemā 
165

  

3. Zevc-i Betūl-i vālid-i necmeyn-i ezhereyn 

Dāmād-ı faḫr-i èālem ü serdār-ı etkiyā 

4. Tìġ-i dü-serle şöyle biçer cism-i èanberet 

Ḫayyāt o deñlü biçmeye miḳrāż ile ḳabā 

5. Vaṣf itdi çünki zātını Haḳḳ hel-e ā ile 
166

 

 ādıḳ ola mı menḳabetin itmege sezā 

 

 

 

 

                                                 
160

  “Geldi mi” anlamına gelen ifade İnsan suresinden (76/1) iktibastır. Hazret-i Ali’nin bilhassa yiğitliğini 

övmek amacıyla onun hel e â ayetine mazhar olduğu belirtilir. 
161

  Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali gibi yiğit yoktur.” 

anlamına gelir. 

162
 Hz. Peygamber’in Hz. Ali için söylediği rivayet edilen “Eti etimden, kanı kanımdan…” anlamındaki 

“Lahmike lahmî demmike demmî” sözünün ilk ifadesidir. 
163

  Hz. Ali’ye atfedilen “Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” manasına gelen sözün ilk 

kelimesidir.  
164

  “Sorunuz” anlamına gelen ifade Hz. Ali’nin ilmini övmek için yapılan telmihtir. 
165

  “Sadece, ancak” gibi anlamlara gelen ifade Hz Ali’nin bilhassa ilminin överken kullanılır ve Fatır 

suresindeki (35/28)  “… Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”  

ayetindeki anlamla daha çok uyum gösterir.  
166

  “Geldi mi” anlamına gelen ifade İnsan suresinden (76/1) iktibastır. Hazret-i Ali’nin bilhassa yiğitliğini 

övmek amacıyla onun hel e â ayetine mazhar olduğu belirtilir. 
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35 

24a  Der- ıfat-ı  a ret-i  asan  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ferzend-i dil-pesend-i şeh-i milk-i lā-fe ā 
167

  

Yaèni  asan ki ḳurre-i èayneyn-i murtażā 

2. Şehd-i şehādet itdi aña zehr-i ḳātili 

Ol zü’l-beḳā ki ḥikmetine yoḳdur intihā 

3. Burc-ı felekde ol iki necmeyn-i ezhereyn 

 ayfā cihānda ṭoġmaduġa döndiler dilā 

4. Çözsün ṣaçını şìvān idüp ebr-i nev-behār 

Girsün siyāha mātem idüp çeşme-i beḳā 

5.  ādıḳ umarın ol ibādın görünce èūr 

Maḥşer güninde pūşişin ide baña bir èabā 

 

36 

24a  Der-Men abet-i  a ret-i İmām Hüseyin  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Şeh-zāde-i güzìde-i evlād-ı Muṣtafā 

Yaèni Hüseyn-i şāh-ı şehìdān-ı Kerbelā 

2. Ol serv-i bāġ-ı sìne-i zevc-i Ebū-Türāb 

Ol nūr-ı çeşm-i  ażret-i Sultān-ı Enbiyā 

                                                 
167

  Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali gibi yiği  yok ur.” 

anlamına gelir. 
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3.  abr-i şerìfi üzre melāik çevirmege 

Tesbìḥ itdür türābını ervāḥ-ı enbiyā 

4. Çıḳsa èaceb mi rūd-ı èAlì dìdeden ḥūn ol 

 andı ḥayāt-ı ābına ḳatè eyledi recā 

5.  opraḳ başına āb-ı ḥayātuñ ki  ādıḳā 

Dil-teşne gitdi dimedi bir ḳatre aña mā 

 

37 

24b  Der-Naètü’n-Nebìyyi  alavātullāhi èAleyh  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün  

1. Yazdı èızār-ı levḥine ol ḫaṭṭ-ı müşk-sā 

 men ü billezì ḫalaḳa’ṣ-ṣubḥa ve’l-mesā 
168

 

2. S ūbān-ı zülfi midḥati sihr-āferìnlerüñ 

Cādū dişine her elifin ḳıldı bir èaṣā 

3. Muèciz nümā-yı vaṣf-ı ḫaṭ-ı laèli eyledi   

Nuṭḳ-ı Mesìḥ-i Meryem’i èālemde cān-fezā 

4. èArş-ı berìne çıḳmaġa ol māh-ı şeb-revüñ 

Oldı kemend-i kāküli Yā sìn ü Ṭā vü Hā 
169

 

5.  ādıḳ nihāl-i Sidre ḳıyāmına ol şehüñ  

Cibrìl işitdi sözlerimi didi mün ehā 
170

 

                                                 
168

  Sabahı ve akşamı yaratana iman ettim. 
169

  Kur’an-ı Kerim’de bir kısım sureler harflerle başlamaktadır. Bunlara mukatta’a harfleri denmektedir. İşte 

Kur’andaki  yirminci ve otuzaltıncı sureler de (Ta Ha ve Yâ Sîn ) bu harflerle başladığından dolayı şair bu 

surelere atıfta bulunmaktadır. 
170

  Necm (53/14) : “… en son…” 
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38 

24b  Der- ıfat-ı Çār-ı Yār-i Güzìn Rı vānullāhi èAleyhim   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Şol çār-ı yār-i  ażret-i Sulṭān-ı Enbiyā 

Oldı èimād-ı bār-geh-i dìn-i kibriyā 

2. Erkān-ı Beyt-i Maḳdis ü pìrān-ı rāh-ı dìn 

Fārūḳ ü Bū-Türāb u Ebū-Bekr ü Zü’l-ḥayā 

3. Her biri evc-i devlete yār-i nümā ḥisāl 

Her biri burc-ı èızzete bir necm-i ihtidā 

4. èİzzet anuñ ki eyleye anları şeb-rev 

Devlet anuñ ki eyleye anlara iḳtidā 

5. Devlet yeterdi iki cihān içre bunlaruñ 

 ādıḳ olaydı işigine èabd-i müşterā 
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25a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū ve Celle    

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Enfās-ı lebüñ eyledi ben mürdeyi iḥyā 

Gösterdi yine ḥalḳa zihì muèciz-i èÌsā 

2.  ūr olsa daḫì nār-ı ḫalāline yiterdi 

Envār-ı cemālini göreydi yed-i beyżā 

3. Bir cām-ı ṣafā ṣundı baña sāḳì-i bezmüñ 

Nūş itdüm anı gökde melekler dedi  uḥā 
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4. Ey māh-ı siyeh çerde ġam dāne-i ḫālüñe 

Dil ḫırmenine ṣaldı yine āteş-i sevdā 

5. Ya ḳavs-i ḳuzaḫdur ḳaşuñ ey māh-ı dil-firūz 

Ya ḫāme-i ḳudret ile çekmiş iki ṭuġrā 

6. Nūr āyetini yazmış ezel kātib-i ḳudret 

Ser-nāme-i hüsnüñde iderken ḫaṭṭuñ inşā 

7. Çāk olmasa gerdūn gibi ger sìne-i  ādıḳ 

İtmezdi senüñ mührüñi èālemlere ifşā 

 

40 

25b  Der-Tev ìd-i Zāt-ı Vācibü’l-Vücūd 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Zevāyā-yı felek envār-ı zikrüñle olup emlā   

Feriştehler oḳur tesbìḥ-i sübḥānellezì esrā 
171

  

2. Kemāl-i zātuñı bir nevèa taèrìf itdi  dem ki 

Dedi Rūḥü’l- uds gūş idüp āmennā ve ṣaddaḳnā 
172

  

3. Kemāl-i èilmü’l-esmā ile sāéir behāyimden 

Mükerrem eyledi insānı teşrìfāt-ı kerremnā
173

 

4. Vücūd-ı nābite neşv ü nemāya ḫākden içre 

 ayāt-efzā olur bād-ı ṣabā her yıl Mesìḥ-āsā 

                                                 
171

  İsra (17/1) suresinden kısmen iktibastır: “..Bü ün noksan sıfa lardan münezzeh olan (Allah)  gece 

yürü  ü…” 
172

  İnandık ve tasdik ettik. 
173

  İsra (17/70) suresinden kısmen iktibastır : “…biz yücel  ik, şereflendirdik…” 
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5. İder ṭāvus-ı zerrìn bālı peydā ṣubḥ-dem  ādıḳ 

Zümürrüd āşiyānında sipihrüñ beyże-i beyzā  
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25b  Velehū Ey an Der-Kemāl-i  unè-ı Leèālì  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey kemāl-i ḳudretüñ baḥrinde encüm-i cā-be-cā 

Oldılar nìlūfer-i pìrūze berg-i sìm-sa 

2. Mihr ü māhı ḳaṣr-ı mìnā-fām u gerdūnda ider 

Bānì-i ḳudret iki āyine-i èālem-nümā 

3. Ḫānesin nìş eylemiş zenbūr-ı sürāḫın divāt 

Yazmaġıçün nāmesine āyet-i fìhi şifā 

4. Caème-i gülde çıḳup gūyā maèrifdür oḳur    

Vaṣf-ı tevḥìdüñ nevāza bülbül-i destān-serā 

5. Ol meh-i nā-mihr-i bānuñ dest-i şevḳiyle çeküp 

 ubḥ-veş  ādıḳ ne ṭañ pìrāhenin itse ḳabā 
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25b  Der-Kemāl-i Zātuhū Teèālā Ve Te addes  

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Hindū-yı şebi şaèbedeler eyleyüp ifşā   

Aḳ güller ider çìnì sifāl içre hüveydā 
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2. Hengāme idüp nāvek-i dildūz-ı şehā 

Bir naèl-i zer-endūda döker māh-ı şeb-ārā 

3.  apmaġa serer maḥle-i meydānda eşièèa 

Bir ḥalḳa-i zer itdi hilāl-i şeb-i İsrā 

4.  h-ı şerer-ālūdeni zerrìn-resen itdi 

Ol māh-ı şebi çekmege yerden göge èÌsā 

5.  ādıḳ görüp ol māhı dedi gökde melekler 

El-ḥamdü limen ebdaèa bi’n-nāri ve bi’l-mā 
174  

 

43 

26a  Der-Naèt-ı Seyyidü’l-Enām  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ey vaṣf-ı ḥüsn-i èārıżı ve’ş-şemsi ve’ - uḥā 
175

 

Şerḥ-i kemend-i kāküli ve’l-leyli izā secā 
176

 

2. Mecd ü celāli defterinüñ remzi Yā vü Sìn  

Luṭf u kemāli muṣḥafınuñ ḥarfi Ṭā vü Hā 
177

 

3.  adr-ı ḥarìm-i taḫtuña kerrūbiyān-ı ḫadem 

 adr-i refìè-i baḫtuña seyyār kān Sühā 

4. Esbi Burāḳ-ı berḳ rūşen-i peyki Cibrìl 

Tāc-ı seri le-èamrük 
178

 ü evrengi ıṣtıfā 

                                                 
174

  Su ve ateşle ilk defa (yoktan) yaratana hamd olsun. 
175

  Şems (91/1): “Güneşe ve onun aydınlığına andolsun.” 
176

  Duha (44/2): “İyice karadığı zaman geceye and olsun.” 
177

  Kur’an-ı Kerim’de bir kısım sureler harflerle başlamaktadır. Bunlara mukatta’a harfleri denmektedir. İşte 

Kur’andaki  yirminci ve otuzaltıncı sureler de (Ta Ha ve Yâ Sîn ) bu harflerle başladığından dolayı şair bu 

surelere atıfta bulunmaktadır. 
178

  Hicr (15/72): “Ömrün hakkı için…”  
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5.  ādıḳ ḥurūf-ı muḳaṭṭaèdan  ā vü Mìmle 
179

 

Oldı luġāz ü naèt ü muèammāsı Kāf u Hā 
180
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26a  Der-Naèt-ı Resūlü’å-æe aleyn  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yazdı çü şekl-i Yūsuf’ı ṣūret-ger-i ḳażā 

Vechüñ numūne eyledi ey māh-ı sìm-sā 

2. Vaṣf-ı èızār u zülfini yazmaḳda mihr ü māh 

Levḥ-i sipihre nūr ile fi’ṣ-ṣubḥ-i ve’l-mesā 
181

  

3.  oyup maḳām-ı kuḥlì-i cānlar virür şehā   

Murġ-ı ḥarìmüñ olmaġa ṭayr-ı güher ġıdā 

4. Ser-gevher-i yegānedür ol ḥūr  ādıḳā 

İki cihānı virseler olmaz aña behā 
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26b  Der-Tev ìd-i  āniè-i èAzze İsmühū 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey kemāl-i ḳudretüñ baḥrinde gerdūn ser-ḥabāb 

Anda èaḳs-i şuèle-i şemè-i cemālüñ āftāb 

2.  udretüñ izhār içün sulṭān-ıèışḳa eyledi 

Dest-i ṣunèuñ aṭlas gerdūnı çetr-i bì-ṭınāb 

                                                 
179

  Kur’an-ı Kerim’de hurûf-ı mukattaa’ harflerinden olup Kur’an’da bu harflerle başlayan yedi sure 

bulunmaktadır. (Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Zuhruf, Duhan, Câsiye, Ahkâf) 
180

  Şair bu iki harfle Kurandaki Meryem suresine (ilk ayet)  atıfta bulunur.  
181

  “Sabah ve akşamda…” (Zımnen her daim anlamına gelir.) 
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3. Nìze-bāz-ı èarṣa-i mührüñ olub tā ṣubḥ-dek 

Cenk ider cünd-i èAzāzil’le feleklerde şihāb 

4. Sen o  ānièin kemāl-i ḳudretüñ is bāt içün 

Ḫārdan ḫurmā çıkarduñ ṣunè ile ḫārādan āb 

5.  unèıdur kim ḳatre-i nìsānı  ādıḳ eyledi 

Kām-ı efèìde semm ü eṣdāfdadur ḫūş-tāb 
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26b  Der-Naèt-ı  a ret-i Nebì  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  andesin ey çeşme-i mihr ü meh-i gerdūn ḳıbāb 

Mezraè-ı cāne aḳıtsun lüélüé-i engüştüñ āb 

2. Sensin ol şāh-ı sitāre ḫayl u gerdūn rütbe kim   

 ande gitseñ sāye-bānuñ götürür gökde şehāb 

3. Ellerine tìr olup ṭoḳuz ṭolandı gökleri 

 ābe ḳavseynüñ
182

 görüp ìmāna geldi çūn şehāb  

4. Üstine tār-ı èanākibden ser-èaḳìḳ itdi ṣunè 

İtmeye āzurde tā kim ol şeker-şiken zebāb 

5. Defter-i èuşşāḳına s ebt eyle yā Rab  ādıḳ’uñ 

Nāmını Bū Zer temennāsı ile yevmü’l-ḥisāb 

 

 

                                                 
182

  Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
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27a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Leyle-i İsrāda māh-ı nevle çarḥ-ı pür-şitāb 

Ḫusrevā bir raḥş-ı ezraḳ-ı zeyndür sìmìn-rikāb 

2. Cünd-i yāranda Burāḳ-ı berḳ-i seyrin seyr idüp 

Ellerinden hìze-i zerrìni düşürdi şehāb 

3. Luṭf ile teşrìf ider ol māh-i bezm-ārā deyu 

Zeyn olur şemè-i nücūmuyla bisāṭ-ı nüh ḳıbāb 

4. Māh-ı nevden destine bir zer-nişān miftāh alup   

 smānda ḳomadı fetḥ itmedügi ol gece bāb 

5. Şeb-revāne ṭāḳ-ı èarşa çıḳmaġa kesìrleri 

Eyledi Yā sìn ü Ṭāhā’dan
183

 kemend-i müşg-nāb  

6. Kuḥl-i mā-zāġ
184

 ile olmış kūşe-i çeşmin siyāh 

G āze-i ḥavrādan urmış pāy-ı raḥşına ḥi āb 

7. Rifèati ḳaṣrına ḫūrşìd oldı bir zerrìn cām 

Himmeti cāmına gerdūn oldı bir kemter ḥiṭāb 

8. Vār ḳıyās it kim anı  ādıḳ ne èālì şān olur 

Çünki luṭfından Ḫudā levlāk
185

 ile eyler ḥitāb  

 

 

 

                                                 
183

  Kur’an-ı Kerim’de bir kısım sureler harflerle başlamaktadır. Bunlara mukatta’a harfleri denmektedir. İşte 

Kur’andaki  yirminci ve otuzaltıncı sureler de (Ta Ha ve Yâ Sîn ) bu harflerle başladığından dolayı şair bu 

surelere atıfta bulunmaktadır. 
184

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 
185

  Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflak) kutsi hadisinden iktibasla 

“şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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27b  Der-Naèt-ı  a ret-i Resūl A.M.  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nükte-i ḫāl-i èızārı innehū şeyün èacìb186
  

Nüsḥa-i ḫaṭṭ-ı ġubārı āyet-i fetḥun ḳarìb187
  

2. Sürḫì-i ruḫsār-ı ālı nisbet-i reng-i ḥi āb 

Çihre-i beyzā mis āli heyéet-i keffü’l- ḫa ìb 

3.  aşları miḥrāb-ı çìnì kirpük altında imām 

Minber-i sìmìn bìnì ḫāl üstinde ḥatìb 

4. Merdüm-i çeşmi siyeh dil-i ġamze-i mesti ḳatl 

Gözleri bìmār-ı èışḳ laèl-i cān-baḫşı ṭabìb 

5. Gözde seyr-i ḳadd u ḳāmet elde cām-ı ḫūş-güvā 

Hem faḳìr u hem zelìl ü hem esìr u hem ġarìb188
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27b  Der- ıfat-ı Mevèı e  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Geçdi āvān-ı şebāb ü irdi çün hengām-ı şeyb 

Verziş-i mihr-i cüvānān oldı ey dil saña èayb 

                                                 
186

  Muhakkak ki şaşılacak bir şeydir. 
187

  Saf (61/13): “… yakın bir fe ih…” 
188

  Şiirde mahlas bulunmamaktadır. 
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2.  alḳa-i zünnār-ı zülfin ol büt-i sìmìn-i berg 

 ıldı mānend-i keşef zāhid görince ser-be-ceyb  

3. Çün dehānuñ fikridür dāyim żamìrinden geçen 

Sözlerim olsa èacep mi dil-berā ilhām-ı ġayb 

4. Noḳta-i mevhūmıdur deyü dehānuñ sırrına 

Ehl-i diḳḳat vāḳıf olmadı çoḳ itdi şekk ü rayb 

5. Zìb-i ġamdan kösfend-i cānı eylerdüñ ḫalāṣ 

 ādıḳā Mūsì-veş olsañ rāèì-i deşt-i Şuèayb   

6. Degmesün ḥarf-i elifden ġayre engüştüñ èaṣā 

Tā ki Aḥmed gibi keşf ola saña esrār-ı ġayb  
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28b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şehr-i dilde ol ṣaçı Leylātı bol cūyān olup   

Gezme vādìlerde Mecnūn gibi ser-gerdān olup 

2. Cāme-i zerrìnle fikr-i serāy-ı şāhı ḳo 

 ānḳāh-ı èışḳa gel abdāl-veş èurbān olup 

3. Baġlanub ser-rişte-i taèlìḳe bir āfetüñ 

Bendesi olma gezerken başuña sulṭān olup 

4. Maḥpes-i ġamdan çıḳan ḥablu’l-metìn-i
189

 ṣabr ile 

 ükm ider Mıṣr-ı vücūda Yūsuf-ı Kenèān olup 

                                                 
189

  Ali İmran (3/130): “… sağlam bir ip…” 
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5. Olmışdur  ādıḳā mesken maèārif gencine 

Yatmayunca ḫāne-i dil nice yıl vìrān olup   
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28b  Velehū Der- ıfat-ı Mevèı e  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Leblerüñ ne’yler ṭabìbā  ażret-i Loḳmān olup 

è şıḳa bir būse iḥsān eylemez dermān olup 

2.  abre girdüm düşde fikr-i kākülüñle her ḳılı 

Gerden-i cāna ṭolandı mār-ı müşg-efşān olup 

3. Ḫançer-i ser-tìz ki gördi çemende berg-i bìd 

Düşdi ḫavfından yere ey serv-i ḳadd lerzān olup 

4.  āmetüñ bir tıbıḳ gösterdi yine reftārda 

Serviler ḥayretde ḳaldı vāleden ḥayrān olup 

5. Cennet-i kūyından ol ḥūrì-liḳānuñ göñlümi 

è ḳıbet ayırdı düşmen  ādıḳā Şeyṭān olup  
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29a Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ey Mübdièu ḫalāéiḳu ve Rezzāḳ u kāéinā  190
  

Ve’y Münşì-i ḥadāéiḳu allāḳ-ı mümkinā  
191

 

2. Miftāḥ-ı nām-ı Fātiḥa-i fāéiżüñ gibi 

Olmaz żamìr-i èārife ḥallāl-i müşkilāt 

3. Sāéir nuḳūş-ı èārıżı ḳo zāt-ı pākinüñ 

Besdür s übūt-i vaḥdetine gökde s ābitāt 

4.  anı cihānda ehl-i naẓar göre ol mehüñ 

Nūr-ı ḳadìm-i lem-yezeli
192

  toldı şeş-cihāt 

5. èAdn-i viṣāli nisye-i ehl-i ṣalāt imiş  

Yā maèşere’l-eḥibbeti ḥayyū èale’ṣ-ṣalā  193
 

6. Yā Rab ḥużūr-ı ḳalb ile tevḥìd-i zātuñı 

 ādıḳ faḳìre eyle münìr dem-i memāt 

 

 

 

 

 

                                                 
190

  Ey kainata bol rızık ve yoktan yaratıcı olan (Rabb’im)! 
191

  Ve ey mümkinatı (imkan dahilinde olan) yaratıp bahçeler inşa eden (Rabb’im)! 
192

  “zail olmayan, daimi” anlamına gelen ifade Allah’ı medhü senada kullanılır. 
193

  Ey sevgililer topluluğu, haydi namaza (kurtuluşa)! 
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29a  Der-Naèt-ı  a ret-i Resūl  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey yüzüñ nev-rūz u èìd u ṣaçlaruñ  adr u Berāt 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñde ḥaṭṭuñ sūre-i Ve’l-mürselā 
194

 

2. Bād-veş çok yeldiler meydān-ı rezm içre velì  

İrmedi gerd-i semend-i èazmüñe Ve’l-èādiyā 195
  

3. Görmedi burc-ı risāletde saña mānend-i çarḥ 

Bir meh-i tābānda manẓar-ı aḫter-i ferḫunde-zāt 

4. Şöyle çaldurduñ şerìèat kūsini āfākda 

Kim ġirìvinden anuñ ṭoldı ṣımāḥ şeş-cihāt 

5. Nāle-i zencìr-i èuşşāḳından ol Leylì-veşüñ 

 ādıḳā Mecnūn olup gezdi semāèa kāéināt   

6. Yüz çevirme ehl-i èıṣyāndan çü ḳıldı  aḳ 

Rāḥim-i ḳavm-i cināyet şāfiè-i ḫayl-i èuṣāt 
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29b  Der-Tev ìd-i Celle Zikruhū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vaḥdet-i zātına  aḳḳ’uñ yazdılar dürlü nikāt 

Kātibān-ı rubè-i meskūn u nesìc ü şeş-cihāt 

                                                 
194

  Murselât (77/1) suresinden kısmen iktibastır: “Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.” 
195  Âdiyât (100/1) suresinden kısmen iktibastır: “Nefes nefese koşanlara andolsun.” 
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2. Zerreyi ḥakden nice kim èadd ider reng-i vācibüñ 

Mestindür zātına çün kim vücūd-ı kāéināt 

3. Lem yekün ḥālin mine’z -z ikr’il-ḥafì fi’s-semā  

Yez kürūnallāhe z ikran sāéirā ı s ābi ā  196
 

4.  ānièuñ ās ār-ı ṣunèından baṣìret ehline 

Heft ābāyile besdür Sādıḳā heşt ümmehāt 

5. Emr-i  aḳḳ’ıyla olur hem n’ola Bāḳì’den şerìf 

 ādıḳā meşhūrdur kim bāḳiyā ü ṣāliḥā 
197
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29b  Der-Naètu’n-Nebì èAleyhi’s-Selām  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Eyleyen Ḫālıḳ meges cismim gitārın (?) èankebūt  

Fikr-i Ḫālik eylemişdür èankebūt-ı ḥāne ḳūt 

2. Daèvì-i ḥüsn eyledükçe ruḫlaruñ ḫuccet yeter 

İki şāhidle bulur zìrā ki bir daèvì s ebūt 

3. Eyledi miḥrāb-ı ebrūsında  ayy-i lā-yenām 
198

 

Çeşm-i bādāmın dil-i zühhāda ḳūt-ı lā-yemūt  

4. Keşf-i esrār-ı femüñ eylerdi aġzum dürcine  

Ḫātem-i laèlüñ eger kim urmasa mihr-i sükūt 

                                                 
196

  “(Benim zikrim) Onların durarak ve yürüyerek  gök e ve yerde yapmış olduğu  gizli zikir gibi değildir.” 

Nisa (4/141),  Mü’min (40/ 74), Hadid (57/14) surelerinden manen ve kısmen iktibastır.  
197

  Kehf (18/46): “…iyi işler kalıcı olur…” 
198

  Bakara (2/255): “…O Hayy’dır(ebedi diri), uyumaz…” 
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5. Her ne deñlü söylesek naèt-i şerìfin  ādıḳ 

Cümle-i zātın iḥāṭa eylemez anuñ nuèūt 
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30a  Der-Naèt-ı èAleyhi’s-Selām  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. G am-ı ḳaddüñle olursa dil zār u mebhūt 

Servden ide melekler aña ey gül tābūt 

2. Deyr-i ṣafā ḳıla ḥadìs  Cem ü cām ile dilā 

Virmesün cāna keder ḳıṣṣa-i è d u Cālūt 

3.  h-ı serdümle ṭolupdur ġam-ı laèlüñden cihān   

Oldı efserde o sermā ile cism-i yāḳūt 

4.  āéir-i èālem-i lāhūt iken ey gül ne èaceb 

Tengnāy oldı dile gülşen-i bāġ-ı nāsūt 

5. Dām-ı nāsūta şikār olmadı hergiz ey dil 

Cān-ı  ādıḳ olalı murġ-ı ḥarìm-i lāhūt 
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30a  Der-Naèt-ı èAleyhi’s-Selām   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Feraḥla ḫandeden olmazdı böyle dil mebhūt 

Eger ki virmese laèlüñ müferriḥ yāḳūt 
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2. Olursa ḥasret-i ḳaddüñle söyle Cibrìl’e 

Ki aña taḫta-i ṭūbìden eyleye tābūt 

3. Bulaydı yād-ı lebüñle aḳan ciger ḳanın 

Ruḫına ġāze iderdi èarāéis-i melekūt 

4. Gözüñ şu kāfire beñzer ki günde bir bādām 

İdündi kūşe-i miḫrāb içinde kendine ḳūt 

5. Göreydi  ādıḳ eger ol çeh-i zenehdānı 

Düşerdi aña o sāèat nigūn-i ser-i Hārūt 
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30a  Der-Naèt-ı èAleyhi’s-Selām  

fāèilātün mefāèilün feèilün 

(fāèilātün)          ( faèlün) 

1. Ruḫlaruñdan cihān ṭolar èalevāt 

Dir görenler Muḥammed’e ṣalavāt 

2. Vaṣf-ı zülf ü èızāruñı ṣūfì 

Zikr ider fi’l-èışāi ve’l-ġadevā  
199

  

3. Geçdi èömrüm bahārı geldi ḥazān 

Lā- murūr’uş-şuhūri ve’s-senavā  
200

 

4. Yazdı mā-fi’ż-żamìrini
201

 levḥe  

èArż-ı ḫāl itmege nigāra divāt 

                                                 
199

  “sabah ve akşam (gece ve gündüz)” 
200

  “yıllar ve aylar geçmeden” 
201  “gizlediği şeyleri” 
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5.  ādıḳā ol meh-i nev ki getürür 

Ḫam-ı ebrūların gören ṣalavāt 
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30b  Der- ıfat-ı Mevèı e  

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dil serìr-i milk-i istiġnāda sulṭān oldı ṭut 

Pādişehler eşigüñde èabd-i fermān oldı ṭut 

2. Dūd-ı āhuñ başuñ üzre ḫayme-i şāhì ḳurup 

Eşk-i çeşmüñ leşker-i bì ḥadd u pāyān oldı ṭut 

3. è ḳıbet zìr ü zemìni çünki eylersüñ maḳar 

Menzilüñ èÌsì gibi gerdūn-ı gerdān oldı ṭut 

4. Dāne-veş ilter zemìne èāḳıbet mūr-ı ecel 

Vuḥş u ṭayra sen gerek kendüñ Süleymān [oldı ṭut] 

5. Çün sevād-ı şièrüñ olmaz nüsḫa-i vaṣl-ı nigār 

Kendüñi  ādıḳ serìr-i naẓma Selmān oldı ṭut 
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30b  Der- ıfat-ı Mevèı e  

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Göñlüñi şeş-sūy u şeş-dāra Süleymān oldı ṭut 

Vuḥş ile ṭayrı ḳapuñda èabd-i fermān oldı ṭut 
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2. Küngüre ṭākuñ olup ḳaṣrına ḥurşìdüñ mümās   

 ubḥ-dek Hindū-yı çarḫ aña nigeh-bān oldı ṭut   

3. Sāġaruñ elde hilāl-i èìd-i e ḥādan olup 

Hem-demüñ tā ṣubḥ-dek bir māh-ı tābān oldı ṭut 

4. Merg-i èışḳa olmaduḳdan ṣoñra çāre n’eyleyin 

Çāre-sāzuñ  ażret-i Loḳmān-ı devrān oldı ṭut 

5.  abèuñı  ādıḳ suḫan milkinde ḫüsr ü ḳarż idüp 

Ehl-i naẓma her sözüñ bir tāze dìvān oldı [ṭut] 

6. Meclisüñde sāġar-ı zerrìn olup her şeb hilāl 

 ubḥ-dek māh-ı felek şemè-i şebistān oldı [ṭut] 
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31a  Velehū Der-Mevèı e 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Düşinde görmedi Loḳmān-ı ḥikmet ey perì-ṣūret 

 abìb-i laèlüñ içürdi dil-i bìmāra bir şerbet 

2. Firāḳ-ı rìk-i rāhuñla olur olursam şìşe-sār-ı çarḥ 

İde ey èaynüke dìde ġubārum şìşe-i sāèat 

3. Taḥammül itdügiçün üştür-i ser-mest-veş bāra 

Getürdi yanına Leylā’yı  ays’uñ nāḳa-i ḳudret  

4. Miyānuñ ḳıl ḳadar görmek müyesser olmadı cānā 

Şu denlü merdüm-i çeşm-i èalìlem eyledi riḳḳat 
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5. Sen ol bir Yūsuf-ı Mıṣr-ı maèānìsin ki ey  ādıḳ  

Yetedürmez Züleyḥā-yı zamāne almaġa ḳıymet   
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31b  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Vücūd-ı Vāhid èālemi iḥdās  iden muḥdis  

Ne kāfirdür aña itlāḳ-ı is neyn ide mā-s ālis   

2.  ıfātı baḥrinüñ èumḳına ġavvāṣ-ı ḫıred irmez 

Nice olsun Arisṭū ḥimmetinde zātınuñ bāḥis  

3. èAṣā-yı zülfi sevdāsıyla fikr-i dāne-i ḥāli   

Żarūrì Mūsì-i çūbānı idüpdür  dem’i ḥāris   

4. Ezel deyrinde bir èÌsì naḳş-ı neşş eyledi anuñ 

Vücūdı bākì olmışdur ḥayāt-ı èāleme bāèis  

5. Nice fehm ide èaḳl-ı bì-s ebāt ol zāt-ı nìçūni 

 adìm olanı hìç idrāk ider mi  ādıḳā ḥādis  

 

63 

31b   Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Vücūduñ nūr-ı pākinden çün iḥdās  itdi ol muḥdis  

Muḥaḳḳaḳ zātuñ olmışdur vücūd-ı èāleme bāèis  
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2. Müfessirler idemez belki èaşr-ı èāşirin tefsìr  

Kaçan Aḫzāb-ı ḥüsnüñ āyetinden olsunlar bāḥis  

3. Hevā-yı dāne-i Ḫālıḳ-ı cihānuñ kişt-zārında   

Çıḳardı  demi cennetden āḫir eyledi ḥāris  

4. Nice ḳarn ile zātuñ  ażret-i  dem’den aḳdemdür 

Göründüñ èāleme ḥikmet yüzinden gerçi kim ḥādis  

5. èAceb mi ol ḳadem Leylā’sınuñ dìvānesi olsam 

Benim mìrās ına Mecnūn-ı èışḳuñ  ādıḳā vāris  
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32a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Çün olduñ cümle-i dünyāyı muḥdis  

Senüñ ās ār-ı zātuñdur havādis  

2. Cihānuñ ḥalḳı cümle ḳullaruñdur 

Kimi fāris olupdur kimi ḥāris    

3. Olupdur baḥs-i èışḳuñ içre mülzem  

Benümle her kim oldı bunda bāḥis  

4. Vücūdın Aḥmed-i Muḫtār’uñ itdüñ 

Vücūd-ı  dem ü  avvā’ya bāèis  

5. İdeyim vaḥdetinüñ ḫˇançesinden 

Yedi  ādıḳ dìn-i is neyn ü s ālis  
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32a  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem  

mefāèìlün  mefāèìlün feèūlün 

1. Olaldan ḥāl-i gendüm-gūnı ḥādis   

Benì  dem olupdur cümle ḥāris    

2. Yüzüñde dāne-i ḫālüñdür ey ḥūr 

Cihāndan  dem’e çıkmaġa bāèis  

3. Sen ol şehsin kenār-ı ḫırmenüñde 

Olupdur ḫūşe-çìnüñ Sām u Yāfes  

4. Umar dāne-i riyāż-ı şefḳatüñden 

Vücūdına dìn-i is neyn ü s ālis   

5. Bulunmaz olalı naètünle gūyā 

Dil-i  ādıḳ gibi èālemde bāḥis  
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33a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ruḥları vaṣf söyler ol bülend aḫter ḥadìs  

Fi’l-mes el ṣāḥib meşāriḳdür ki naḳl eyler ḥadìs  

2. Zerd-i rūy-ı ṣūfì-i sāl se aldanma dilā 

Çün buyumışdur Nebì lā-ḫaber fi’l-eṣfer ḥadìs  202
  

                                                 
202

  Yıldızlarda konuşulanlardan haber yoktur. 
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3. Çoḳ lebi şirin ḥadìs in istimāè itdüm velì 

Görmedüm vaṣf-ı lebüñ mānend-i şìrìn-ter ḥadìs  

4. Anuñla is bāt-ı ḥüsnin ḫaṭṭ u laèli ol şehüñ 

Biri bir āyet getürdi biri bir eşher ḥadìs  

5. Her sözüñ siḥr-i ḥelāl ü her kelāmuñ muècize 

Oldı  ādıḳ nitekim her ḳavl-i peyġamber ḥadìs  
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33a  Der- unè-ı Bārì İsmühū  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Olaldan Rūm-ı ḥüsnüñde ḫaṭṭ-ı èanber-şiken ḥādis  

Olupdur milk-i cānuñ fitne vü āşūbına bāèis    

2. èAceb mi ey ey ṣaçı Leylā cünūn milkine şāh olsam 

Çün oldum  ays-ı nāşāduñ bugün mìrās ına vāris  

3. Sen ol māh-ı perì ruḫsun melāḥat kişt-zārında 

Hevā-yı dāne-i Ḫālıḳ idüpdür  dem’i ḥāris     

4. Ser-ā-ser maḥbes -i èışḳ içre ilzām eyledüñ ḥalḳı   

 anı sencileyin ādāb-ı èışḳ-ı yārda bāḥis  

5. Reh-i kehf-i maḥabbet içre  ādıḳ kelb-i rābièdür   

 uyalum Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn oldılar s ālis  
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33a  Der- ıfat-ı Mevèı e  

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Baña ol dāne-i ḫāl oldı bāèis  

Olam bu kişt-zār-ı dehre ḥāris  

2. Baña naḳl itdi zencìr-i cünūnı 

Çün oldum  ażret-i Mecnūn’a vāris  

3. Benümle fenn-i èışḳ içinde ḳanı 

Bugün èallāme-i dehr içre bāḥis  

4. Bu bir fendür ki yoḳdur merṣadın 

Anuñ tevcìh-i s ānì vech-i s ālüs   

5. Getür nūş idelüm  ādıḳ mey-i telḫ 

Acıtdı cān-ı şìrìni ḥavādis  

 

69 

34a  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Seg-i ḳūyuñ sifālin eyleyen tāc 

Degüldür efser-i Dārā’ya muḥtāc 

2. Eşigüñ virmedi èarş-ı berìne  

Sevād-ı zülfüñ iden leyl-i Mièrāc 
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3. Eger sāḳì-i bezmüñ ṣunmasaydı 

Ene’l-Ḫaḳḳ cāmını içmezdi  allāc 
203

 

4. Rıżāñı gözleyüp Manṣūr-veş dil 

 ażā tìrine ḫānın ḳıldı āmāc 

5. Ne cevr eylerseñ it  ādıḳ faḳìre 

Eşigüñde ḳuluñdur ac u muḥtāc 

 

70 

34a  Der-Naèt-ı  a ret-i Seyyidü’l-Mürselìn  

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. İdenler kūy-ı èışḳuñ èarş u mièrāc 

İdindi seng-i şerèuñ dürret’üt-tāc 

2. Moġolçìn gözlerüñ iḳlìm-i ḥānın 

İder èışḳ ehlünüñ her laḥẓa tārāc 

3. Kemān-ı mün ehā-yi
204

 ḥācibeyne 

Vücūdın ḳābe ḳavseyn
205

 itdi āmāc 

4. Senüñle ḳonmadan şaṭranc-ı mihri 

Felekde māt olupdur deyr-i Leclāc   

5. Şefāèat eyle  ādıḳ müstemende  

Şu dem ki ola èālem saña muḥtāc 

 

                                                 
203

  “Hakikat benim” anlamına gelir. Ünlü mutasavvıf Hallac-ı Mansur’un başı çektiği “vahdet-i vücûd” 

nazariyesine bir gönderme yapılmıştır.   
204

  Necm (53/14) : “… en son…” 
205

  Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
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34a  Der- ıfat-ı Mièrāc-ı Dil 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şu kim ḫāk-i ser-i kūyuñ idindi gün gibi ser-tāc 

Şikenc-i zülf-i müşgìnüñdür aña leyletü’l-Mièrāc 

2. Yüzinde ḫaṭṭ-ı müşgìn nigār-ı āyāt-ı raḥmetdür 

Elā ey raḥmet-i Raḥmān’a olan cān ile muḥtāc 

3. Raḳìb-i ecnebì lāyıḳ degül tìmāre sulṭānum  

Anı erbāb-ı èışkuñ defterinden idelüm iḫrāc 

4. Ben ol nerrādeyüm naṭè-ı zemìnüñ èışḳ-ı bāzìde 

Piyādem olmaġa lāyıḳ degüldür èarṣada Leclāc 

5. Bugün meydānda bir yāyın çeküpdür èışḳuñuñ  ādıḳ 

Ne anı çarḫ-ı zūr-efgen çeker èālemde ne  allāc 

 

72 

34b  mefāèilün feèilātün mefāèìlün feèilün 

1. Başına tāc-ı le-èamrük 
206

 çün urdı zerrìn-tāc  

Bisāt-ı bezm-i sipihre sirāc olur vehhāc  

2.  utuldı her ḳılına biñ revān-ı kerrūbì 

 açen ki oldı perìşān yüzine èanber ṣāc 

                                                 
206  Hicr (15/72): “Ömrün hakkı için…”  
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3. İşāret eyledi çünki bisāṭ-ı ezraḳda 

Benān-ı muècizi ile iki şaḳḳ oldı gümāc  

4. Dilerdi atı öñince ola silaḥdārı 

Çıḳardı kìş ü remādın kemānını  allāc 

5. Urup Burāḳ’ına zeyn-i saèādeti  ādıḳ   

Berìd-i ḫayl-i melāéik olur aña sirāc 
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34b  Der- ıfat-ı Mevèı  ze  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Tūşe-i faḳr u fenāya iètiyād iden mizāc 

Nièmet-i dünyā-yı dūna olsa çekmez iḥtiyāc   

2. Efser-i zerkūbine Dārā’nuñ itmez ser-fürū 

Aşiyān-ı zāġ olursa külbe-i Mecnūn’a tāc 

3. Şerbet-i dāru’ş-şifāyı ölse de itmez ḳabūl 

Mübtelā-yı derd-i èışḳ-ı yār olan ne’yler èilāc   

4.  teş-i èışḳ ile bulmaz ḥāṭır-ı zāhid ṣafā 

 ābiliyyet olmasa bir seng-i taḫt olmaz zücāc 

5. Vaṣla irdüñ āh-ı āteş-nāki terk it  ādıḳā 

è rif olan çünki yaḳmaz rūz u şebde zücāc 
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35a  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Yaraşur kūyuñ iden èarş u mièrāc 

Eşigüñ ṭāş itse dürretü’t-tāc 

2. Ruḥuñda ḫālüñ ol şāh-ı Ḫoten’dür 

Ki anuñ taḫtı ola taḫte-i èāc 

3.  odum èAṭṭār-veş yolında varum 

Moġolçìn gözleri eylerse tārāc 

4.  alurdı māt olub naṭè-ı belāda  

Göreydi beydaḳ ḫālini Leḥlāc 

5.  abā bir mültezimdür almaġ ister 

Şemìm-i sünbül-i dildārdan bāc 

6. Şu kim vaṣṣāf-ı ḫaṭṭ-ı yār olmaz 

Anuñ başına  ādıḳ ḫāk-i ġam ṣac 
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35a  Velehū Der- ūret-i Naètü’n-Nebì  

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şerbet-i laèlüñle itmezsin èilāc 

Lā ḫalāṣa’l-ḳalbi min sūéi’l-mizāc 
207

 

2. Her ki mey nūşed şarāb-ı laèl-i  ū 
208

 

Şerbet-i Loḳmāna çekmez iḥtiyāc 

                                                 
207

  Mizaç kötü olduğunda kalp halas bulmaz.  
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3. èAks-i dildār-ı żiyāfet itmege 

Eyledüm evrāḳ-ı çeşmümden güllāc 

4. Dil ene’l- aḳ dārınuñ Manṣūr’ıdur  

Yāyını çekmez anuñ degme  allāc 

5.  un şarāb-ı laèlüñi  ādıḳ meded 

Eylesün bir pāre taḥṣìl-i mizāc 
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36a  Velehū Ey an
209

 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  atma terāne kovlini ey murġ-ı naġme-senc 

Uymaz nevā-yı nālemde bì-hūde çekme renc   

2. Lāyıḳ mıdur ki zāġ u zaġan eyleye muġām 

Murġān-ı ḳudse cāy iken ol zülf-i pür-şikenc 

3. Maèmūr olurdı ḫāne-i ḳalbi şu kimsenüñ 

 nda ḫayāl-i sìm-berān ola gizlü genc 

4. Ne’yler serāy-ı şeş-deri èuşşāḳ-ı bì-nevā 

èÖmr ise penc-i rūza yeter ḫāne-i sipenc  

5.  ādıḳ ne denlü èişret ide şol ki èömrünüñ 

Pencāh u penci geçmiş ola ḳalmış ola penc  

 

 

                                                                                                                                                    
208

  “Kim ki senin dudağın gibi kırmızı olan vuslat şarabını içerse…” 
209

  Bu şiir Dîvân’da der-kenâr olarak kaydedilmiştir. 
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36b  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Sen ol şehsin ne taḫtuñ var ne ḫod tāc 

İdersin bir ḳuluña èarşı mièrāc 

2. Burāḳ’a bindürüp anı idersin 

Yanınca  ażret-i Cibrìl-i sirāc 

3.  alurdı ẓulmet-i maḥşerde èālem 

Sirāc-ı rūy-ı şemè olmasa vehhāc 

4. Öñince ṭāéir-i sidre uçardı 

Nitekim şāh-bāz öñince dürrāc 

5. Senüñ kapuñ ḳoyup bir yere gitmez   

 uluñdur bende  ādıḳ ac-ı muḥtāc 
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36b  Der-Naètü’n-Nebì  allallāhu èAleyh  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  smān-ı devlete çün èazz ile itdi èurūc 

Yaḳdı encüm yollarında ol meh-i bedrüñ sürūc 

2. Naèller baṣdı sümm-i esb-i semend-i devleti 

İtdi çarḥuñ sìne-i pür-dāġını zātü’l-burūc 

3. Pertev-i mihr-i cemālin görse ol meh-pārenüñ 

 u olurdı āhenì ḳalbi nücūmuñ olsa ṭūc 
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4. On sekiz bin èālemi seyr eyleyüp eflākde  

Ṭurfe ü’l-èaynüñ 
210

 içinde eyledi andan èurūc  

5. Bunca muècizler  ādıḳ ḥadìs inden anūñ  

Nice mülzem olmasun yanında Bū-Cehl-i lecūc 
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36b  Der- ıfat-ı Tev ì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Eyledi zülfüñ hevāsı ḫulḳı sevdā-yı mizāc   

Vay eger şehd ü şifā-yı laèlün itmezse èilāc 

2. Gözlerüm naḳş-ı ḫayāl-i yār ile oldı dilā 

èIşḳ bāzārında ezhārıyla res olmış zücāc 

3. İşigüñde şìr-i ġarrān oldı bir kelb-ṣıfat 

Gülşenüñde murġ-ı ṭayrān oldı miskìn decāc 

4. Atmaġa cān gerdenine bād-ı yāy-ı şìveden 

Eyledi ol māh-ı şeb-rev ṣaçlaruñ ḳulaç ḳulaç  

5. è rıżında ḫāl-i èanber-şāh-ı Hindì’dür aña  

Eylemiş üstād-ı ḥikmet  ādıḳā o reng-i èāc 

 

 

 

 

                                                 
210

  “Göz açıp kapayıncaya kadar…” 
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37a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün   

1. Dilā çün murġ-ı ḳudsìsin bu ḫāşākì vaṭandan geç 

Kenār-ı merg-zarında biten serv ü çemenden geç 

2. Bu bāġuñ çeşme-sārında olan āb-ı revānı ḳo 

Bu bāġuñ reh-güzārında olan berg-i semenden geç 

3. Nigāruñ ayaġı ṭopraġı besdür ḫaṭṭ-ı sebz ile 

Hevā-yı anber-sār ile misk-i Ḫoten’den geç 

4. Ebed naḳşında bir vech-i ḥasen bulmaġa saèy ile 

Sen ol āb ile ḫāke naḳş olan vech-i ḥasene geç 

5. Maḥabbet kūsini çalmak dilerseñ Veys-veş  ādıḳ   

Şütürbān ol bu ḫaristān-ı miḥnetde dikenden geç 
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37a  Der- ıfat-ı Naèt-ı Şerìf   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey nücūm-ı daġ-ı èışḳuñ ḫāne-i dilde sürūc 

A smān-ı sìne burc-ı şevḳ ile zātü’l-burūc 

2. Sìne-i pür-āteşe girmekden eyle iḫtizār 

Dirler tìr-i nigār evvel ḥurūc andan vülūc 

3. Bir celālìdür ḫaṭuñ serḥadd-i Rūm içre şehā 

Kim cünūd-ı şām ile itmek diler Rūm’a ḫurūc  
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4. Zeyn-i himmet ur Burāḳ-ı berḳ-i seyr-i fikrete 

Mesned-i mièrāc-ı èışḳa itmek isterseñ èurūc 

5. Al sevād-ı şièrüñi ṣoḳ gözlerine  ādıḳā  

Naẓm-ı ḫusrev dükelü yoḳdur dirse aġyār-ı ṭūc 
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37a  Der-Kemāl-i  unè-ı Teèālā ve Te addes  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nergisüñ taḫt-ı zebercedde ḳoyup başına tāc   

Sūsenüñ virdi çemende destine çìnì zücāc 

2. Tìġ-i zerrìn ile fetḥ itdügiçün bāġı çemen 

Jāle naḳdini virür ḫusrev-i gerdūna ḫarāc  

3. Muştular cāna ser-i kūyını gülşende ḫıred 

Peyk-i ḫażret nitekim geçse Resūl’e mièrāc 

4. Naṭè-ı ḫāke ḳoya ger ruḫ ġam-ı sāèidle göñül 

Üstüḫˇānından ola cümle-i ṣandūḳası èāc 

5. G ayrıdan derd ü ġam-ı èışḳa müdāvā olmasa 

Ki ana dārūyı ecelden olur olursa èilāc 

6. Naṭè-ı ġamda seni bir luèb ile şah-māt eyler 

Ne ḳadar kāmil olsañ yine bu dehr-i Leclāc 

7.  ādıḳā ḫūşesini tūşe iden Pervìn’üñ 

Kimseye èÌsì-i Meryem gibi olmaz muḥtāc 
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38b  Der-Naèt-ı Resūl-i èAleyhi’s-Selām 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İḥyā-yı laèlüñ olduġıçün Ḫusrevā medìḥ 

İḥyā iderdi mürdeleri  ażret-i Mesìḥ 

2. Çünki beyān-ı ḥüsn-i bedìèüñ ider senüñ 

Naẓm-ı kelāmum olsa no’la cümleden faṣìḥ 

3. Her kim ki vaṣf-ı laèlüñe ṣarf itdi èömrini 

Olmaz sözünin èilleti sālim olur ṣaḥìḥ 

4. Olsa āceb mi sözleri ke’l-milḥi fi’ - aèām 
211

  

Zìrā melāḥat ehlinüñ olur her sözi belìḥ 

5.  ādıḳ cihāna naèt-ı bedìèüñ yayup gider   

Sevmiş efendi cān u gönülden seni ṣarìḥ 
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39b  Ey an Der- ıfat-ı  asbü’l- āl 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Deyr-i muġanda ḳıldı nidā nıṣf-ı şebde rūḥ  

Yā şaribe’l-müdāme i ḳūm  èale’ṣ-ṣabūḥ 
212

 

2. Taḳsìm olunca aġdiye-i men lehü’l-ḥayā  
213

 

Zikr-i dehānuñ eyledi èÌsì ġıdā-yı rūḥ   

                                                 
211

  “Yemekteki yuz gibi…” 
212

  Ey devamlı içenler, (içmekten pişman olanlar) haydi buyrun sabah içkisine! (Haydi kalkın sabah 

namazına!) 
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3. G am ḳulzüminde ḳılmış idi cān-ı èāşıḳān 

Cām-ı hilāli ilmese sāḳì fülk-i Nūḥ 

4. Fetḥ èāyetini seyrin ile ṭop-ı ġabġaba 

Buldı bilād-ı ḥüsnüñ o şeh-faḫte-i fütūḥ 

5. Geldükçe èaks-i èārıż-ı cānāne  ādıḳā 

Ke’n-nāri fi’z-zücāce i èaynì bihì yelūc 
214

  

6. Ey Yūsuf-ı zamāne lebüñ vār iken senüñ 

 b-ı Mesìḥ’i içmeyeyin tevbeten naṣūḥ 
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39b  Der- ıfat-ı Tev ìd-i èAzze İsmühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey cemālüñ midḥatinde cümle-i èālem medìḥ 

Bir avuç ḫāki beyān-ı luṭf ile ḳılduñ faṣìḥ 

2. Ehl-i èirfān olmayanda ḥüsn-i aḥlāḳ añlama 

Nükte-i meşhūrdur dirler ki el-cehlü ḳabìḥ 
215

 

3. Merhem-i vaṣlına lāyıḳ olmadı yāruñ dilā 

Kerem-i ġamla ḳılmayan Eyyūb-veş cismin carìḥ 

4. Şeyḫ-i şehrüñ bakışuñ fikri dilümden gitmedi 

Sālim olmadı vücūdı èillet-i ġamdan ṣaḥìḥ 

                                                                                                                                                    
213

  “Kendisine hayat veren gıdalar” 
214

  Onun aksi sebebiyle benim iki gözüm camın üzerindeki ateş gibi parlıyor. 
215

  “Cahillik çirkindir” 
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5. Aldı başuñdan olınca èaḳluñı efsūn ile 

 ādıḳā meger oldı saña ḳaşları fikri ṣarìḥ 
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39b  Der- ıfat-ı Naèt-ı Nebì  alavātullāhi èAleyhim  

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey cemālüñ Yūsuf-ı Mıṣr-ı melāḥatden melìḥ 

Nuṭḳ-ı pāki Mūsì-i milk-i feṣāḥatden faṣìḥ 

2. Eksük itmez hìne-i ebr-i siyāhı sìneden 

Māhı  arb-ı ḫançer-i engüşüñ olaldan cerìḥ 

3. Gösteren ism-i meh-i Kenèān’ı resmidür ḥasen 

Eyleyen fièlin Ebū Cehl’üñ cehāletdür ḳabìḥ 

4. Kuḥl-i mā-zāġa’l-baṣarla
216

 yaḳşı içre gözin 

Nergis-i muèaṭṭel ṣanurdı görse ḫūrìler ṣaḥìḥ 

5.  ādıḳā ol ḥuccet-i lā rayb-i 
217

 keffinde nişān  

Naḳş-ı ḫātemdür nübüvvüt-nāme ẓahrında ṣarìḥ 

 

 

 

 

 

                                                 
216

  Necm (53/17): “ … gözü kaymadı…” 
217

  Bakara (2/2) : “… şüphe olmayan…” 
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40a Der- ıfat-ı Tev ìd-i Bārì   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Meclisde ṣürāhìde olan ḳulḳule-i rāḥ 

èUşşāḳ-ı nevā-sāza yeter rāḥatü’l-ervāḥ 

2. Keştì-i siyeh ḳaşı ḫaṭṭı ḫı r demin kesìr  

Nūḥ èömri ṣaçı ḫāli ṣafā baḥrine mellaḥ 

3. Cān mezraèına ṭurma ṣaçar toḫm-ı belāyı 

Şol ḫāl-i siyeh-kār ki olan ol ḳara fellāḥ  

4. Dìbāce-i ḥüsninde bigi èārıż-ı yāruñ 

Bir suḫtedür ṣanki oḳur ṣabū ile miṣbāḥ  

5. Her ḳaṭre ki ṣaçdı ḳadeḥi ṭopraġa  ādıḳ 

Ol ḳatreleri lāle-i ter eyledi aḳdāḥ   
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39b  Der-Tev ìd-i Bārì èAzze İsmühū  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Yüzüñ ṣavāmiè-i ḫayl-i melāike miṣbāḥ 

Dilüñ ḥazāin-i ehl-i maèāniye miftāḥ 

2.  açuñ delāéil-i iflāḥ-i ümmete işḥād 

Ḫaṭuñ mesāéil-i ıṣlāḥ-ı èāleme ìżāḥ 

3. Yaru çıḳarmaġa dilden o ḳanlu peykānı   

Cihāna gelmedi ḫūnì müjeñ gibi cerrāḥ 
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4. Getürdi keştì-i ṣabā ile tuḥaf sāḳì 

 abāb-ı bādeden ehl-i mecālise aḳdāḥ 

5.  anursa bezm-i lebinde n’ola zenaḫdānın 

Olur ziyāde müferraḥ şarāb ile tüffāḥ 

6. Bulur necāḥ-ı èuḳāb-ı belāyı kebk-i dil 

 ayāl-i nāvek-i ġamzeñ olaydı aña cenāḥ 

7. Murāda aḥşama dimez yetişdürür  ādıḳ  

 adeh duèāsını her kim iderse dürd-i ṣabāḥ 
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40a  Velehū Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)               (fāèlün) 

1.  ufl-i şāma ki ide  avé-ı cemālin miftāḥ 

Sūzì-i telḥìṣ idelüm aña ne ḥācib-i miṣbāḥ 

2. Jāle inmişdi gice gülşen-i kūyın seyre 

Rişte-i şaèşaèa çekdi yine eflāke ṣabāḥ 

3. Şol ḳadar ḳollaruma urdı ḥadengin ol ḥūr 

Gülşen-i ḳūyına uçmaġa yeter baña cenāḥ 

4. Māh-ı nev ṣanma gice açmaġa genc-i ġaybi 

Aldı gencūr-ı felek destine sìmìn-miftāḥ 

5. Ola kim fetḥ ola ḳufl-ı ḥarìm-i pìr-i muġan 

Gele  ādıḳ diyelüm ṣıdḳ ile bir kez Fettāḥ 
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40b  Velehū Der- ıfat-ı Tev ìd  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. İder bedāyiè-i ṣunèuñ ḫalāéiḳe ìżāḥ 

 avāmiè-i cer ü tekyede niçe zer-miṣbāḥ  

2. İder debūr-ı şimāl ü ṣabāyile her dem 

 avāf-ı Kaèbe-i èışḳuñ ṭavāéif-i ervāḥ 

3. Hilāl-i èabd-i şerìfi ḫazìne-dāruñ ider 

Kilìd-i dürc-i ceberced şièāra zer-miftāḥ 

4. Sen ol  akìm-i ezelsin ki ḥikmetüñ eyler 

Zamāne ṭabèını şehd-i şifāñ ile ıṣlāḥ 

5. Kün z-i maèrifetinüñ umarın ey  ādıḳ 

Müyesser eyleye fetḥin zamānede Fettāḥ 
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41a  Velehū Ey an Der- ıfat-ı Tev ìd 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Laèlüñüñ āşüftesidür deyr-i èālemde Mesìḥ 

Ey yüzi günden münevver ḥüsni Yūsuf’dan melìḥ 

2. Ruḫları bāġ-ı Naèìm ü ḥūr-ı Rı vān’dan vecih 

Sözleri murġ-ı Kelìm-i gülşen-i cāndan faṣìḥ 
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3. Bir ser-i engüşt ile çün kim işāret eyledüñ  

İki şaḳḳ oldı felekde sìnesi māhuñ ṣarìḥ 

4. è rıżuñ bāġındaġı verd-i ṭarìnüñ her biri 

Ey gül-i bāġ-ı letāfet cümleden oldı ṣabìḥ 

5. Ey şeh-i Yūsuf-liḳa bāzār-ı èışkuñda senüñ 

Naèt-i ḥüsnüñ itmege  ādıḳ gibi olmaz ḳarìḥ  
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41a  Der- ıfat-ı Mevèı e  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

1. Ḫaṭ-ı laèlüñle dehānuñda olan nuṭḳ-ı ṣaḥìḥ 

èAdem’üñ aṣl-ı vücūd olduġın eyler taṣrìḥ 

2. Derd-i èışḳuñ bula her mafṣil-i èużvında eger 

 ılsa üstād-ı zamān çeşm-i nizārum teşrìḥ  

3. èAceb olmaya ki mìzāha urup ehl-i ḫıred   

 üsnüñi  ażret-i Yūsuf’dan iderse tercìḥ 

4. Rūz-ı āḫirde nüzūl eyleme ḫāke eger 

Şübhesüz laèl-i revān-baḫşuña dirlerdi Mesìḥ 

5. Kesb-i māl eyleme dünyāda ki el-èilmü ḥasen 
218

  

Ders-i èışḳı ḳoma ey ḥˇāce ki el-cehlü ḳabìḥ 
219

 

                                                 
218

  İlim güzelliktir. 
219

  Cehalet çirkinliktir. 
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6. Ḫūb añla ne cefā itse melāḥat ehli 

è şıḳa çünki melìḥ oldı ne kim itse belìḥ 

7. Ders-i èışḳuñ idemez kimse uṣūlin ìżāḥ 

 ādıḳā medresede oḳına biñ yıl tanżìḥ   
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41a  Der-Der- ıfat-ı Mevèı e  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Virür ṣalāḥ-ı pìr-i muġān ġuṣṣadan felāḥ 

Yā maèşereél-eḥibbeti ḥayyū èale’ṣ-ṣalāḥ 
220

 

2. Pervāz-ı evc-i vuṣlatuñ itmezdi ārzū 

Zülfin ḫayālin eylemese murġ-ı dil cenāḥ 

3. Ḫūn-ı sebūyı dökmez idi ayaġa müdām 

Sāḳì-i bezme eylemese ḫūnìni mübāḥ 

4. Sözüñ maèānì ḳuflına miftāḥ ola dilā 

Ger Fātiḥā’yla eger eyler iseñ aña iftāḥ 

5.  ādıḳ berìd-i vuṣlat itdi  ays-ı è mir’e 

Tarf-ı cenāb-ı Leylì’den eserse aña eger riyāḥ 

 

 

 

 

                                                 
220

  Ey sevgililer topluluğu, haydi kurtuluşa..! 



 

320 

 

94 

41b  Der- ıfat-ı Tev ìd-i Zāt-ı Bārì  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Cihāna ibret içün ṣāniè-i bülend ü efrāḥ 

Düzer bi-ġayri āmed ṣunè ile zümürrüd-gāḥ 

2. Naḳşı kim ḳalem ḳāf u nūn ide taḥrìr 

Ne mümkin ola ki ḥarfini nesḫ ide nessāḫ 

3. Niteki duḫter-i èumrān nesìm-i ḳudretle 

Tevellüd itdi çemende şükūfe ṭıfleti şāḫ 

4. Anuñ ki ruéyet-i ḥüsnine doymadı ḫāre 

Diler ki Mūsì-i cān seyr ide zihì güstāḫ 

5. Hevā-yı èışḳını ney gibi dil ḳomaz  ādıḳ  

İderse baġrını tìr-i elemle ṣad sürāḫ   
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41b  Der-Naèt-ı Resūl-i  alavātullāh  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Mis āl-i ṭārem-i aèlā mühendis-i nüh kāḫ 

İder şerìèāti ḳaṣrın anuñ bülend ü efrāḫ 

2. Ḫuṭūṭ-ı muṣḥaf-ı ḥüsn ü cemālinüñ ḥaṭṭın 

Hezār-ı saèy ile taḥrìre ḳādir olmadı nessāḫ 

3. Ne muècize ola yā Rab öñinde ol servüñ 

Ki dökdügi gibi ḫurmā virür ḳurumış şāḫ 
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4.  adìs -i şehd-i lebin sìneden çıḳarmaz dil 

İderse cismini zenbūr-ı èışḳı ṣad sürāḫ 

5. Bu denlü cürm ile  ādıḳ şefāèat ister yine 

Ne ṭañ çün eyledi lüṭfuñ şehā anı güstāḫ 
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41b  Der- ıfat-ı  asbü’l- āl  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Başum ki oldı ḥadeng-i belāyile sürāḫ 

Ḫayāl-i kejdüm zülf-i nigāra oldı kāḫ 

2. Yüzinde dāne-i ḫāli ki bir siyeh cūdur 

Getürdi dāmen-i ḥüsne egerçi ḫaṭṭ-ı üstāḫ 

3. Yudardı ābına tìġüñ  o māh-ı burc-ı ḥasen 

Getürdi dāmen-i ḥüsne egerçi ḫaṭṭ-ı evsāḫ 

4. Başında ṭurdugı yetmez o kākül-i ber-tāb 

Dehānın öpmege ṣarḳar o dil-berüñ güstāḫ 

5. Ne aṣṣı çeşmüñe ṭoḳınsa ḥançeri yāruñ 

Bulur mu neşv ü nemā ḫasteñ olınca  ādıḳ şaḫ 
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42a  Der- ıfat-ı  āniè-i Teèālā Şānehū  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  anmañ aġardı berf ile bu èarṣa-i ferāḫ 

 açdı zemìne sìm varaḳ-ı şāh-ı sìm-kāḫ 

2. Daḳìḳ-i nermi yere [dökdi] çarḫ-ı sihr-sāz  

Her bir dıraḫtı eyledi āhū-yı sìm-şāḫ   

3. Bülbül zücāc-ı ḳalbi nice itmesün şikest 

 ıldı ḫacerle jāle çemen-zārı senglāḫ 

4. Gūş eyler idi nāle-i èuşşāḳı gūş-ı çarḫ 

Pür olmasaydı penbe-i ebr ile ger ṣımāḫ 

5.  ādıḳ muḥaḳḳaḳ ezber oḳudurdı küfri ger 

Vaṣf-ı ḫaṭuñda eylese aġyār ile müzāḫ  
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42a  Der- ıfat-ı  unè-ı Teèālā  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Beñzemez èuḳāb-ı dūd-ı āhuma deyyār-ı çarḫ 

İtse biñ kez māh-ı nevden kendine minḳār-ı çarḫ 

2. Naġme-i dūd-ı sirişkümden olup ḫālet-pezìr   

Çarḫa girdi raḳṣ ider ey serv-i meh-i ruḫsār-ı çarḫ 

3. Geh mehüñ tācın olur gāhì hilālüñ ḫançerin 

è leme gelmiş degüldür böyle bir èayyār-ı çarḫ 
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4. Ḫˇāce-i dehr-i denìden ṭıfl-ı māh-ı enveri 

İtmek ister naḳd-i encümle gice bāzār-ı çarḫ 

5.  h kim  ādık ıraḳdan dūr ider pergār-veş 

Uġramaz ḳutb-i murādum üzre kec reftār-ı çarḫ 
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42a  Der- ıfat-ı  āniè-i Teèālā ve Te addes  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Göñül ki eyledüñ anı ḫidìv-i deşt-i ferāḥ 

Sipihri eyledi ṣunèuñ aña zeberced-kāḫ 

2. Degül mi ṣunè kim olup şitāda sìm-efşān   

Dıraḫt-ı bāġı idersin ġarrān-ı sìmìn-şāḫ 

3. Zihì kemān-ı ḳażā kim nièāl-i gerdūnı 

İder ḥadeng-i şehābıyla her gice sürāḫ 

4. Şular ki ḳıble-i ehl-i ṣafā bulur ṭābuñ 

Ne yüz ile ide ġayre teveccühi güstāḫ 

5. Ne naḳş-ı muèciz olur sevād-ı nüsḥasını 

Cihānda almaġa hìç ḳādir olmadı nessāḫ  
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42b  Der- ıfat-ı Mevèı e  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Milki ne’ylersin dilā yetmez mi bu deşt-i ferāḫ 

Çünki bir sırça-serāyüñdür sipihr-i nìl-gāḫ 

2. Sünbül-i ḫūş-būy-ı dildāruñ hevāsından bezüp 

Oldı āhūnuñ başında dūd-ı āhı iki şāḫ 

3. Merkebüm ayaġı leng ü  ṭaraf-ı mihr teng ü tār  

Bār-ı şeb-gāhum zücāc u rāh-ı maḳṣad senglāḫ 

4. Cānib-i Firdevs-i kūy-ı yāre ac kim revzenüñ  

Gūş ide tevḥìd-i ḥūru’l-èayni tā andan ṣımāḫ 

5. èIşḳ-ı yāri bilmeyen nāz-ı beççe-i ṭıflān ṣanur 

Nitekim zühhāda eksük  ādıḳā eyler mìzāḫ 
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43a  Der- ıfat-ı Mevèı e 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Ne deñlü bula keşìde kemāl-i èaḳl u rüsūḫ 

Olur idünce sevād-ı ṣıfātını mensūḫ 

2. Cihānda zerrece zāt u ṣıfāt-ı efèālüñ 

Çalışsa bilmeye biñ yıl riyāżetiyle sütūḫ 

3. İdünce zerre cemāli tecellì bir şūḫa 

İder cihānı firìfte cemāline ol şūḫ 
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4. Bu tekye-i zamānede bu fānì mescidde  

Miréātı būm-ı ḥarābe ḥatìb zāġ-ı kolūḫ 

5. Şu kim maèārif-i Ḫakk’dan tehì vü ferbìhdür 

Döner zamānede enbāne  ādıḳā menfūḫ 
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43b  feèilātün feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

(fāèilātün)                            (faèlün) 

1. Çün Şeb-i İsrā’da ol itdi èazm-i naèt-ı kāḫ 

Bir adem oldı Burāḳ èazmine deşt-i ferāḫ 

2.  āḳ-ı èarşa çün ayaḳ baṣdı Burāḳ-ı himmeti 

 oldı sübḥānellezì esrāyile 
221

 gūş u ṣımāḫ 

3. Duymayup tāb-ı celāline o mihr-i enverüñ   

Pārelendi  ūbì-i cennet döküldi şāḫ şāḫ 

4. Gerd-i naèlinine ol mührüñ olupdur çehre-sāy 

Cebhe-i māh-ı felekde görinen ṣanma vesāḫ 

5. Çün ayaḳ baṣdı bisāt-ı çarḫa ol māh-ı münìr 

 ādıḳā ṭoldı şümūè-ı necm ile pìrūze kāḫ 

 

 

 

                                                 
221  İsra (17/1) suresinden kısmen iktibastır: “..Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan (Allah)  gece 

yürüttü…” 
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44a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey ki zāt-ı dil-pezìrüñ  ul hüvallāhü aḥed 
222

 

Vaṣf-ı şān-ı bì-nazìrüñ oldı Allāhü’ṣ-ṣamed 
223

 

2. Sen  şāh-ı bì-ḥaşemsin kim ḫıyām-ı ḳadrüñi 

Bihter-i ṣunèuñ ḳorur ṣaḥn-ı hevāda bì-èamed 

3. Bilmeyen ṣanur şihāb atuldı ṣunèuñ kātibi 

 smān üzre ḳaçen alṭun ḳalemle çekse medd 

4. Levḥa-i ḥamd u s enā ki ṭıfl-ı ebced-hˇān-veş 

Mektebde taḫte-i taèlìm ider pìr-i ḫıred 

5.  anḳı birin defter-i aèmāle yazsun kātibin 

 ādıḳ’uñ yoḳdur Ḫudāyā cürmine ḥadd u èaded 
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44a  Der-Naètü’n-Nebì  alavātullāh  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey cemālüñ èaks-i pākì ḳul hüvallāhü aḥed 
224

 

Yaraşur meşşāṭe olsa aña Allāhü’ṣ-ṣamed 
225

 

2. Cebheñ üzre ḥācib-i ġarrā degül ḥaṭṭāṭ-ı ṣunè 

Levḥa-i sìmìne çekdi ḫāme-i ḳudretle medd 

                                                 
222

  İhlas (112/1) suresi: De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."  
223

  İhlas (112/2) suresi: "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" 
224

  İhlas (112/1) suresi: De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." 
225

  İhlas (112/2) suresi: "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" 
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3. Muṣḥafın tefsìr iderdi çār-i mekteb-ḫānenüñ 

Dimedi taèlìm olup üstād öñinde eb u ced   

4. Ey Mesìḥā-dem ḥayāt-efzā-yı şerèüñ luṭf ile   

G ayri edyānuñ içinde rūḥdur ṣan fi’l-cesed 

5. Yolına Bū Cehl-i aèdā ḳurduġı dām-ı ḥabl 

Gerdenine ḥabl olur dūzaḫda  ādıḳ min mesed 
226
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44a Der-Naètü’n-Nebì  alavātullāh  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Muṣḥaf-ı ḥüsnin nice tefsìr ider ehl-i ḫıred 

Oldı çün ḫaṭṭ-ı èızārı  ul hüvallāhü aḥed 
227

 

2. Nükte-i vaṣf-ı cemālin ol meh-i bedrüñ tamām 

Kimse idrāk idemez ālā ki Allāhü’ṣ-ṣamed 
228

 

3. Vechi-var şemè-i ruḫ-ı dildāra dirsem Bū Leheb 

Çün döker çāh-ı zenaḫdāna ḫaṭṭı ḫār-ı ḥased 

4.  añ mı Bū Cehl-i rakìbe ol güzeller māliki 

Dūzaḫ-ı hecrinde zülfin ḳılsa ḥablün min mesed 
229

 

5. Kāküli perçìni bir seḥḥāredür kim  ādıḳā 

Baġladı efsūn idüp siḥriyle göñlüm fi’l-èuḳad 
230

  

 

                                                 
226

  Tebbet (111/5) suresi : “Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe atılacaktır).” ayetinden iktibastır.  
227

  İhlas (112/1) suresi: De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." 
228

  İhlas (112/2) suresi: "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" 
229

  Tebbet (111/5) suresi : “Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe atılacaktır).” 
230

  Felak (113/4) suresi: “Ve düğümlere üfleyen (büyücü)lerin şerrinden…” 
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44b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Üstümüzde ḥaşr dek ey gül-i gülzār-ı ebed 

Serv-i ḳaddüñ sāyesi olsun keşende hem-çü medd 

2. Ḫāk-i pāyüñ çeşmine ḳoymazdı keḥḥāl-i ṣabā 

Nergis-i bāġuñ eger çeşminde çıḳmasa remed 

3.  ın-ı kem oldı hevāsından raḳìb-i Bū Leheb 

Gerdenine mār olsun ḳabr içinde min mesed 
231

 

4. Heykel-i zülf-i süyāhuñ boynuma taèvìz ḳıl 

Tā ki reşkinden helāk ola görüp ehl-i ḥased 

5. Zikrullāhü’ṣ-ṣamedle ḳalbüñi pāk eyle kim  

Görine  ādıḳ rüsūm-i  ul hüvallāhü aḥed 
232
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44b  Der-Naèt-ı Şerìf   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. İtmege ḫaṭṭāṭ-ı çeşmüm nüsḫa-i ḫaṭṭuñ sevād 

Aña müjgān-ı ḫāme virdi naèle-i dìdem midād 

2. Añılurdum ḫalḳ içinde kām-baḫş u kām-bìn 

Yazsa mektūbında nāmum ger èalā resmü’l-èibād 
233

 

3. Pāye-i èuşşāḳa irişmez ḥaḳìḳatde dilā 

Her ne deñlü zāhid-i ṣad-ṣāle itse ictihād 

                                                 
231

  Tebbet (111/5) suresi : “Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe atılacaktır).” ayetinden iktibastır. 
232

  İhlas (112/1) suresi: De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." 
233

  “kulum üzerine” 
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4. è ḳıbet èayyār-ı çarḫ olur şebüñden kisvetüñ 

Ya külāh-ı mevlevì olmış ya tāc-ı Keykubād 

5. Meşhedümden  ādıḳā ṭozım ḥayāt-ı nev buldı 

Ol Mesìhā-dem ki bir kez eylese luṭfıyla bād 
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44b  Velehū Ey an Der-Naèt  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bū Cehl dirsem zenaḫdānuñda ḫāle itme redd 

Ḫaṭṭ-ı èanberile çìn pür itdi çün ḫār-ı ḫased 

2. Levḥ-i èālemde ḳomaz cānā elif ḳaddüñ görüp 

 arf-i keç üzre ser-i engüştini ṭıfl-ı ḫıred  

3.  ācib-i ġarrā degül alnında ḳudret kātibi 

Dūde-i müşgiyle çekdi āftāba iki medd 

4. Defter-i ḥüsnüñde ṭutsaḳ yoḳ ḥisābında n’ola 

Olmadı ṣiġar dehānuñ çünki aèdād içre èadd 

5. Ḫaṭṭ-ı Yeécūcì ḫayāline nigāruñ gözlerüm 

Eyledi müjgānlarından  ādıḳā rūyın sedd  
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45a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey ḳarār-ı taḫt-ı nāsūt eyleyen şāh-ı saèìd 

V’ey şikār-ı murġ-ı lāhūt eyleyen bāz-i sefìd 
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2. Seng-i rāhuñ gevheridür der-i iklìl-i murād 

Ḫāk-i pāyuñ cevheridür sürme-i çeşm-i ümìd 

3.  açlaruñ altında vechüñ şuèle-i şemè-i berāt 

 aşlaruñ üstinde alnuñ ġurre-i ġarrā-yı èìd   

4.  abri üzre ide bir altunlu ḥacer ḳor hilāl 

Tiġ-i mihrüñle yoluñda her kim olursa şehìd 

5. İmtilā-yı ḫūn-ı lüṭfuñ eyle  ādıḳ mücrimi 

Acıġup şol demde kim düzaḥ diye hel min mezìd 
234
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46a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şol ḳadar saèy-i belìġ itmişdür ey şems-i ebed 

Zerrece keyfiyyetüñ fehm itmedi ehl-i ḫıred 

2. Gebr u tersāya simāṭ-ı luṭfuñ olmışdur güşād 

Hem  ṣanem diyen murād alur ḳapuñda hem ṣamed 

3. Her ne denlü olsa èıṣyān ehl-i bendüñ serverā 

 stān-ı raḥmetüñden eylemezsin yine redd 

4.  almasun ḫāk-i mezelletde düşüp zār u zelìl 

Dest-gìr ol eyle ben üftāde ki şāhum meded 

5. Nice fehm itsin ḫıred ḥadd u ḳıyās ol şehüñ 

Ne ḳıyās olur anuñ evṣāfına  ādıḳ ne ḫadd 

 

                                                 
234

  Kaf (50/30) : “…daha var mı”…” anlamına gelen cehnennemin nidasıdır. 
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46a  Der-Naèt-ı Resūl èAleyhi’s-Selām  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sürdi çün meydān-ı èarşa ol meh-i şeb-rū semend 

Eyledi  āhā’yı 235 zülfin ḳaṣrına anuñ kemend 

2. Ol perì ruḫsārı tesḥìr itmege kerrūbiyān 

Micmer-i çarḫ-ı muèallāda buḥūr itdi sipend 

3.  āḳ-ı èılliyyìne çıḳdı ol meh-i şeb-rev dilā 

Sāḳına èarşuñ kemendin itdügi sāèatde bend 

4. Merḥabāyuñ yā ḥācib-i  ażret-i Raḥmān deyu 

Her melek ḳutlayup mièrācını itdi sened   

5. Şāh-bāzān-ı burūc-ı enbiyānuñ  ādıḳā 

Hiç biri itmiş degüldür böyle bir seyr-i bülend 
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46a  Der- ıfat-ı Naèt èAleyhi’s-Selām   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Eylemişlerdür misāfir ḥāne-i dehre sevād 

Kim serā-yı èāleme cāéiz degüldür iètimād   

2. Kişt-zār-ı köhnesine bu fenā iḳlìminüñ  

Her ne denlü ekse bitmez bir kişi toḥm-ı mezād 

                                                 
235  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
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3. Zār-ı göñlüm şeş-gelelden naḳş-ı ḥüsn-i dil-bere 

Şeş-der-i miḥnetde ḳıldı bilmedi hergiz kesād 

4.  dem’e virmez murādın itmeyince nice reng 

Böyledür  ādıḳ ezelden ġāret-i kevn u fesād 
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46b  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün  

1.  arìm-i èışḳuñ olur ise mefāz u meèāz  

Yeter cünūd-ı belādan dile meèāz u melāz  

2. Nüfūzı olmaz idi ḫalḳ içinde ol deñlü 

Eger ki ḥükmine èışḳuñ yazılmasaydı nefāz 

3. Semāèa eyle muvāfıḳ uṣūlì şād itme 

 ıyāsa her ne ki oldı muḫālif oldı [sāz] 

4. Geçerdi cūy-ı èaselden dehāna almaz idi 

Eger ki ḥūr-ı lebüñden ideydi istilzāz 

5. Dehāna almaya derdüm kelām-ı mevzūnı 

İşitse şièrüñi  ādıḳ eger cebelde Muèāz 
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46b   Der-Tev ìd-i Bārì èAzze İsmühū  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1.  arìm-i deyri muġānuñ çün oldı ḥıṣn u maèāz 

Yeter èasākir-i ġamdan dilā muèāz u melāz 
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2. Şarāb-ı kevs eri zāhid dehāna almaz idi 

İderdi şerbet-i laèl-i lebüñden istilzāz 

3. Elinde sāġar-ı keştì mis āli ṭuġrādur 

Bulursa sākì-i bezmüñ èaceb mi hükmi nefāz 

4. Dilā ḥaḳìḳat-i èışḳa mecāzì ḳanṭara bil 

Reh-i ḳıyāsa muḫālif olanı añlama şāzz 

5. Kelām-ı Ḫusrev’i yād it ḳo baḫt-ı tìşe-zeni 

Nikāt-ı  ādıḳ’ı gör kim cebelde ḳıldı Muèāz 
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46b  Der-Tev ìd-i Bārì èAzze İsmühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dìv-i aèdādan dilerseñ istièāz 

Kūşe-i meyḥāne-veş olmaz meèāz 

2. Şehre gelmezdi cebelden ḥaşr dek 

Naẓm-ı gevher-bāruñı görse Muèāz 

3. Muṭribā gerçi semāèìdür uṣūl 

Lìk èuşşāḳa muḫālif oldı s āz 

4. Başuña taḥrìr olan aḫter gelür 

 ükm-i sulṭāna olup elbet nefāz   

5.  ayd-ı ġamdan ġuṣṣa çekme  ādıḳā 

Dāmen-i pìr-i müġān olsa maèāz 
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47a  Der-Tev ìd-i Tüèizzü İsmühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey eşiġi cān-ı èuşşāḳa maġāz 

èAsker-i ġamdan bana sensin mefāz 

2.  aşları ṭuġrā çeküp teékìd içün 

 üsni menşūrına virmişler nefāz 

3. Zāhidā ṣanma semāèìdür ḳıyās 

Kim muḫālif olanı fikr eyle sāz  

4. Kebk-veş çalsa cebelde ṭablını 

İrmese dārāt-ı Mecnūn’a Muèāz 

5. Necd-i ġamda çaġırup  ādıḳ dedi   

Der-i bì-dermān olandan el-èiyāz 
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47a  Der-Tev ìd-i Bārì  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İclì  bi-nūri zā ike yā ḫāliḳa’l-beşer
236

 

Beyne’l-verā cemālüke fi’l-leyli ke’l-ḳamer 
237

 

2. Yā men bedā cemālüke fì-külli mā bedā 
238

  

Diyü çemende vaṣfuñ oḳur bülbül-i seḥer 

                                                 
236  Ey insanları Yaratan, zatının nuruyla tecelli et ! 
237

  Halklar arasında senin cemâlin gecedeki ay gibidir. 
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3. Yerde ve gökte saña muḳırr yoġ iken èaceb 

 ikmet nedür ki olmaya sensüz yine maḳarr 

4. Naḳş-ı cemālüñ ḫatem-i meh-likānuñ 

Merdümlerine sürme-i mā-zāġ 
239

 ider baṣar 

5.  ādıḳ o nūrdı menzil-i maḳṣūda irmeden 

Olmasa idi luṭf-ı ezel aña rāh-ber 
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47b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Zer gördügince èārıż u vechüñ ulü’n-naẓar 

 men ü billezì ḫalaḳa’ş-şemse ve’l-ḳamer 
240

 

2. En e’l-ḥabìbü ḥayyu ḥalìmüllezì deyü 
241

 

Tesbìḥ iderdi kef-i şerìfündeki ḥacer 

3. Ol şeh öñinde sancaḳ-ı İslāmı ḳaldırup   

En e’r-resūlü neşhedān dedi èÖmer 242
 

4. Kuḥl-i ġubār-ı kūyını ol nūr-ı dìdenüñ 

Merdümlerine sürme-i mā-zāġ 
243

 ider baṣar 

5.  ādıḳ ḳuluña eyle deminde şefāèati 

Yā eşrafe’l-beriyye i yā seyyide’l-beşer 
244

 

 

                                                                                                                                                    
238

  Ey her yerde görünür olan, cemâlin her yerde zâhir olmadı.  
239

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 
240

  Ay ve güneşi yaratna iman ettim. 
241

  Sen diri ve merhametli olan sevgilimsin. 
242

  Biz ikimiz Senin Resul olduğuna şahitlikte bulunuruz. 
243

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı…” 
244

  Yeryüzünün en şereflisi ve insanların efendisi. 
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47b  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì  

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Tìr-i ġamzeñ gelse görmez çeşm-i ter 

Çün izā cāe’l-ḳazā èumye’l-baṣar 
245

 

2.  alèatuñ mirāt-ı İskender midür 

 ūre ü’l-ekvānı fìhi ḳad  ahar 
246

 

3. Nūk-ı ḫāmumda gören sürḫı ṣanur 

 teşin Mūsāyı èarż itdi şecer 

4. Münşì-i ḫaṭṭı dehān-ı dil-berüñ 

Şerḥini yazdı velì fìhi na ar 
247

  

5. Ḫançer-i dilden gidermez èışḳını 

Lā yezìlü’l-māéü naḳşen fi’l-ḥacer 
248

   

6. Sìnede daġ-ı ġam èışḳ-ı nigār 

Tìr-i hicrāna yeter  ādıḳ siper 

 

 

 

 

 

                                                 
245

  Allahın takdiri geldiğinde göz kör olur. 
246

  Kainatın şekli muhakkak ortaya çıktı. 
247

  Ona bakış vardır. 
248

  Taştaki nakış su gibi zail olmaz (yok olmaz). 
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47b   Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì  

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Cebìnüñ èārıżuñ üstinde ey ḥūr 

Görülmez dìdeler nūrun èalā nūr  

2. èIzāruñ ḫırmen-i kāfūr-ı ḥayydür 

Ḫaṭṭuñ eṭrāfın almış èanberìn mūr 

3.  ürāḥìden işitseñ zikr-i  aḳḳ’ı 

İderdüñ dāne-i tesbìḥi engūr 

4. Dehānuñ vaṣfı beyt-i Naḫl elifler 

Müjeñ medḥinde oldı nìş-i zenbūr 

5. Ḫaṭṭ-ı èanberle vaṣf-ı laèl-i nābuñ 

Şekerdür ṣanki üşdi üstine mūr 

6. Çerāġ-ı mürde-i èuşşāḳı  ādıḳ   

Uyarmaz rūz-ı maḥşerde meger ṣūr 
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48a  Der- ıfat-ı Mevèı e 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Şol gedā kim faḳr u faḫri nefsine öyün ider 

Gökde èÌsì-veş ġıdāsun ḫūşe-i Pervìn ider 
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2. Ben o ṭūtìyem ki miréāt-ı ḥayātdan baña 

Mülhem-i ġaybi ḥadìs-i laèlüñi telḳìn ider 

3. Destüñe miréāt alup çoḳ nāẓır olma müşgine   

 orḳarın ey Yūsuf-ı Mıṣrì behā ḫod-bìn ider 

4. Ol perìnüñ vaṣf-ı laèlin derd itmişdür göñül 

Dilde oradan anıñ-çün sūret-i  Ve’ -tìn 
249

 ider 

5. Vaṣf-ı ḳaddin şöyle aèlā yazdı dūd-ı āh kim 

Sidrede gördükçe Rūḥü’l- uds anı taḥsìn ider 

6. Nev-èarūs olmaḳ mı ister yoḫsa çarḥ-ı pìr-i zen 

Ḫāl-i zerle  ādıḳā her şeb nūrın tezyìn ider 
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48a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Biñ yıl ki ide zāt-ı şerìfinde tefekkür 

Bir vech ile èaḳl idemiye anı taṣavvur 

2.  ark itdi beden kişverini āteş èibret 

G arḳ itdi göñül zevraḳını baḥr-i taḥayyür 

3. Çü bendelerüñ eylemedi nesne ifāde 

èAżż eylemeden ġayri şehā dest-i taḥayyür 

4. Maḥlūḳınuñ ednāsın ider ḳatline taslìṭ 

Anuñ ki işi kìne ile oldı tekebbür 

                                                 
249  Tîn suresinin (95/1) ilk ayetinden iktibastır. “Ve incire..” anlamına gelir. 
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5. İsnād-ı neḳāyı  ide mi zātına noḳsān 

 ādıḳ virür mi baḥre ḫas u ḫār teġayyür 
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48b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün   

1. Biz ol sulṭān-ı èışḳuz kim ne ḳavs-i tìrümüz vardur 

Umūr-ı salṭanatda başḳa bir tedbìrimüz vardur 

2. İdüpdür on sekiz bin èālemüñ ṣūret-gerin ḥayrān 

Göñül deyrinde bir Yūsuf-liḳa taṣvìrimüz vardur 

3. Nice fehm ide remz-i nüktemüz ey ḫˇāce ḳāl ehli 

Lisān-ı ḥāl ile taèbìr olur taḳrìrimüz vardur 

4. Maḥalle gelmeyince ẓāhir olmaz āteş-i dilden 

Derūn-ı sìnede şemşìr-i èālem-gìrimüz vardur 

5. Senüñle sākin-i kühsār olurduḳ ey peleng ammā 

Ḫayāl-i kākül-i dil-ber gibi zencìrimüz vardur 

6. Bize nādan dime miḳdārımuzdan artıḳ ey ḫˇāce 

Kitāb-ı èışḳ-ı dil-berde nice taḥrìrimüz vardur 

7. Nişān-ı ḳābe ḳavseyni 
250
 geçer menzilde ey  ādıḳ 

251
 

Kemān-ı mün ehāda 
252

 gizlü aèlā tìrimüz vardur 

 

 

                                                 
250

 Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
251

 Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
252

 Necm (53/14) : “… en son…” 
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48b  Der- ıfat-ı Naèt-ı Şerìf   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ḫaddüñ beyāż-nāme-i ṣubḫ-ı yaḳìndür 

Zülfüñ sevād-ı nüsḥa-i ḥablu’l-metìndür 253
 

2.  aşuñ ḥarìm-i Cennetü’l-aèlāda fi’l-mes el 

Per-i siyāh-ı ṭāéir-i sidre-i şebindür 

3. Çeşmüñ ḫayāli milk-i dile nāẓır olalı 

Cān kişveri ḥavāle-i ġamdan emìndür 

4. İki hilāli pençe-i mihr üzre dāéimā 

Devr-i ḳamerde èarż idici meh-cebìndür 

5. Evṣāf-ı çeşm-i dil-beri şièrümde  ādıḳā 

Gören ṣanur ki āyet-i sihr-i mübìndür 
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48b   Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Şol gedā kim bāde-i èışḳıyla bezm-i ġamdadur 

Kimsenüñ èaḳlı irişmez aña bir èālemdedür 

2. Perdede ḥālet vìrān üstād-ı èışḳ oldı velì 

Bilmeyen ol ḥāleti ṣanur ki zìr u bemdedür 

                                                 
253  Ali İmran (3/130): “… sağlam bir ip…” 
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3. Naḳş-ı mūr-ı ḫaṭṭı ḳo ser-dehān-ı māra baḳ 

Çün Süleymān Nebì’nüñ ḥiḳmeti ḥātemdedür 

4.  ālet-i ṣahbā olınmaz dāne-i engūrdan 

Muèciz-i èÌsā’yı ṣanmañ haṣret-i Meryem’dedür  

5. Pāresidür ḫilèat-i sulṭān-ı èışḳuñ  ādıḳā 

Cā-be-cā ol jindeler kim ḫırḳa-i Edhem’dedür  
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48b    Velehū  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Gören gird-i ruḫunda bād ile zülf-i bütān oynar 

 anur devr-i ḳamerde fitne-i āḫir zamān oynar 

2.  anurlar geldi meh-i devr-i ḳamerde burc-ı mìzāna 

 açen alup terāzūsın o sihr cān-bāz civān oynar   

3. Ne dem ol nāvek-i ebrūdaki Tātār-ı müjgānuñ 

 okunsa nāvek-i dil-dūzı ḳaṣr-ı āsmān oynar 

4.  açen derdiyle āh itsem bu èālem èarṣa-gāhında 

Hücūm-ı bād-ı āhumdan zemìn-i āsmān oynar 

5. O meh-sìmālu mevzūn-bāz ile bāzār-ı mihrinde 

Ḍüñ ṭālièì meymūn olup şen şādmān oynar 

6. Gören ṣanur melekdür açdı uçmaġa perr ü bālin 

 açen mìzān alup destine ol nā-mihr-bān [oynar]   

7. Elinde ḫalḳa-i zerrìn kebāde èarṣa-gāh içre 

Meh-i nev bir kemān-keş-dār-ı māder kim kemān oynar 
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8. Ne dem èışḳıyla āh itsem cihānuñ zer-mekāmìnde 

èIzār-ı ṭop-ı āhumdan dil-i kevn ü mekān oynar 

9. Dil-i nālānumı şol deñlü ḫumār eyledi èışḳuñ  

İşidilmez sözi ancaḳ dehānında zebān oynar 

10.  açen derdiyle āh itsem ten-i zārum olup zerd-reng   

Görülmez bād-ı ṣarṣardan ṣanur berg-i ḥazān [oynar] 

11.  anurlar èankebūt-ı ġār-ı Ahmed’dür ider bāzı 

Ne dem ki rìsmān üzre ṭıfl-ı pehlevān oynar 

12. Görenler esb ile sāhān-ı dehri cünd-i bāzìde 

 anurlar eşheb-i ḥūbiyle ṭıflān-ı zamān oynar 

13. Ayaġın yüzine baṣdukça ol şūḫ-resen peymā 

Gelüp şevḳe o ḫāletle vücūd-ı rìsmān oynar 

14. Demādem ṭop-ı èışḳı èarṣa-i mihrinde ol şehüñ 

Çıḳup ṭıflān seher-āsā bezmle aḫterān oynar   

15.  açen bir nāle ḳılsam cümleten kevn ü mekān ditrer 

Ne dem taṣvìrini yazsam zemìn ditrer zamān oynar 

16. Göñül şehbāzını pür-çeng bāġa ṣalmaḳ olurdı 

Havāda rūz-gār ola ḳaça şehbāz cihān oynar 

17. Vücūdum ditredür zār eyledükçe ṣarṣar-ı āhum 

Nitekim bād-ı dey ṭavḳına evrāḳ-ı ḥazān oynar 

18. Görenler farḳ-ı serde zülfini bādıyla raḳṣ eyler 

 anurlar naḫl-i kāfūr üzre çıḳmış bir hilāl oynar 

19. İder bir zerrede èıḳd-ı S üreyyā mühresin nihān 

 açen kim ḥoḳḳa-i laèlin ol üstād-ı zamān oynar 
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20. Gören ṣanur güneşden bir şuèā ayruldı bāzìde 

Cerìd olup ḳaçen meydānda ol nā-mihr-bān oynar   

21. Görüñse nìlūfer cūyı gelüp nermìne gülşende 

Nerìmān gibi destine alup gürz-i girān oynar   

22. Degüldür māh-ı nev saḳfında gerdūnuñ olan gerdān 

 avḳına nāvek-i āhum bedende üstüḫˇān oynar 

23. Dehānumda zebān gūyā ki nāḳūs-ı mü’eyyisdür 

 oḳına  arb-ı seng-endāz-ı āhum nerdübān oynar 

24. èArūs-ı gül ḫaber-dār olmadı aḥvāl-i bülbülden 

Şu deñlü tekyesinde ġoncanuñ naḳd-i revān oynar 

25. N’ider bāzìçe-i ġayri bu gün ḫūbān-ı dehr ile 

O kim  ādıḳ gibi bāzìçe-i peyġamberān oynar 
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49b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Cümle cihān ü cānı dilā gerçi ṭutdı nūr 

Ammā ki kimse bilmedi ḳandan ider ẓuhūr 

2. Zikr-i cemālüñ itmede aġṣān ile şecer 

Vaṣf-ı kemālüñ itmede elḥān ile ṭuyūr 

3. Bāġ-ı cemālüñ istemede her ṭaraf ṣabā 

Būy-i viṣālüñ aramada her yaña debūr 

4. Tìġ-i sitemle cümle cihān-ı ṣāhib-nişān 

Tìr-i elemle pìr ü civān mālik-i ḳubūr 
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5. Yā Rab biḥaḳḳı nūr-ı Nebì ḫaste  ādıḳ’uñ 

İtsün yatınca arḳasınuñ üstine ḥużūr 
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49b  Der-Naèt-ı Resūl-i  alavātullāh    

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Sensin o māh-ı kevkebe şāh-ı felek serìr 

Oldı semend-i èazmüñe èarş-ı Ḫudā mesìr 

2. Evc-i sipihr-i devlete zātuñ gibi şehā 

Devr-i ḳamerde gelmedi bir māh-ı bì-naẓìr 

3. Seyr eylemezdi peyk-i Ḫudā saña ṭaḳılup   

Fitrāk-ı esb-i himmetüñe olmasa esìr   

4. G ayri ḫudāya olmadı rāciè zamānede 

èAḳl-ı cebìr u ḳalb-i münìrindeki zamìr 

5. Sulṭān-ı naèt-ı kişver iken  ādıḳ ol şehüñ 

Pāyini seng-i ḫāre itdi pisteri ḥaṣìr 
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49b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Eger kim nefsüñ ıṣlāḥına eylerseñ dilā tedbìr 

Sirişküñ ḳatresinden eyle aña bir gümüş zencìr 
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2. Müjemden ḳıl ḳalem eşkümden itdüm aña esraḫ reng 

 açen naḳḳāş-ı çeşmüm aks-i yāri eyledi taṣvìr 

3. Yine bir gözleri āhū-yı çìnüñ deşt-i èışḳında   

Göñül āhūsını zülf-i kemendi eyledi naḫçìr 

4. Revān oldı sipihre yine ey dil dürlü nāleyle 

Diler kim Zühre’ye āheng ola āh-ı dil-i şeb-gìr 

5. Düşürmezdi dilinden şemè-i  ādıḳ vaṣf-ı cānānı 

Dilinde olsa miskìnüñ eger kim ḳuvvet-i ṭaḳrìr 
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50a  Der- ıfat-ı Naèt-ı Resūl  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

(fāèilātün)                (fāèlün) 

1.  açı Ve’l-leyl 
254

 ḫaṭı sūre-i Ṭāhā 
255

 gibidür  

 ūreti Fā iḥa ebrūları  ul Yā 
256
gibidür  

2. Sūre-i  ażret-i Meryem’de dilā ol ṣanemüñ 

Nükte-i ḫaṭṭ-ı lebi muèciz-i èÌsā gibidür 

3. Sìne-i düşmen-i Firèavn’i èaṣā-yı zülfi   

Yaġmaġa nār-ı ġama ejder-i Mūsā gibidür 

4. Nice alınmayalum dāne-i ḫāline ki ol 

 dem’i aldanda  ażret-i  avvā gibidür 

                                                 
254

  Kur’andaki 92. sureye (Leyl suresi) bir atıf yapılmıştır.   
255

  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
256

  Kâfirûn suresinden (109/1) iktibas olarak “De ki, ey…” anlamına gelir. Ayetin tamamı şöyledir: “De ki : 

“Ey kâfirler!” 
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5. Yūsuf-ı cānı ṣalar çāhı belāya āḫir 

 ādıḳā çarḫ-ı sitem-kāre Züleyḫā gibidür 
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50a   Der-Mevèı e-i  āmāt   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  ūfì bu tāc u ḫırḳa u şāl u èabā nedür 

 āmāt u zehr u nìşe-i zerḳ ü riyā nedür 

2. Şehler olur memālik-i faḳr u fenāda kim 

Bilmez cihānda ziynet-i tāc u ḳabā nedür 

3. Bir dil-rübāya virdi göñül naḳd-i èömri kim 

Anuñ yanında Yūsuf-ı Mıṣr-ı behā nedür 

4. Sevdā-yı zülf-i yāre düşüp ḫˇāceler müdām   

Geçse hevā-yı misk-i Ḫoten’den Ḫıtā nedür 

5. Mıṣr-ı behāda ol şeh-i Yūsuf-liḳāyile 

Bir dem muṣāḥib olmaġa  ādıḳ behā nedür 
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50b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Göñlüme şol dem ser-i fikr zülf-i Leylālar gelür 

Başuma Mecnūn gibi çoḳ dürlü ġavġālar gelür 

2. Gerçi kim semm-i helāhildür ġam-ı èışḳ-ı nigār 

Lìk ben ḥayrāne ol şehd-i muṣaffālar gelür 
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3. Şöyle Mecnūn oldı sevdā-yı ġam-ı çeşmüñle   

Necd-i ġamda seyrine āhū-yı ṣaḫrālar gelür 

4. Ḫırḳa vü seccādesin rehn-i şarāb eyler gider 

Kūşe-i meyḫāneye ṣūfì temāşālar gelür 

5. Bende oldum bir şeh-i èālì-cenāba  ādıḳā 

Yüz sürer ayaġı ṭopraġına dārālar gelür 
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50b  Der-Ma ām-ı İstiġnā    

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Maḳām-ı vaḥdete varduḳ ḥużūrumuz vardur 

Serāya èizzete girdük sürūrumuz vardur 

2. Burāḳ-ı himmete zeyn ur serìr-i aèlādan 

Melekler ile bu gice èubūrumuz vardur 

3. Livā u ṭabl u èalemsüz cihāna ḥükm idük 

Ḫilāf-ı èādet-i şāhì umūrumuz vardur 

4. Bisāṭ-ı èarşa baṣarduḳ ayaġı ammā kim 

Bedende s ıḳlet-i ġamdan fütūrumuz vardur 

5. Tevaḳḳuf eyle ki ṣubḥ-ı ṣafādan ey  ādıḳ 

Kemāl-i mihr ile bir gün zuhūrumuz vardur 
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Der- ıfat-ı Naèt-ı A lā -ı Dervìşì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Öper meclisde laèl-i dil-beri peymāneler vardur 

 unar destin ser-i zülf-i nigāra şāneler vardur 

2. Cihāna ṣavt-ı zencìr-i cünūnı ġulġule ṣalmış 

Bugün vìrānelerde ey perì dìvāneler vardur 

3. Seg-i kūyı sifālin sāġar-ı Cemşìd’e virmezler 

 arābāt illerinde sākin meyḫāneler vardur 

4. Sevād-ı çeşm-i ḥavrāya degişmez  dem ey ṣūfì 

 açulmış ḫırmen-i ḥüsninde nāzük dāneler vardur 

5. Sipihrüñ bu ṭoḳuz peymānesin bir demde ey  ādıḳ 

Maḥabbet meclisinde būş ider mestāneler vardur   
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50b  Velehū
257 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dil ki ol māhuñ ser-i zülf-i perìşānın dutar 

Yūsuféuñ gūyā Züleyḥā’dur ki dāmānın dutar 

2. Ḫāl ṣanman gözde èaks-i merdüm-i çeşm-i nigār 

Zaḥm-ı tìġ-i ġamzesinüñ daġ ile ḳanın dutar 

                                                 
257

  Bu şiir Dîvân’da der-kenâr olarak yazılmıştır.  
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3.  b-ı Ḫıżr ile ṣuvarsa ṣaḥn-ı bāġ-ı sìnede 

 anmasun èāşıḳ ḫayāl-i ḳad-i cānānın dutar 

4. Gire deyü ḳanuma yoḳ yire èaks-i cām-ı mey 

Ol gülüñ ḫınā-ṣıfat dest-i ḥūn-efşānın dutar 

5. Bir ḳamer yüzlü perestārìdür anuñ bedr-i māh 

Meclisinde ṣubh-dek şemè-i şebistānın dutar 

6. Sen niçün ol māhı gice ḫalḳa gösterdüñ deyü 

 ubh-dem āhum çıḳar çarḥuñ girìbānın dutar 

7. Ditredür cānın ḥazān topraġı teni èāşıḳuñ  

Çün teb-tāb-ı maḥabbet cism-i èüryānın dutar    

8.  atmaġıçün dil metāè-ı mihr-i Leylā’yı bulup   

Ḫˇāce  ays’uñ belde-i ḥayretde dükkānın dutar 

9. Tevbe-i mey eylemişlüḳ zāhid-i bed-èahdi gör 

Ḫulk-i èālem günde biñ kez belki nālānın ṭutar 

10. Ḫalḳa cismin dām idüp ḳılmış sirişkin dāneler 

Gūyiyā ṣayyādìdür deştüñ ki murġānın ṭutar 

11. Gün degildür berḳ uran çarḫ-ı zeberced-fāmda 

Sìnesinde  ażret-i Meryem’dür oġlānın ṭutar 

12. Çeşmi pür-ḫūnì dilāverdür elinde dem-be-dem 

 anlu èuşşāḳ itmege şemşìr-i bürrānın ṭutar 

13. Yūsuf-ı ḥüsn-i behānuñ devleti iḳbāl ile 

Şimdi ol ki zādedür āhen ü erkānın ṭutar 
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14.  ulıyuz bir şāh-ı Rūm’uñ ki èAcem sulṭānınun 

Eñ muḥaḳḳir bendesi Ìrān’a Tūrān’ın ṭutar 

15. Yazmaġa ḥüsn-i cihān-efrūzını Yūsuf-mis āl 

Şaèşaèa naḳḳāş-veş kilk-i zer-efşānın ṭutar 

16.  añ mıdur tevḥìd-i zātı bilseler  ādıḳ gibi 

Nice yıllardur melāéik gökde dìvānın ṭutar 
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51a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne èızz ü devlete rāġıblaruz ne mālımuz vardur 

Ne bir mūy-ı miyānı ḳuçmaġ ister ḥālimüz vardur 

2.  afā kesb ideli enfiye-veş ṣāfì-i ġamd içre 

Temāşā-yı ruḫ-ı yār itmeden ihmālimüz vardur   

3.  oyınmış dest-i şevḳ-i cezbe-i seyr-i maḥabbetle    

Fenā ocaġına düşmiş nice abdālımuz vardur 

4. Sipihrüñ rismān-ı aṭlasından şeh-peri çoḳdur 

Bizüm bir yaḳası yoḳ ḳara eski şālımuz vardur 

5. Behāristān-ı ḥüsnüñ medḥ ider  ādıḳ gibi daéim 

Gülistānūnda murġ-ı şikeste bālimüz vardur 
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51a  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Eşigi altında anuñ çeşm-i gevher-bārı gör 

Cennetüñ vaṣfında fìhā  aḥtiha’l-enhārı
258

 gör  

2. Sebze-i zìbāda şekl-i sünbül-i jengārı ḳoy 

Künbed-i mìnāda naḳş-ı nergis-i zer-kārı gör 

3. Bülbüle ṣavt-ı nevāda naġmeler taèlìm iden 

Maḳdem-i nev-rūz ile naḳş-ı benefşe-zārı gör 

4. Yazdı küllü men èaleyhā fān259
 altun celìle   

Defter-i evrāḳ-ı bāġa Münşì-i  ahhār’ı gör 

5. İtmege zer şumāè-ı mihri bāz-i çarḫda 

Anda şekl-i māh-ı nevde sìmden minḳārı gör 

6. Yalñız cennet degül  ādıḳ cihānuñ naḳşını  

Her yaḳamda seyr iden cism-i ülü’l-ebṣārı
260

 [gör]  

 

 

 

 

 

                                                 
258  Ali İmran (3/198): “ … orada içinde akan ırmaklar…” 
259

  Rahman (55/26) : “Yeryüzünde olanların hepsi fanidir.” 
260 Âl-i İmran (3/13): “ … basiret sahibi olanlar…” 
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51a  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze İsmühū   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Vech-i ṣanemde naḳş-ı ḫaṭṭ-ı müşg-bārı gör 

 yāt-ı ṣunè-ı Münşì-i Zü’l-iḳtidārı gör 

2.  alb eyleyüp èanāṣırı rāy-ı keci gider 

Miréāt-ı dilde ṣāniè-i naḳş-ı nigārı gör 

3. Gül şāhidine ḥacle iden ġonca-i teri 

Anda ṣabāyı maḥrem iden perde-dārı gör 

4. Vaṣf-ı èızār u ḳāmet-i dildār ise ġaraż 

Baḳ cāmiu’l-letāyife metn-i minārı gör  

5. Murġ-ı çemen nesāéesi ṣavt u nevāyı ḳo 

Raèd-ı felek terānesi evc ü ḥiṣārı gör 

6. Od düşmesün mi ḫırmen-i pür-dāneye gice 

Şemè-i żiyā-fikende ruḫ-ı tāb-dārı gör 

7. Taḳlìd-i naèt-ı Bāḳì’yi ḳo  ādıḳā yüri 

 arz-ı kelām-ı ḫusrev-i Cem iştihārı [gör]  

 

139 

51b  Der- ıfat-ı Naèt   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Yād olsa yüzüñ Kaèbe-i aṣḥāba varurlar 

Añulsa ḳaşun kūşe-i miḥrāba varurlar 
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2. Dil-ḫastelerüñ oldı dime pister-i ġamda 

Bir laḥẓa ḥużūr itmek içün ḫˇāba varurlar 

3. Bustān-ı ser-i kūy-ı nigār içre dem-ā-dem 

Gūş eyleseler nālemi ṭūlāba varurlar 

4. Varsam ne èaceb ḥāl-i zūr itmege yāre 

 all itmek içün müşkili aḥbāba varurlar   

5. Ruḥsārını bir nesneye teşbìh idemezler 

 ādıḳ kimisi nāra kimi āba varurlar 
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52a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kiminüñ Mecnūn-ı èışḳı kiminüñ Leylā’sı var 

èAşıḳ-ı ṣādıḳlaruñ èālemde bir Mevlā’sı var 

2. Ey baña sende maèārif cevheri var mı diyen 

Mis lini dünyā götürmez şöyle bir èālāsı var 

3. Degme bir bāz-ı hümā-pervāza ṣayd olmaz gönül 

Çün senüñ èışḳuñ gibi yanında bir èanḳāsı var 

4. Gel beri bunda ḥisābuñ defterin eyle beyāż 

Kimse dimez irte bir gün şièr ile inşāsı var  

5.  āmet ü zülfini yazdum dilde müstes nālaruñ 

N’eyleyin ammā ki  ādıḳ ortada illāsı var  

 

 



 

354 

 

141 

52a  Der-Naèt-ı   abìb-i Ekrem   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Didüm şemìm-i vuṣlatı èāşıḳ beden bilür 

Didi nesìm-i raḥmeti ehl-i Yemen bilür 

2. Yaèḳūb-ı èışḳ-ı Yūsuf-ı gül-pìrehen olan 

Gülzār-ı dehri kūşe-i beytü’l-ḥazān bilür 

3. Urṭukça ṭāġa tìşe-i  arbı ṣadāsına 

Raḳṣ u terāne eylemegi Kūh-ken bilür  

4.  allāc-ı mesti cām-ı ene’l- aḳḳ’ı nūş idüp  

Meydān-ı èışḳ içinde kemānın çeken bilür 

5. Zevḳ-i mehār-ı nāḳa-i mihr-i Muḥammed’i 

 ādıḳ cihānda  ażret-i Veysü’l- arān bilür 
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52a  Der-Naètü’n-Nebì  allallāh   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  oyun abdāl-ı èışḳ ol ḳayd-ı şāl u pìrehen n’eyler 

 atìl-i tìġ-i èışḳ-ı yār olan fikr-i kefen n’eyler 

2.  oyup bülbülleri feryād u zār ile çemenlerde   

Raḳìb-i ḫarla ol ġonca-i nāzük beden n’eyler 

3. Yanınca ṣalınur bir serv-i ḳāmet olmayan èāşıḳ 

Çıḳup gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyüp sebz-i çemen n’eyler 
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4. İder mi şekker-efşānluḳları Mıṣr-ı melāḥatde 

 abā-yı sebz ile ol ṭūṭì-yi şekker-şiken n’eyler   

5.  aḳınmaz mı ki bilsem ḫātem-i laèl-i lebin  ādıḳ 

Yanında ol Süleymān-ı zamānuñ Ehrimen n’eyler 
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261

  

52a  feèilātün mefāèilün feèilün 

(fāèilātün mefāèilün fāèlün) 

1. Feyż-i Yezdān’a iètimādum var 

Emr-i sulṭāna inḳıyādum var 

2. Fièl-i şeyṭāna mużdarib olmam 

İsm-i Sübḥān’a istinādum var 

3. Naḳş-ı ebrūya ser-fürū itmem 

 abe ḳavseyne 
262

 ittiḫādum var 

4. Nefs ü aġyāre intiḳām itdüm 

 atl-i aèdāya ictihādum var 

5. èArż-ı ḥāl itmek isterin  ādıḳ 

Dergeh-i şehde bir murādum var  

 

 

 

 

                                                 
261  Bu şiir Dîvân’ın der-kenâr bölümüne kaydedilmiştir. 
262

  Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
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52b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İrdi çü evc-i èizzete ol şāh-bāz-ı rāz 

Olsa maḳāmı n’ola  icāzìlerüñ firāz  

2. İklìl idünce başına levlāki
263

 dest-i ṣunè 

Mā-zāġa
264

 èaynì gözlerine ḳıldı kuḥl-i nāz 

3.  andìl-i mahūn olmaġa  āniè fetìlini 

 ıldı hilāli Leyle-i İsrā’da sìm-kāz 

4. Girdi semāèa şevḳüñ ile māh-ı āsmān 

Çeng-i ġamda Zühre idüp ṣavt-ı cān-güdāz 

5. Buldı nişān-ı nāèl-i Burāḳ’uñ melāéike 

Mihrāb iderler anı ḳaçen ḳılsalar nemāz 

6.  ādıḳ faḳìri ümmet-i ḫāṣ it ol  ażret’e 

Ey kār-sāz-ı èālem ü sulṭān-ı dil-nüvāz 
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52b  Der- ıfat-ı Naèt-ı Resūl-i Emìn   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sìm-i nüh ḳalb olmasa bu deñlü dehr-i hìyle-bāz 

Pūte-i çarḥ içre virmezdi aña sūz u güdāz 

                                                 
263

  Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflāk) kutsi hadisinden iktibasla 

“şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 
264

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 

 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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2.  adrüñe dirsem dıraḫt-ı meyve-dār olmaz èaceb 

Çünki aña berg-i şìve oldı meyde èızz u nāz 

3. Ney gibi ḫuşk itdi cismüñ çün ney-i engüşt-i yār 

Bezm-i èuşşāḳ içre eylerseñ demidür anı sāz 

4. Döndürür bir barmaġ üzre yaydı çarḫuñ kāsesin 

Dūd-ı āhum gibi olmaya felekde kāse-bāz 

5. Evc-i maènāda feṣāḥat ṭāéirin ṣayd itmege 

Gelmeye ṭabèuñ gibi  ādıḳ cihāna şāh-bāz 

6. Kaèbe-i derd ol fenā vādìsin eyle iḫtiyār  

Ayaġına yüz süre dirseñ eger ehl-i niyāz 
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52b  Ve Ey an  allallāhu èAleyh  

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Olaldan èilm-i ihyā içre mümtāz 

İder èaynì-i laèlüñ baḥs -i iècāz 

2. Eyle fāş itmede rāz-ı nihānı 

 anı bir zāġ-ı çeşmüñ gibi ġammāz 

3. Nigāruñ gözleri vaṣfında  ādıḳ 

Göñül mānendi olmaz saḥḥar-i perdāz 
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53b  feèilātün feèilātün feèilün 

1. Sākin ü deyr ü muḳìmān-ı  icāz 

Saña eyler rūz u şeb èarż-ı niyāz 

2. Yüz yere ḳoyup ider èarż-ı ḳuṣūr   

İşigüñde ḫusrevān-ı ser-firāz 

3. è şıḳ u māşūḳı temyìz eyledüñ 

Kimini Maḥmūd idüp kimin  yāz 

4. Virdi rūy-ı dil-bere ḥüsn ü behā 

 alb-i èuşşāḳa viren sūz u güdāz 

5.  ısmet-i rūz-ı ezeldür  ādıḳā 

Kimine zillet kimine èızz u nāz 

 

148 

53b  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. İledür göke Burāḳ ol şāhid-i Raḥmān’ı tiz 

Nitekim gül bergini eflāke bād kerem-ḫìz  

2. Her biri bir necm-i saèd olurdı evc-i èizzete 

Atı naèlinden şererler çıḳsa itdükçe gurìz 

3. Sünbül-i èanber şemìminden melāéik-i ḫaylinüñ 

Ceyb ü dāmānın pür eylerdi ṣabā-yı sebk-i tìz   
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4. Bilmeyen ṣanurdı oldı meh-pere kevkeb-feşān 

Ebr-veş olsa Burāḳ-ı berḳ-i seyri ḳaṭre-rìz 

5. Eyle ṭoldı ol gice  ādıḳ felekler ġulġule 

Bilmeyen ṣanurdı kim oldı ḳıyām restāḫìz 
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54a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ey dil-nevāz-ı maḥrem-i èuşşāḳ-ı perde-sāz 

V’ey çāre-sāz u hem-dem-i müştāḳ-ı ehl-i rāz 

2. Eyler ṭarìḳ-i Kaèbe-i kūyında her nefes 

 vāzesini nāle-i èuşşāḳınuñ ḥicāz  

3. Deryā-yı èışḳa ṣūfì yüri āşināluḳ it   

Yoḫsa kişiye mūcib-i cennet degül nemāz 

4. Her gün sitāre mührelerin ġayb ider dilā 

Hengāmesinde çarḫı idüp mihri ḥoḳḳa-bāz 

5. èAks-i cemāli yāri görüp bil ki G aznevì  

 andı gözinde cilve iden  ādıḳā  yāz 
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54a   Der-Naèt-ı Seyyidü’l-Mürselìn   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Cān virmez idi derdile èuşşāḳ-ı pāy-i nāz 

Şehd-i şifā-yı luṭfuñ eger olsa çār-sāz   
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2. Olmaz Burāḳ-ı himmetine hem-cenāḥ anuñ 

Seyr-i maḳām-ı sidre iden şāh-bāz-ı rāz 

3.  aḥn-ı ḥarìm-i sidrede ey naḫl-i mün ehā 
265

 

 addüñ mis āli bitmedi bir serv-i ser-firāz 

4.  yaz’ın yüzinden alduġı dem māh-ı èārıżın 

Maḥmūd olurdı görse eger bir naẓar ebbāz  

5. Eyler ṭarìḳ-i Kaèbe-i kūyında  ādıḳ’uñ 

Her dem nevā-yı nālesini ol ṣanem  icāz   

 

151 

54a  Velehū Der -Naèt-ı Fa ru’l-Kirām   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1.  olaşma ser-i kūyını ey māh-ı şeb-efrūz 

Bulur seni geceyle ṣaḳın āh-ı cihān-sūz 

2. Zāġ-ı şeb-i yeldāyı uçurdı yuvasından   

Açınca ḳanat uçmaġa bāz-ı şeh-i nev-rūz 

3. èUḳḳāb-ı sipihr ola mülāyim deyü çeşmin 

èÌsì gibi sūzınla döker āh-ı ciger-dūz 

4. Baḥs  itse gelüp manṭıḳ-ı èışḳ içre benümle 

Yanumda Felāṭun olamaz ṭıfl-ı nevā söz 

5. èIşḳıyla olur maṭlūba mūṣel kişi  ādıḳ 

 uş uçmaz eger kim aña olmasa ḳılaġuz 

                                                 
265

  Necm (53/14) : “… en son…” 
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54b   müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 

1. Biz ol şehüz ki sebzedür deşt-i belāda ḫāremüz 

Kebk-i derì ṣadāsıdur velvele-i neḳḳāremüz 

2. Dirhem-i eşk-i dìdemüz geçmedi füls-i aḥmere 

Veh ki yanında ol mehüñ işlemedi sitāremüz 

3. Bu gün ola ki lāle-veş maḥv ola daġ-ı sìnemüz 

Bir daḥı ṣaḥn-ı sebzede görmiye kimse ḳāremüz 

4. Sìne çekmege dilā gitdi cedveller olmadı 

Destine bir kez öpmege bārì olaydı çāremüz 

5.  ahr-ı sipihre muntaẓır olmayalum ki  ādıḳā 

Lüṭfına oldı ol mehüñ çünki ezel neẓẓāremüz 
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54b  Der- ıfat-ı Mevèı e  

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 

1. Esrār-ı èışḳ-ı illāh ile ser-mest ü ḥayrān olmışuz 

Bu on sekiz biñ èālemüñ milkine sulṭān olmışuz 

2. Biz vāṣıl-ı cānāneyüz kevn ü mekānı n’eylerüz 

Cān u cihāndan geçmişüz şebden şebe cān [olmışuz] 

3. Geh zerre-i nāçiz iken ḫūrşìd-i èālem-tāb olup   

Geh Yūsuf-ı ḫandān iken Yaèḳūb-ı giryān olmışuz 
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4. Biz āb-ı Ḫıżr’ı n’eylerüz āb-ı ḥayātuñ èaynìyüz 

Maènāda rūḥ-ı aèẓamuz ṣūretde insān olmışuz 

5. Bu ḫānḳāh èāleminüñ sulṭān-ı èālì şānıyuz 

Tāc u ḳabāyı terk idüp şevḳ ile èuryān olmışuz 

6. Lāyık mıdur mihmānına ièzāz u ikrām itmeye 

Çün pādişāh-ı èāleme her gice mihmān olmışuz 

7. Esrār-ı èışḳı ṣubḥ-veş  ādıḳ ne tañ fāş eyleseñ 

Çün tìġ-i mihr-i yār ile ḫāk-i girìbān olmışuz  
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54b  Der- ıfat-ı Zāt-ı Bārì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şular kim zülf-i ḫaṭṭuñdan ṣıfātuñ ne’ydügin bilmez 

Sevād-ı Leyle-i  adr u berātuñ ne’ydügin bilmez 

2. Şu kim vaṣf-ı ḫaṭ-ı laèlüñden olmaz ḥaṭṭ-ı revḥānì 

O ṭūṭìdür ġıdā eyler nebātuñ ne’ydügin bilmez 

3. Rumūz-ı ḫaṭṭ-ı laèlüñden ḥaber-dār olmayan èārif 

Nikāt-ı āyet-i mevt ü ḥayātuñ ne’ydügin bilmez 

4. Baş egmez ḳıble Kābe bāde-i ġamla geçer èömri  

Mürāéìler olur ṣavm u ṣalātuñ ne’ydügin bilmez 

5. Fünūn-ı èışḳı  ādıḳ zāhid-i mestāneden ṣorma 

O bir dìvānedür kim kāéinātuñ ne’ydügin bilmez 
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55a  Der- ıfat-ı Mevèı e    

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Abdāllaruz ki şehr-i fenādur ṭuraġımuz 

Mihr-i sipihre şuèle virür dilde dāġımuz 

2. Kesdük dıraḫt-ı mihrini bāġ-ı zamānenüñ 

 aèn eylese hilāle èaceb mi nacaġımuz 

3. Biz şol emìr-i ḫusrev-i encüm-ḥaşemlerüz 

Çekmez ḳıtār-ı üştür-i gerdūn o bāġımuz 

4. Yāruñ Òıṭā-yı zülfine bir demde irişür   

İḳlìm-i ġamda bād-ı ṣabādur ulaġımuz 

5.  ādıḳ ayaġı götürelüm bezm-i fānìden 

Sāḳì-i meclis almadadur çün ayaġımuz 
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55a   Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Biz bugün meydān-ı èışḳ içre dilā bir serverüz 

Dönmezüz cefāsından nigāruñ ser verüz  

2. Dest-i ḳahrıyla ṣapıldı bütleri düşmenlerüñ  

Gözlerine deyr-i èālemde Ḫalìl-i  zer’üz 

3. Ne’ylerüz tiryāḳ-ı Fārūḳ’ı dilā zehr-i ġama 

Ejder-i nefsi bugün ḳatl itmede çün  ayder’üz 
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4.  üsnüñi èarż eyle kim bir daḥı şehrüñ dil-beri 

Dimesün ey Yūsuf-ı Mıṣr-ı melāḥat dil-berüz 

5. Her ne deñlü  ādıḳā lāyıḳ degülsek de yine 

Devlet ü vaṣlını dildāruñ Ḫudā’dan isterüz 
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55a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bir yarar keskin dilāverdür şemşìrimüz 

Başına per ṭaḳınur ṣāḥib-ḳırāndur tìrimüz 

2. Biz bugün şol èāşıḳ-ı dìvāneyüz kim kāéināt 

Raḳṣa girdi işidüp āvāze-i şemşìrimüz   

3. Mìşe-i èışḳuñ biz ol ser peleng-endāzıyuz 

Kim ġazāl-i çarḫ olur dāyim bizüm naḫçìrimüz 

4. Mevlevìler gibi gökde āhımuz eyler semāè 

 ażret-i Monlā Celāleddìn olaldan pìrimüz  

5. Sırr çaldı Zühre sāzın meclis-i èuşşāḳda 

İşidüp  ādıḳ nevā-yı nāle-i şeb-gìrimüz   

 

 

 

 



 

365 

 

158 

55b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Curèa-veş pā-māl-i devrānüz muḥibb-i bādeyüz 

 oma ayaḳlarda sāḳì bir bölük üftādeyüz 

2. Deyr-i èışḳuñ bir iki rind-i ḳadeḥ peymāsıyuz 

Biz ne ehl-i ḫırḳayuz ne ṣāḥib-i seccādeyüz  

3. Dilde seyr itseñ n’ola èaks-i cemāl-i dil-beri 

Zāhidā āyine-veş gerd-i riyādan sādeyüz 

4. Serv gibi ḫār-ı aèdādan çekelden dāmeni 

Bāġ-ı dehr içinde bār-ı ġuṣṣadan āzādeyüz 

5.  ādıḳā her bir gedā-ṭabèa n’ola baş egmeseñ 

Pādişāh-ı kişver-i naẓm olduḳ istiġnādeyüz 
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55b  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Saña mektebde meger ey serv-firāz   

 ażret-i Cibrìl oḳutdı ders-i nāz 

2. Sāye-i devlet midür ḳaddüñ sürer 

Sāyesinde kākülüñ èömr-i dırāz 

3. Nāle-i murġān-ı kūy-ı yārda 

Ögredür èuşşāḳa āheng-i ḥicāz 
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4. Ol mehüñ miḥrāb-ı ebrūsın ḳoyup   

G ayri yerde ḳılmadı göñlüm nemāz 

5. Pāyine yüz sürmek isterseñ eger 

Yerde olsun  ādıḳā rūy-ı niyāz 
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55b  Der- ıfat-ı Mu milü’l- uds 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Biz mevālì menzilüz ṣanma ilāhìlerdenüz  

Tābiè-i sulṭān-ı èışḳ olan sipāhìlerdenüz 266
   

2. Kendüñi kāmil dime bì-èaḳl-ı dānāsın hen z  

Pìr-i fānì olduñ ammā ṭıfl-ı nādānsın hen z 

3. Genc-i èışḳ-ı yāri mesken ideli dìvāne dil 

Kendüñi maèmūreyin ṣanma ki vìrānsın hen z 

4. Saña bir maècūn yedürmişdür ezel bezminde yār 

Neşéesinden ey dil-i şūrìde ḥayrānsın hen z 

5. Terk-i zühd idüp olaldan bende-i pìr-i muġān 

Bir ḳadeḥ meyle serìr-i Mıṣra sulṭānsın hen z 

6.  ātem-i cāmı elüñden ḳomıyaldan  ādıḳā 

è lem-i şevḳe emìn olduñ Süleymān’sın hen z 

 

 

                                                 
266

  Şiirin ilk beyti ile diğer beyitler arasında hem kafiye hem de muhteva açısından farklılık vardır. 
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56a  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Zamāne muṭribi ḳānūna uymaz gördi bir nā-sāz  

Yüzine tìġ-i mıżrābıyla èūduñ çaldı bir şehnāz 

2. Ne ḳuşdur bülbül ola nāle-i èuşşāḳ ile āheng 

Felek evcinde eyler iken nevā-yı nālesi pervāz   

3. Gücenmezdi belāġat Mıṣrınuñ ey dil şeker-ḫāsı 

Eger kim ṭūṭì-i ṭabèuñ göreydi Saèdì-i Şirāz 

4. Mezārından çıḳardı raḳṣa rūḥı  ays-ı nā-şāduñ 

Derā-yı nāḳa-i Leylā’dan irse gūşına āvāz   

5. Feṣāḥat mürġ-zārı içre  ādıḳ gelmedi hergiz 

Maèānì ṭāéirin ṭabèuñ mis ālì ṣayd ider şehbāz 
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56a  Der- ıfat-ı  āniè èAzze İsmühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dìdedür bezm-i belāda sāġar-ı dem-sāzımuz 

Çeng-i ġamda nāledür nāy-ı nevā-perdāzımuz 

2. Yire çalardı felekde berbaṭ-ı zer-tārını 

Muṭrib-i gerdūnuñ irse gūşına āvāzımuz 

3. Şāhid-i berbaṭ dimez çalınduġın èuşşāḳda 

Perde-i dilde nühüft eyler bizüm şehbāzımuz 
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4. Degmesün feryādını muṭrible aġız bir idüp  

Fāş ider bezminde èuşşāḳuñ feryād-ı zārımuz 

5. Çenber idüp ḳāmetin dönmezdi zerrìn cām ile 

Bezmimüzde māh-ı nevā olmasa mevzūn-bāzımuz 

6. Oldı bāde ṭāéir-i murġ-ı ṣıfātuñ ṣaydına 

Destimüzde ḳān ayaġlı bir güzel şehbāzımuz 

7. Vādì-i èışḳuñda fāş eyler bizi Mecnūn-mis āl 

Zāġ-ı çeşmüñ oldı ey Leylì-ṣıfat ṣıfat ġammāzımuz 

8. Nuṭḳımuz yuḫyi’l-èı ām267
 olmazdı mānend-i Mesìḥ 

Rūḥ-ı ḳudsìler dem-ā-dem olmasa hem-rāzımuz 

9.  ādıḳā bezm-i ḫarābātuñ Cem-i devrānıyuz 

Nāledür çeng-i belāda sāz-ı èişret-sārımuz 
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56b  Der- ıfat-ı  āniè-i èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Zeyn içün zülfin Hümā-yi evc-i evc-i èızz ü nāzımuz 

Yaraşur per-i perestūdan alursa kāzımuz   

2. Mezraè-ı èömr-i èadūyı biçmege meşşāḳ-vār   

Dās ider dünbālesin dìk-i Hümā pervāzımuz 

3. Sebzede mūr u melaḫla her ḳaçen èıyş eyleseñ 

 ubḥ-dek şeb-tāb olur meclisde  āteş-bārımuz 

                                                 
267  Hadid (57/14) suresinden kısmi iktibasla “… kemikleri diril me…” anlamına gelir. 
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4. Bir megesdür kim ider Simurġ u èAnḳā’yı şikār 

 abża-i bāzū-yı ḳudretde dil-i şehbāzımuz   

5. El yüze urup meges oḳur ġazel nev-rūzda   

Her ḳaçen olsa çekāvek nāy ile dem-sāzımuz  

6. Rişte-i cāndan resenler ḳurdı farḳ-ı sebzede 

èAnkebūt oldı çemen şehrinde bir cān-bāzımuz 

7. Ḫātem-i èışḳa Süleymān olalı dil  ādıḳā 

Rūz u şeb mūr u melaḫdur hem-dem-i hem-rāzımuz 

8. Ḫātemi zevḳ-i mey ü  ādıḳ ġam-ı èışḳ-ı nigār 

Her birimüz ṣalmışuz bir nevè ile āvāzımuz 
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56b  Der- ıfat-ı Cism ü Zillet   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aḥn-ı ġamda oldı ey şeydā göñül bì-ḫˇāb-ı göz 

G arḳa-i felek dile deryā göñül girdāb-ı göz 

2. Dem-be-dem ebr-i hevā-yı kākül-i dildār ile   

Raèd-ı çarḫ-āsā olur giryān göñül ġarḳ āb-ı [göz] 

3. Sākin olmaġa girüp şāh ḫayāl ḥüsn-i dūst 

Bir serā-yı ḥālet-efzā oldı göñül bāb-ı göz 

4.  āṣıl itdi èārıż-ı laèl-i lebi cānān ile 

Genc-i ġamda èāşıḳ-ı şeydā göñül ḫūn-āb-ı göz 

5. Oldılar fikr-i miyānuñla dehānuñ itmeden 

Vādì-i ḫayretde nā-peydā göñül bāyāb-ı göz 
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6. è lem-i bālāda  ādıḳ āsmān-ı s ābitem 

Mihr-i èālem-tābdur baña göñül meh-tāb-ı göz 
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57a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey ki lüṭfuñ kişt-zārından Ḫalìl umar èades 

Ḫırmenüñden  dem’e gendümdür ancaḳ mültemis 

2. Ḫıżmetüñde baġladuñ mūra Süleymānì kemer 

Maḫfil-i èışḳuñda laḥn ile Zebūr oḳur meges 

3. Feyż-i èāmmuñ ḳaṭreyi deryādan efrāz eylemez 

Gülşen-i Firdevs ile yanuñda birdür ḫār u ḫas 

4. Gebr-i nāy-ı ḫırmenüñ kāmından olmadı ḫayır 

Dāne-i lüṭfuñ hevāsından uçar murġ-ı heves 

5. Zaḥmeti raḥmete tebdìle  ādıḳ ḫastenüñ 

Defter-i cürminde bir noḳṭa ḳazınsa aña bes 
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57a   Der-Naètü’n-Nebì  alavātullāh   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey Burāḳ-ı berḳ-i seyr gibi olmaz bir feres 

Kākül-i ḥavrādan itse Cebreéìl aña meres 
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2. Dāne-i gendüm ḳadar gelmez Ḫalìl’üñ èaynine 

 āl-i rūyuñsuz ṭolarsa ḫırmen-i èālem èades 

3. Şaḥne-i şeb-gìr u sübḥānellezì esrā 
268

olup    

 ażret-i Cibrìl öñince gezdi mānend-i èakis 

4.  aldı envār-ı tecellì naḳ ebis min nūriküm 
269

 

 oldı ervāḥ-ı melāéik fevḳ u taḫt u pìş ü pes 

5. Çün dedi mā-cāée illā raḥmeten lil-èālemìn 
270

 

Raḥmetinden dimezen  ādıḳ ümìdi saña kes 
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57a  Der- ıfat-ı Naèt-ı èAleyhi’s-Selām   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey  ḫaṭṭuñ ḫˇān-ı Ḫalìl ü dāne-i ḫālüñ èades 

Oldı ervāḥ-ı melāik ḫūn-ı ḥüsnüñe meges 

2. Murġ-ı gendüm ḫˇāredür anuñla çıḳdı ravżadan 

Ḫāl-i gendüm-gūnüñe dil n’ola eylerse heves 

3. èAks-i ruḫsāruñla yaḳma gözde ḫāşāk-i müjem 

Ḫāne-i merdüm olur içinde yanınca ḫas 

4. Lāle ṣanma deşt-i Mecnūn içre üstāz-ı ḳażā 

Nāḳa-i Leylā-yı èışḳa eyledi laèlin ceres  

                                                 
268

  İsra (17/1) suresinden kısmen iktibastır: “..Bü ün noksan sıfa lardan münezzeh olan (Allah)  gece 

yürü  ü…” 
269

  Hadid (57/13): “nurunuzdan ik ibas edelim...” 
270

  Enbiya (21/107): “O ancak alemlere rahme  olarak gelmiş ir.” 
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5. Naḳş-ı ḳadd-i zülfüñi peyveste çün lā eyledüñ 

G ayriden cān riştesin ol lāyı miḳrāż ile kes 

6. Cām içerseñ  ādıḳā ḫum-ḥāne-i şāhìde iç 

Kim ne ḫavf-i şıḥne var anda ne perdā-yı èases   
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57b  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dürrin içün Nìl-sirişküm Mısr-ı kūyında ḫavās 

Eyledi gözde ḫayāl-i ḳāmetüñ ümmü’l-ḳıyās 

2.  urmadan ṣaçılmada ḫāke daḳìḳ-i berf-i çarḫ 

Vār ise oldı şikeste èālem-i bālāda ās 

3.  āṣıl èömr-i èazìzin biçmege èāşıḳlaruñ 

Māh-ı nev dihkān-ı çarḫa eylemiş bir sìm-i dās 

4. Saḳf-ı merfūèdan uyanup ṭarḥ eyledükde Cebreéìl   

Eşigüñ resminde olmış Beyt-i Maèmūre esās 

5.  ilèat-i şāhì yeter  ādıḳ kilābından gelüp 

Kaèbe-i kūyında eḫrām itdigüm köhne pelās 
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57b  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey zülāl-i laèlüñe ervāḥ-ı ḳudsìler meges 

Ḫˇānuña ḫāl-i èızār-ı ḥūrì-i cennet èades 

2.  urre-i ġılmān-ı zìbā zeynüñe fitrāk-i misk 

Zülf-i èanber-bār-ı ḥavrā esbüñe miskìn meres 

3. Murġ-ı cān itmez ruḥuñsuz bāġ-ı cennetde ḳarār 

Bāġbān-ı ṣunè iderse èanber-i terden ḳafes 

4. Üştür-i ḥācì-i kūyuñ zeyn idüp üstād-ı ṣunè 

Eyledi her lāleyi yāḳūt-ı terden bir ceres 

5. Pūyede pāy-i Burāḳ-ı berḳ-i reftārın görüp 

 ādıḳā peyk-i felek peymā-yı ḥażret didi pes   
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58a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  āṣıl ġamzen raḳìbüñ itmeyüp ḫavf u hirās 

Biçmege dünbālesin ḳılmış segān-ı kūyı dās 

2. Vaṣf-ı èıyş u èişretin kāfir raḳìbüñ eylemiş 

Münşì-i ḳāhir-i èazāb āyetlerinden iḳtibās 

3. Seg raḳìbüñ nālesin ṣūfì-i ḥar-gāh itmesün 

İşidüp uzun ḳulaḳdan penc-semāèìdür ḳıyās 
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4. Müjde-gānı ṣubḥ-ı rūy-ı yārı gösterdüñ deyü 

Dūd-ı āhum çarḫa geydürdi duḥānì bir ḳumāş 

5.  ās gitmiş çarḫ-ı ḥammāmında èayyār-ı şebüñ 

 ubḥ-ı ḳoynından çıḳarmış  ādıḳā bir sìm-i ṭās 
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58b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Nāḳa-i Leylìden irdi gūşına bang-ı ceres 

Gird-bād-ı āh ile raḳṣ urdı Mecnūn hemçü-ḫas 

2. Hey ne cādū pìşe-menddür  Ḫalìl’üm sihr ile  

Yaġdurır cān mezraèına ḫāl-i fettānuñ èades 

3. Raḥş-ı dil-i kūyın ḳoyup Firdevs’e döndürmez èinān   

Gerdenine ṭaḳılar geydi ḥavrādan meres 

4. Şād ola rūhum ayaġ üzre ṭurup taèżìm ide 

Meşhedinde bir duèā eylerse ol èÌsì nefes 

5. G am yime çün berg-i sūsen tìġ miġferdür ḥabāb 

Berg-i gül bād-ı ṣabādan üstüñe sürse feres 

6. Dāne-i ḫāl-i ruḫ-ı dildāra çoḳ meyl itmesün 

Kendüni dām-ı belāya uġradur murġ-ı heves 

7. Rūḥ-ı  ādıḳ’dur meges-mānend  ḳonmış sihr ile 

Yoḫsa laèl-i şekkerā mìzanda ṣanmañuz meges 

 

 



 

375 
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58b  Der- ıfat-ı  adìm-i Bārì èAzze İsmühū   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Peyveste cebìnüñde ol ayurdı muḳavves 

Eyvān-ı cemālüñde iki ṭāḳ-ı muḳarnes 

2.  ākister-i pür-aḫker-i āteşüñe èışḳuñ 

Bìmār-ı şifā-ḫˇāhe yiter bister-i aṭlas 

3. Naḳş u ṣuver-i ġayri çıḳar hān u göñülden 

Tā olmaya büt-hāne zevāyā-yı muḳaddes   

4. Ber-bād ide şāyed deyü ṣaḥrāda vücūdın 

 hum yelinüñ ṭurmadan öñince ḳaçar ḫas 

5.  ādıḳ ḥarem-i vaṣlına irişdi nigāruñ 

El-minne ü lillāhi  eèālā ve  eḳaddes 
271
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58b  Der- ıfat-ı  āniè-i  adìm   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫūn-ı eşkin fürḳat-i ḥālüñde çeşm-i pür-heves 

 ande kim dökdi Ḫalìl’üm bitdi ol yerde èades 

2.  albüm ol āhendür ey Mecnūn-ı èaḳl üstād anuñ 

Pāresinden nāḳa-i Leylā’ya itmişdür ceres 

                                                 
271

  Ancak yüce ve kutsal olana minnet edilir. 
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3. Ellerin birbirine urmış terennümler ider 

Baġlayup bir naḳş-ı zìbā ḫāl ü dildāra meges   

4. Esb-i Gülgūn’uñla irişmez èızāruñ luṭfına 

Bād-ı ṣubḥa Òusrev-i gül-berg-i ter itse feres 

5. Pāyine ṣarulduġıçün ol sehì ḳaddüñ ḳaçar 

 arṣar-ı āhum öñince  ādıḳā ṣaḥrāda ḫas 
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59a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  andesin gel beri ey ṭāéir-i ferḫunde-nefes 

Eyle bu dāmuña sifle-i ḳuvā vech-i heves 

2. Cilve-gāh olmış iken saña fezā-yı melekūt   

Ne revādur olasın murg-ı giriftār-ı ḳafes 

3. Üstüḫˇān-ı tene ol murġ-ı Hümā-veş ḳāniè 

 unma her dūn u denì-hˇānına mānend-i meges 

4. Boġazından n’ola aṣarsa şuturbān-ı ḳażā 

è leme rāz velì çünki èıyān itdi ceres 

5.  ādıḳā ṭarf-ı sirişkümde degüldür müjgān 

 aldı eṭrāfına ḥāşākini seylāb-ı eres 
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59a  Der- ıfat-ı  āniè-i  adìm    

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İrdi meger ki gūşına āvāze-i ḥurūs 

Sāḳì semāèa başladı vaḳt-i seher kuéūs 

2. Göçse èaceb mi èasker-i dey çünki ṣubḥ-dem 

Çaldı heyūn-ı èarşa çıkup raèd-ı çarḫ-ı kūs   

3. Gül ġoncasını gevher-i şebnemle zeyn ider 

Dāmād-ı çarḫa bād-ı ṣabā itmege èurūs 

4. Cūy-ı sirişk-i dìde ider ḳoynına ḳoyup   

èAks-i nihāl-i ḳadd-i nigārı kenār u būs 

5. èAks-i cemāl-i yāre bedel naḳş görmedi 

Miréāt-ı dehre baḳalı ferzend-i ḳılaġus 
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59a   Der- ıfat-ı  āniè-i Perverdigār    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şāh-ı gül taḫt-ı zeberced-fāmda itdi cülūs 

Üştür-i ebr üzre çaldı sārbān raèd-ı kūs 

2. Kūhda kebk-i derì çaldı beşāret ṭablını 

Başladı raḳṣa füsūn-ı èarşuñ üstinde ḥurūs 
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3. Bezm-i èuşşāḳa getürdi tuḥfe idüp Çìn’den 

Başına urmış ḥabāb-ı bādeden sāġar-ı kuéūs 

4. Duḫter-i rez görmesün nā-maḥrem meclis deyü 

Başına ṭutdı zücācì perde çün oldı èurūs   

5.  ādıḳā āyine-i èālem-nümāy-ı sāġar anı 

Vażè-ı miréāt eylemezdi görse İbn  ılaġūs 
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59b  Der- ıfat-ı  unè-ı Tebāreke ve Teèālā   

mefèūlü fāièilātün mefèūlü  fāèilātün 

1. Vesvās-ı cāna itdüñ ey zāhid-i müvesvis 

Sen mi āsāsın yutan olduñ dilüñ müdennis 

2. Eyvān-ı ḥüsn-i Bārì vażè eyledükde gūyā 

Bir ṭāḳ-ı èanber itmiş ebrūların mühendis 

3. Mūr-ı ġamuñla sāḳì èıyş itse dil çemende 

Şeb-tāb-ı deşt-i maḥabbet olur çerāġ-ı meclis   

4. Bādām-ı bāġ-ı kūyuñ bergini bulsa göñlüm 

Şādān olur nitekim bir iki sìm-i müflis 

5.  ūfì-i ḥuşk-i serdür aèyār çeşm-i terle 

Naṣṣ-ı metìn-i  ādıḳ şièrinde raṭb u yābis 
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59b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Daġ-ı kühenüñ yaḳ serìr-i cāna ġam itse cülūs 

Sikkesin tebdìl ider şāh olsa nev zìrā fülūs 

2. İtdügin iflāḥ-ı ġamzeñ ḥāṭır-ı èuşşāḳ ile 

Bil ki İslām ehline itmez ḳırāl-ı Enkirūs 

3. Döndi çün şāḫ-ı  ġazāl sanma berìr-i şāḫsār 

Ḫūn-ı ḫargūşın ile ṭolsun ḳandedür sāḳì kūs 

4. Kişt-zār-ı èömrini aèdā-yı bed-ḥˇāhuñ dilā   

Biçmege dünbālesin dās eylemiş her bir ḫurūs 

5. Cism-i zerdüñ ḫalḳa-i zerd ile kim ḥātem gibi  

Ola kim  ādıḳ münìr ola bir gün dest-i būs 
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59b   Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sìmā-yı èışḳ-ı dildār ile èaḳl-ı pür-heves   

Eyledi kendin zülāl-i laèl-i yāre bir meges 

2. Gerçi māhirā beşer derler saña èaḳl-ı ḥavās 

İnnehüm lā-yeşèurūna illā  aḳdìre’l-ḳıyās 
272
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  Onlar ancak kıyas yoluyla onu bilebilirler (hissedebilirler). 
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3. Cāmiè-i aḥsen-i ḳaṣaṣdur muṣḥaf-ı ḥüsni anuñ 

Oldı Yūsuf sūresi her āyetden iḳtibās 

4.  āṣıl zevḳ ü ṣafāyı itmege cānā direv 

Kişt-zār-ı sìnede her naèl-i esbüñ oldı dās 

5.  ırmen-i cāne ḫayāl-i zülfüñ aṣdı bir zāġ 

Ola kim güncişk-i derd ü mihnetüñ ide hirās 

6. Sensin ol şāḫ-ı gül-ter kim nigārā sünbüle 

Sāye-i zülfüñ geyürdi sebzede miskì-libās 

7. Seher uġurlar deyü çemenden ṣabā iḳrār içün 

 ızdırup  ādıḳ köpürdi şerbetüñ taşıya ṭās   
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60a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  āmetüñ gördüm elif-veş itmedüm ġayre heves 

Bu mes eldür kim dimişler èārife yek ḥarf bes  

2.  teş-i sümm-i semendüñden yanar ḳavm-i èadū 

Berḳ-i lāmièden nitekim ṭutuşur ḥāşāk u ḥas 

3. İremez gerd-i semend-i èazmüñe reftārda 

Tünd-i bād-ı ṣarṣarı gül-berg-i ter itse feres 

4. Yolum urdı reh-i zen bād-ı ṣabā deyüp gice 

Her ṭarafdan iltimās eyler heres feryād-ı res 

5. Menzil-i maḳṣūda ıraḳdur ṭurma deyü  ādıḳā 

Reh-rev-i kūy-ı nigāra çaġırur yāḫ d ḥeres 
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60a  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rişte-i tesbìḥ-i tevḥìdi olur mültemes 

Māsivā evtārını miḳrāż-ı illāyile kes 

2. Nice irişsün ribāt-ı ġāyet-i meémūline 

Reh-rev-i èışḳa bu yolda dökmedi zād u feres 

3. Yüz yere sürüp gelürler nice vādìler geçüp 

Kaèbe-i kūyuñ ziyāret itmege Nìl ü Aras 

4. Ey şeh-i milk-i èaṭā maḥşerde èāṣì ḳullaruñ 

Raḥmetüñ deryāsı içre oldı bir ḳaç ḫār u ḫas 

5. Nāfe-i aèmāl-i èıṣyān olmaġa raḥmet-i Raḥìm 

Zā-ı zaḥmından giderse  ādıḳā bir noḳta bes 
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60b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫınk-ı çarḫa eyleyüp şimşek şuèāından ḳuṭās 

Eyledi èazm-i zeberced ḳaba pìrūze-esās 

2. Ol Burāḳ-ı berḳ-i reftār ile vādìler geçer 

Kim ḫayāline irişmez ṭāéir-i èaḳl- u ḥavās 

3. Es-ṣalā çaġırmadan gökler yüzinde ol gice 

Naèrası kerrūbiyānuñ èarşa olmışdı mümās 
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4. İrdügine irmemişdür ṭāéir-i vehm ü ḫayāl 

Gördügini görmemişdür dìde-i fikr ü ḳıyās 

5. On sekiz biñ èālemüñ sulṭānı iken  ādıḳā 

Geydügi ya bir èabāyidi ya bir köhne pelās 
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60b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ubḥ-dem kebk-i derì çün çaldı kühsār üzre kūs 

 andedür devr eylesün ey sāḳì-i meclis kuèūs  

2.  um fe-enzir 
273

 eyyühe’l-èaṭşān deyü bezm ehline  

Nıṣf-ı şebde èarş-ı aèlādan nidā eyler ḥurūs 

3. Ben o rind-i bāde peymānım ḫarābāt içreyim 

Curèa-i cāmum ider öñümde her dem ḫāk-i būs 

4. Deyr-i muġanda çekdigüm cām u sebūnuñ sāḳiyā 

Pāresin miréāt iderdi bulsa İbn-i  ılaḳūs (?) 

5.  āḳ-ı ebrūsına dil düzdin çıḳarmaġa ṣaçı 

 ādıḳā bir nerdübān itdi muraṣṣaè abnūs 
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61a  Der- ıfat-ı Tev ìd-i èAzze İsmühū   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Dilā o Zāt-ı Kerìm’üñ ṣıfātın iden gūş 

èAceb mi èışḳ ile deryā gibi iderse cūş 

2. Hilāl-i ḥalḳasını gūşına ṭaḳup şāha   

Sipihri bende idündük ḳapuñda ḥalḳa-be-gūş 

3. Oḳur leṭāyif-i ḥüsnüñ çemende cümle ṭuyūr 

İder medāyiḥ-i luṭfuñ cebelde ḫayl-i vuhūş 

4. Zihì sürādıḳ-ı aèlā serāy-ı vaṣfuñ kim 

Kenār-ı bāmına irmez ḫayāl-i ṭāéir-i hūş 

5. Dilerdi rāz-ı dili söyleye eyle  ādıḳ  

Nidā-yı hātif-i ġaybi irişdi didi ḫamūş   
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61a  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Eger ki naèt-i cemālin o şāh-ı ḥüsnüñ gūş 

İdeydi raḳṣa girerdi felekde cümle sürūş 

2. Şarāb-ı kevs eri gözden çıḳardı züḥḥād teg 

İdeydi curèa-i cām-ı şarāb-ı laèlin nūş 

3. Çü ḳaldı gūşına gerdūn hilāl-i ḥalḳa-i zer 

èAceb mi bendeñ olursa felekde ḥalḳa-be-gūş 
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4. Öñince  ażret-i Cibrìl Efendi faḫr eyler 

Çekerse ġāşiye-i rifèatüñ eger ber-dūş 

5. Feżā-yı zātına  ādıḳ nite ki biñ ḫıred 

 arìm-i naètına irmez ḫayāl-i ṭāéir-i hūş   

 

186 

61b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Cāma itmişken ināyet sūz-ı dil itdi fürūş 

İrdi hātifden nidā yā eyyüh’el-èa şān be-nūş 
274

 

2. Ter ider başın ḥabāb-ı lāle-gūn ile müdām 

Fikri bū-rez duḫterin mestūre ṣata mey-fürūş 

3. Bir ġazel-i dìdem idüp iḫlāṣ-ı ḥüsnüñ iḳtibās 

Umarın ki ḥaşr dek derd-i zebān ide sürūş 

4.  asret-i zülf-i hümāyūnuñla ölsek èāşıḳuñ 

Şeh-perin Nāmūs-ı Ekber ide aña ḳabr-i pūş 

5.  ādıḳ’uñ bezme ṭolu geldügine ḥikmet bu kim 

Gelmege èār eyler ḳadd-i çenārum desti buş 
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  Ey susuzlar, içiniz! 
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61b  Der- ıfat-ı  āniè-i Teèālā   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şemè-i ruḥsāruñ idelden ey perì dìvāne-veş 

Mihr-i èālem-tāba oldı şaèşaèa zencìr-keş 

2. Nükte-i şevḳüñde gün ṣan Şeyḥ Nūreddìn’dür 

Elde bir zerrìn èaṣā başında bir destār-ı feş  

3.  unma saḳḳā-yı mihrābuñ zülāl-i ḫançeri   

Öldürürdi Kerbelā’yı ġamda èuşşāḳì èaṭeş 

4. èAks-i ḫāl-i èārıżuñ yaşumda görenler ṣanur 

Baḥr-i Nìl içre şināverlik ider ṭıfl-ı  abeş 

5.  ubḥ-dem dāru’ş-şifā-yı yārdan atmış gezir 

Gökde zencìrin sürür dìvānedür  ādıḳ güneş   
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61b  Der- ıfat-ı Efèālehū Teèālā   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dūşına gìsūların ṣaldıḳça pìr-i mey-fürūş 

Şeyḫ-i sāl se döner gūyā ki seccāde bedūş 

2. Dün gice kūy-ı ḫarābāt içre zikrullāh ile 

 ubḥ-dek uyutmadı èuşşāḳı āvāz-ı hurūş 

3. Ḫāl-i rūyın ṣatmaġıçün èarż ider tebḫālesin 

Görmedüm ḫālüñ gibi gendüm-nümā vü cū-fürūş 
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4. Çoḳdan eylerdi ile rāz-ı dehānuñ ġonca fāş 

Urmasa ger dest-i ḳudret aġzına mihr-i ḫamūş 

5.  ıfl-ı ḫāli geldi  ādıḳ şemè-i ruḫsārın yaḳmaġa 

İtmege dil ḫānesinde gice ṣayd-ı murġ-ı hūş 
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62a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Anuñ öñince peyk-i Ḫudā gice bir ḥurūş 

èAzm-i Cenāb-ı èİzzet ider ġāşiye-bedūş 

2. Çarḫ-ı berìne ṣarṣar ile ḫār u ḫas gibi 

Raḫşı öñince gitdi semāè iderek sürūş 

3.  urmaz çemende silsile-i sìm-i nāb ile 

Laèlüñ görelden eyle ider selsebìl cūş 

4. Dürr-i murādı ḥāzin-i ḳudret ḳoyup urur   

 ufl-ı dehānı dürcine bir ḫātem-i ḫamūş 

5.  ādıḳ derūnı cūşa gelür ḫam-ı mey gibi 

 ūfì ḥadìs -i Kevs er-i laèlin iderse gūş 
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62a  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Lā-teèayyün èāleminden geldi bir gevher-fürūş 

Cevher-i ferd-i dehānın seyr iden olur ḫamūş 
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2. Ol dehenden gevher-i baḥr-i şuhūdı gūş idüp 

Sırru èayni’l- ġaybi tefhìm itdi ervāḥ-ı sürūş  

3.  aşı mihrāba ṣalup ehl-i ṣalìbi eyledi   

Çeşm-i kāfir nìşesi zühhād-ı şehri bāde-nūş 

4.  aldı bir būy-ı fenā zülfi meşām-ı èāleme 

Cezbesi ḳıldı nice ehl-i ḳabāyı ḫırḳa-pūş 

5. Gevher-i gencìne-i miftāḥ-ı ġayb ise ġaraż 

 avlini  ādıḳ şeh-i milk-i Murād’uñ eyle gūş 
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62b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sensin ol kim zātuñı fehm itmedi idrāk vühūş 

İètirāf-ı cehl idüp izhār-ı èacz itdi sürūş 

2. Fehm-i zātūnda olur bì-èaḳl u güng ü deng ü lāl 

Her ne deñlü zāhid-i ḫodrā olursa ḫod-fürūş 

3. Ser-i zātuñ gevherin ḥıfẓ itmege erbāb-ı dil 

Urdılar dürc-i dehānuñ üstine mihr-i ḫamūş 

4. Şükr ü ḥamduñ itmede eşyā dehān-ı ḥāl ile 

Her ṭarafdan işidür zikrüñ ṭutan āfāḳa meyl-i gūş 

5. Mest-i cām-ı vaḥdet ile  ādıḳ -ı dil-ḫasteyi 

Kim ne èaḳl u fehm ḳılsun anda ne idrāk-ı vuhūş 
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62b  Der-Naèt-ı  abìb-i Ḫudā   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Sen ol ḫedìv-i cihānsın ki ġāşiye bedūş 

Olur Burāḳ’uñ öñince revāne peyk-i sürūş 

2. Sen ol şehenşeh-i èālemsin ey felek rütbet 

Meh-i nev oldı ḳapuñda èabìd-i ḫalḳa-be-gūş 

3. Benānı sırrını ḥalḳa idem deyü yaḳarur 

Feminde ḫātem-i laèli ṭutardı mihr-i ḫamūş 

4.  abìb-i  ażret-i  akk’dur deyü èAdeviye’nüñ  

Şehādet itdi öñinde gelüp ṭuyūr u vuhūş 

5. Nider ḳulaġına ṭaḳup cevāhir-i ġayri   

 adìs -i laèline  ādıḳ ṭutarsa anuñ gūş 
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62b  Velehū 
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mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yāruñ èızārı muṣḥaf-ı ḥüsn ü bahā imiş 

Ḫaṭṭ-ı ġubārı āyet-i mihr ü vefā imiş 

2.  āk-i siyāh cismimi ḥāliṣ zer eyledi 

Tiryāk-ı èışḳ u pāki èaceb kimyā imiş 
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  Bu şiir Dîvân’ın der-kenâr bölümüne kaydedilmiştir. 
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3.  ūbā vü Sidre olmadı anuñ berāberi 

Yāruñ nihāl-i ḳāmeti ḥūş mün ehā 
276

 imiş 

4. Gösterdi èaks-i èālem-i ḥüsnin o meh-veşüñ 

Miréāt-ı bāde vār ise èālem-nümā imiş 

5. Gencìne-i cemāline zülf-i siyāh-ı dūst 

 ādıḳ ṭılsım-ı ejder-i merdüm-rubā imiş 
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63a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gördiler rāz-ı ġam-ı Leylā’yı Mecnūn itdi fāş 

Her yañadan urdılar eṭfāl-i mekteb aña ṭāş  

2. Müşteri gördi metāè-ı ḥüsn-i Leylā’yı dedi 

Bu mıdur ol ḫˇāce  ays’uñ ögdügi zìbā ḳumaş 

3. Ḫˇāce  ays ol nükteden rencìde olup didi kim   

Ol ḳumāşuñ ülkeridür çeşm-i pür-ḥūnumda yāş 

4.  anèatın başa iletdi tìşe-i Ferhād-veş 

èIşḳ-ı Şìrìn içre her kim eyledi kesb-i maèāş 

5. Naḳş oladursuñ eger eşkāl-i èayn u şın u ḳaf 

G ayr-i naḳşı levḥ-i dilden eyle ey  ādıḳ tırāş  

 

 

 

                                                 
276

  Necm (53/14) : “… en son…” 
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63a  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze İsmühū   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Deḥān-ı āhı kim nār-ı derūnum pür-şerār itmiş 

Maḥabbet āsmānında kevākib āşikār itmiş   

2. Degül ḥamret-i sirişk dìde-i pür-ḫūnımuñ èaksi 

Kenār-ı gülşen-i sebz-i sipihri lāle-zār itmiş 

3. İrişeyüm gird-bād ile deyü kūyına Leylā’nuñ 

Vücūdın vādì-i èışḳ içre Mecnūn ḫāk-sār itmiş 

4.  ażā bezm-i ġama çevgān-ı sìnem cenk idüp yürir 

Eliflerden aña ey muṭrib-i gül-çehre tār itmiş 

5. Çeküp eyletmege her bir maḳāma nāḳa-i cengi 

Felek ḥunyā-geri enfiye tārından behār itmiş 

6. Ḫas u ḫāşāk-ı ġayri urmaġ içün rāh-ı Leylì’den 

Sirişkin vādì-i Mecnūn-ı mihnet cūybār itmiş 

7. Daḫi gülzārını ṭıfl-i naẓardan ṣaḳınup  ādıḳ   

Ḫoten’den bāġbān-ı ḥüsn aña ḥavlì-i ḫār itmiş 
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63a  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ās-ı nerrād-ı felek èarż itdi bir şāhāne naḳş  

Geçmege bir laèb ile bin zār u ser-gerdāne naḳş 
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2. Yazmadı naḳşun gibi bir naḳş u dil-keş dest-i ṣunè 

Naḳş-ı insānı idelden ṣafḥa-i devrāne naḳş 

3. Yād-ı ḫaṭṭuñla terennüm eylesün murġ-ı çemen 

Baġladı nālem benefşe-zārda bir dāne naḳş 

4. Pür-zāġa döndürüp daġ-ı siyehle cismimi 

Eyledi bāz-ı belāya kākül-i cānāne naḳş 

5.  ādıḳ’ı bilmek dilerseñ ey perì kimdür eger 

 üsnüñ evṣāfın ider şaḫıṣdur dìvāne naḳş 
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63b  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Muḥìṭ-i vaṣfına zātuñ olan kişi ġavvāṣ 

Bulursa anda n’ola nice dürlü kūm-i ḫāṣ 

2.  arìm-i zātına irmek ne mümkin ol şāhuñ  

Zamāne şeyḫi iderse ne denlü şuġl-ı ḥavāṣ 

3. èAḳìde ṣāf degilse ḫulūṣa nefè itmez 

Tilāvet eylese günde eger ki biñ iḫlāṣ 

4.  osun mezāriè-i dehrüñ hevā-yı dānesini   

Dilerse ṭāéir-i dil dām-ı ġamdan istiḥlāṣ 

5. Ol āftāb-ı ḳademdür demādem ey  ādıḳ 

Bugün yolına iden mihr ile dili raḳḳāṣ 
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63b  Der- ıfat-ı  unè-ı  abìb   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1.  anı o zāta muèādil Ḫudā’yā èabd-i ḫāṣ 

Oḳur serādiḳa-i lì-meèallāh 
277

 içre ḫavās  

2. Terāne-i ana emlaḥ irişdi gūşına 

Olursa Zühre felekde èaceb midür raḳḳāṣ 

3. Olur denā  fe edallāda
278

 yārına vāṣıl  

Bulınca ḳayd-ı bedenden vücūdı istiḫlās 

4. Bula muḥìt-i èazimde o dürr-i yektāyı  

 anı anuñ gibi baḥr-i zamānede ġavvāṣ 

5.  ulūṣ-ı ḳalb ile  ādıḳ görürse dildārı 

èAceb mi derd-i zebān oldı çün aña ḫalāṣ 
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63b  Der- ıfat-ı  unè-ı  abìb   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey dehānuñ ḥātimine ol ḫaṭ-ı pìrūze faṣṣ 

Ve’y cemālüñ muṣḥafına ḥarf-i ebrū nūn-ı naṣṣ 

2. Dünyede efsāne-i ḥüsn-i cihān-gìrüñ gibi 

Olmaz ey Yūsuf-liḳa èışḳ ehline aḥsen-i ḳaṣaṣ 

                                                 
277  “Allah’la beraber” 
278

  Necm (53/8): “…yaklaş ı derken daha da yaklaş ı…” 
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3. Ḫāne-i ḳalbüm ḫayāl-i èārıżuñ eyler sefìd 

Nitekim bir ḫāne-i vìrāneye urulsa caṣṣ 

4. Gör ne ḥālet-baḫş olur ṣūfì şarāb-ı dil-güşā 

Luṭf ile bir kez ayaġuñ meclis-i rindāne baṣ 

5. Çeşm-i ṣayyādı göñüller murġını ṣayd itmege 

Kākül-i müşgìnin itmiş  ādıḳā èanber ḳafeṣ 

 

200 

64a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Şol ḳadar eyledi üstād-ı dil ü cān taḥrìṣ 

İtmedi ṭıfl-ı ḫıred luṭf-ı dehānın teşḫìṣ 

2. Muḥtaṣar nükte femüñ vaṣfı gibi itmedi dil 

Ne ḳadar itdi kelām-ı fuṣaḥā-yı telḫìṣ   

3. Nice şehd-i lebi şānında şifā var dimeyim 

Eyledi fìhi şefā 
279

 birle göñül çün tanṣìṣ 280
  

4. Ne revādur ki ile luṭfın iderken taèmìm 

İde ben èāşıḳ-ı dil-ḫasteye cevrin taḫṣìṣ  

5. Yāyına rişte-i zülfin ṭaḳup oynar  ādıḳ   

Murġ-ı cānı ider ol kūdek-i zìbā taḫlìṣ 

 

 

                                                 
279

  “Onda şifa vardır.” 
280

  Beled suresine (90/9) manen iktibas yapılmıştır. Ayet şöyledir: “Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak 

vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) gös ermedik mi?” 
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64a  Der-Naèt-ı  a ret-i Nebì   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  aşı olalı çeşmi ile ehl-i ḥüsne naṣṣ 

Ḫaṭṭ-ı èızār-ı Yūsuf’dur aḥsenü’l-ḳaṣaṣ 

2. Ḫātem olalı naḳş-ı füṣūṣına ol dehen 

Ḫaṭṭ-ı zeberced oldı leb-i laèli üzre faṣṣ 

3. Çeşmümde èaks-i ḥācibi ke’l-ḥū ı fi’l-muḥì  281
  

Sìnede fikr-i ṭurrası ke’ - ayri fi’l-ḳafeṣ 
282

 

4. Saḥtì-i ḳavs-i fürḳatüñi dil nice çeker 

Bāzūlarında olmayıcaḳ ḳuvvet ü ruḫaṣ 

5. Luṭfuñ ḳapuñda itlerüñe çünki èāmmedür 

 ādıḳ ḳuluñı eyle şehā cümleden eḫaṣṣ 
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64a  Velehū Der- ıfat-ı Resūl-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Oldı āyāt-ı ḫaṭuñ aḥsen ḳaṣaṣ 

Nūn ebrū ṣād çeşmüñ āña naṣṣ 

2. Nükte-i laèlüñ gibi olmaz füṣūṣ 

 ikmet-i èÌsì’de yazsa nice faṣṣ 

                                                 
281

  “ okyanusta balık gibi” 
282

  “ kafesteki kuş gibi” 
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3. Sünbülüñden kesmege cān riştesin 

 oparuġan itdi perestū bir maḳaṣ 

4. Dürc-i laèlüñ açmasun dirseñ gözüm 

Üstine mihr-i lebüñ èaksini baṣ 

5. Ḫalḳı öldürmekden öldür  ādıḳ’ı 

 atl-i èām itmekden evlādur eḥaṣṣ 
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64b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Naèt-ı iḫlāṣ-ı ḫaṭ-ı rūyuñ gibi olmaz ḫavāṣ 

Derd idenler dūzaḫ-ı miḥnetden olmışdur ḫalāṣ  

2. Zer gibi ḥāṣ eylemişlerdür riyādan ḳalbini 

 āl idenler tevbe-i èışḳuñda mānend-i raṣāṣ 

3.  atl-i èuşşāḳ eylemek çün muḳteżā-yı şerèimiş 

 atl-i èām it ḥayl-i èuşşāḳı lehüm leyse ḳıṣāṣ 
283

 

4.  ande varsun cünd-i èıṣyāndan ḳaçen ḳapuñ ḳoyup   

Leyse li’l-èuşşāḳi ke’l-bāb’il-muèallāki menāṣ 
284

 

5. Ölse de  ādıḳ ḳomaz elden şefāèat zeylini 

Sen gerek ḫışm eyle oda at gerekse dāra aṣ 

 

 

 

                                                 
283

  Onlar için kısas yoktur. 
284

  Senin yüce kapından aşıklara kaçış yoktur. 
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64b  Der-Naèt-ı Seyyidü’l-Enām   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ey ḳaşı gözi naḳş-ı ḥurūfiler içre naṣṣ  

Zikr-i cemìli ehl-i dile aḥsenü’l-ḳaṣaṣ 

2. Çeşmümde èaks-i ḫançeri fi’l-māi ke’s-semek 
285

 

Göñlümde fikr-i nāveki ke’ - ayri fi’l-ḳafeṣ 
286

 

3. Naḳş-ı füṣūṣ-ı ḥüsnini yazdıḳda dest-i ṣunè 

Şerḥ-i dehānı faṣlını şerḫiyle ḳıldı faṣṣ 

4. Zülfin şikeste revnaḳ ider gitse n’ola ḫaṭṭ 

İtse żarar èumūma olur çünki selb-i eḫaṣṣ 

5. Zülf-i nigāra beñzedeli kendüni Hümā 

Dünbālesini ḳıldı perestū aña maḳaṣ 

6. Çekdi celālì askerini çünki Rūm’a ḫaṭṭ 

Ey zülf-i yāresinde çeküp sancaḳ anı baṣ 

7.  isān-ı şehr-i Kaèbe-i naẓm oldı ol şehüñ 

 omār-ı şièr-i  ādıḳ’ı var gerdenine aṣ 

 

 

 

 

                                                 
285

  Sudaki balık gibidir. 
286

  Kafesteki kuş gibidir. 
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64b  Der- ıfat-ı Seyyidü’l-Enām   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ātil-i aḥbāb olan didüñ olur mı ḫalāṣ 

Cāée nidāéün lenā leyse èaleyhim ḳıṣāṣ 
287

 

2. Menziline āhumuñ tìrüñ irişmez senüñ 

 avsüñi ey māh-ı nev sen gerek eflāke aṣ 

3. Cāée ukūsu’l lehū li-ḥarìk zābe dumūèu’l-èuyūn 288
 

 teş ile nitekim bir yere gelse raṣāṣ 

4. Devlet-i cāvid ise ḳaṣduñ eger ol şehüñ 

ğEşiginüñ idegör itlerine iḫtiṣāṣ 

5. Kākülinüñ  ādıḳā ḳaydına düşenlerüñ  

Yaḫ imü aèmāruhüm lā-yecidūne’l-menāṣ 
289
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65a  Der- ıfat-ı Seyyidü’l-Enām   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Teni girdāb-ı felāketden olur mıydı ḫalāṣ 

Virmese ḫıżr-ı ḫayāl-i ḫaṭṭı ger cāne ḫavāṣ 

2. Bulmaġ istersen eger gevher-i maḳṣūda vuṣūl 

Olagör ḳaèr-ı yem-i èışḳına yāruñ ġavvās 

                                                 
287

  Bize bir ses geldi ki, onların üzerine kısas yoktur. 
288

  Senin hararetinin aksi geldi de gözlerinin yaşı aktı. 
289

  “Ömürleri bi iyor, ancak kur uluş bulamıyorlar.” Sad suresinden (38/3) kısmen ve manen iktibastır. 
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3. Lāleler sāġar-ı yāḳūt ile èıyş eylemege 

Al u aladan ider bāġa serā-perde-i ḫāṣ 

4. Fāḫte ḳıldı terennüm elini urup ele   

Baġda şāh-ı çenār oldı sefādan raḳḳāṣ 

5. Naḳd-i cān virmese vaṣlına irişmez yāruñ 

 ūfì biñ kez oḳısa  ādıḳ eger kim iḫlāṣ 
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65a  Der-Naèt-ı   abìb-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dil oḳurdı o perì daèvetine ṭurma ḫavāṣ 

Ne’ydügin bilmez idi daḫı melāéik-i iḫlāṣ 

2. Būse virsün deheni ḳatl-i dil eylerse diyet 

Yazdı çün müftì-i ḫaṭṭ-ı lebi fetvā-yı ḳıṣaṣ   

3. Mākiyān-ı ser-i kūyuñ perini bulsa eger 

Nāvek-i fikr-i tene şeh-per iderdi vaḳḳāṣ 

4. èAks-i rūyumla sirişki n’ola zerd eylese èışḳ 

Şimdi zerd olmadı iksìr ile èālemde raṣāṣ 

5. Açmaġa rāz-ı femüñ dürcini dirseñ  ādıḳ 

Mühr-i laèlüñ ṣınma var deheni ḳuflına baṣ 
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66a  Der-Ten ì -i Vā idü’l-Vücūd   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey ki vāḥid yeküñe kes ret-i èālem tenṣìṣ  

Eyle tevḥìdüñe cān u dili merdüm taḥrìṣ 

2. Çihl-i cānında nice bir ḳılsa cān Yūsuf’ı zār 

Rişte-i èilmile vaḳtidür iderseñ taḫlìṣ 

3. Olmasun Yūsuf gül gibi elinden ḫāruñ 

Mıṣr-ı gülşende mer ü ẓulmile ṣad-pāre ḳamìṣ 

4. Muḥtaṣar dersimüzi itme muṭavvel yā Rab 

Ögred ānı bize kim ola müfìde telḫìṣ 

5.  aşr-dek èālemi nūr u fer itsün virme 

 ādıḳ’uñ bedr-i kemāline İlāhì tenḳìṣ 
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66a  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì A.M.   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ebrū vü çeşmüñ olalı āyāt-ı ḥüsne naṣṣ 

Oldı sevād-ı ḫaṭṭ-ı ruḫuñ aḥsenü’l-ḳaṣaṣ 

2.  ıldı ḫayāl-i nāveküñ ey ḳaşları kemān 

 andìl-i cevf-i dìdede ke’ - ayri fi’l-ḳafeṣ 
290

 

                                                 
290

  Kafesteki kuş gibidir. 
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3. Çeşm-i benān-ı tìrüñe engüşterìn-i sürḫ 

Ḫaṭṭüñ ḫayāli üstine bir sebz-gūn faṣṣ 

4. Aġzuñ ḥadìs in açmaġa dirseñ göñül eger  

Mihr-i dehān-ı laèlüñi dürc-i femine baṣ 

5.  ādıḳ sevād-ı ḥaṭṭuñı nev resme eyledi 

Gördi binā-i ḳāfiye bulmadı ruḫas 
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66b  Der-Naèt-ı   abìb-i Ekrem 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Feyż-i aḳdesinden çün oldı ḳaṭre-i ḫūn-āb-ı feyż 

Ḫār-ı müjgānum bitürdi dāne-i èunnāb-ı feyż 

2. Nār-ı ḫırmāndan yiterdi ḫāṭır-ı maḥrūr eger 

 unmasa aña ṭabìb-i ḥikmetüñ cüllāb-ı feyż  

3. Dil çıḳarmazdı melāmet gūşesinden raḫtını 

Çekmese anı selāmet semtine ḳullāb-ı feyż 

4. Feyż-i maènādan muḥāl olmaḳ olurdı müstefì  

Sözlerümden istifā e itmese erbāb-ı feyż 

5. Buḫli yoḳdur çünki Feyyāż’uñ teġāfül eyleme 

Saèy ḳıl bi’l-fièlüñ olsun  ādıḳā ādāb-ı feyż 
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66b  Der-Tev ìd-i Feyyā  èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kaèbe-i ḥüsnüñde ḳaşuñ olalı miḥrāb-ı feyż 

 ıble-gāh itdi cemālüñ zümre-i aṣḥāb-ı feyż 

2.  ācì-i èışḳuñ ġubār-ı rāh ḥaremin nāk ider 

Aḳıdup zemzem reh-i kūyuñda gözden āb-ı feyż   

3. Lāciverdì çarḫ-ı sìmìn kūze ile şemsden 

Ravżuñ üzre nūr olup ṣaçmaḳda der-i ṭolab [-ı feyż] 

4. Sensin ol baḥr-i ḥaḳìḳatde emānet zevraḳı 

Kim çeküp aldı kenār-ı vaḥdete ḳullāb-ı feyż 

5. İstifā a ḳıldı naètüñden meger  ādıḳ yine 

Bir ġazel naẓm itdi kim taḥsìn ider erbāb-ı feyż 
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66b    Der-Naèt-ı  alavātullāh A.M.   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  açen kim naḳd-i cān itse göñül laèlüñden istiḳrāż 

Müjek olur maḥabbet riştesin ḳaṭè itmege miḳrāż   

2. Nesìm-i fażl u cūd üstine nesìm-i feyż aḳdesinden 

Ki buḫl-i feyż itmez cihānda kimseye Feyyāż 

3. Mey-i èışḳuñ baña bir neşée virmişdür riyāżınla 

Düşinde görmemişdür ey perì-ruḥ zāhid-i mirtāż 
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4. Lebüñsüz ḫaṭṭ-ı miskìnüñ nice èarż-ı cemāl itsün 

Ne mümkindür ḳıyām itmek cevāhir olmasa aèrāż 

5. Görüp ṣūfì-i ġam-ḫˇārı dimek  ādıḳ sever yāri 

Ki anuñ reng-i ruḫsārı muèallil oldı bi’l-aġrāż 

 

213 

67a  mefèūlü fāièilātün mefèūlü  fāèilātün 

1. Vechine şemè-i meclis öykünmüş idelüm farż  

Mihr ile farḳı anuñ beyne’s-semāéi ve’l-arż 291
  

2.  teşüñe ruḫından tāb oldı şemè-i meclis 

Günden ḳamer nitekim naḳd-i żiyā olur ḳarż 

3. èUmḳına ol zenaḫdān çānınuñ irmedi dil 

Gerçi olup mühendis çoḳ gezdi ṭūl ile èarż   

4. Menè eylemek zerāfet olsun mı şeyḫe cāmì 

Fenn-i zerāfetüñ ol üstādı ola bi’l-èarż 

5. Zerrìn ruḫıyla  ādıḳ èazm itdi kūy-ı yāre 

Zer ṣāḫibine çünkim ḥacc eylemek olur farż  

 

 

 

 

                                                 
291

  “gökler ve yer arasında” 
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214 

67a  Der- unè-ı Zāt-ı Teèālā   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Ruḥsāruña ol ḫaṭṭ-ı siyeh olalı èāéiż 

Gösterdi baña perdedeki ṣūreti èārıż 

2. Bir nükte-i ser-beste idi ser-i dehānuñ  

Feyyāż-ı ezel oldı anı ḳalbime fāyiż 

3. Taḳsìm iderüz cān u dile naḳd-i belātı 

Lāzım degül ey ḥˇāce size fıḳh u ferāéiż 

4. Aṣılmaz idi ey yüzi gün şehrüñ içinde  

Meh-i èārıżuña olmasa āyine-i muèārıż 

5. Dimezdüm anuñ zülfine ben ḳābiżü’l-ervāḥ  

Olmasa eger  ādıḳ’uñ ol ruḥını ḳābiż 
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67a Der-Kemāl-i Zātehū Teèālā   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Görüp bādām-ı çeşmüñ zāhid-i şehr ide mièrāż 

G ıdā-yı erbaèìn itmişdür anı çünki ol mirtāż   

2. Olur cān riştesin kesdükçe èömrüñ şemè-veş rūşen 

Zamān semè-i cemèi nitekim ḳaṭè eylese miḳrāż 

3. Yüzin gördükçe yāruñ ẓāhir olsa néola derd-i dil 

Behār eyyāmına ḳarşu ẓuhūr eyler dilā emrāż  
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4. Ḫayāl-i laèl-i dil-bersüz ḳıyām eylerdi cān tende 

Eger cevhersüz ey cān ḳāyim olsa dünyede aèrāż 

5. Sūzuñdan rūḥ-ı aèẓam istifā e eyleye  ādıḳ 

Eger kim feyż-i aḳdesden saña feyż eyleye Feyyāż 
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67b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün   

1. Ḫayāl-i çeşm-i bādāmuñla itdi zāhid-i mirtāż 

G ıdā-yı ḳurṣ-ı meh ile ḫˇūşe-pervinden ièrāż   

2. Żiyā-yı mihre döymez dìdesi ḳuffāşuñ ey meh-rū 

Anıñçün yüzüñi gördükçe şeyḫ-i şehr ider iġmāż 

3. Şarāb-ı laèl-i yāruñ neşéesi zātìdür ey ḥˇāce 

Taṣavvur eyleme keyfiyyet bāde gibi aèrāż 

4. Murāduñ vird ü esmādan cinānda vaṣl-ı ḥūr ancaḳ 

Senüñ aèmālüñ ey zāhid muèallil oldı mal aġrāż 

5. Riyā-yı zāhid-i ḫod-rā gibi derd-i èaẓìm olmaz  

Egerçi  ādıḳā çokdur cihānda muhtelif emrāż 
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67b  Der- ıfat-ı Seyyidü’l-Mürselìn   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vaṣf-ı ḥüsnüñ gördi kim ḫaṭṭuñla oldı münteḳıż 

Aġzına alup divāt itdi ser-i engüşi èażż 
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2. Fikr-i laèlüñsüz ḫaṭuñ dilde nice itsün ḳarār 

Çünki cevhersüz ḳıyām itmek muḥāl oldı èaraż 

3. Cennet-i vaṣlına ṭutma verziş-i mihrin sebeb 

Olmasun zāhid gibi fièlüñ muèallil bi’l-araż 

4. Aña ne şerbet müfìd olur ne maècūn ey ṭabìb 

èIşḳ-ı dil-ber gibi olmaz dünyede çirkin maraż 

5. Naḳd-i cānı pendi virmek rāh-ı mihrinde eger  

Būse-i laèlin vireydi  ādıḳā dil-ber èivaż 
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67b  Der-Kemāl-i  unè-ı   a ret-i Bārì  

mefèūlü fāièilātün mefèūlü fāèilātün 

1. Dildāra şemè-i meclis-i ruḥsārın olmasun èarż 

Māh ile farḳı mihrüñ beyne’s-semāéi ve’l-arż 292
 

2. Çeşmümde èaks-i rūyın rehne ḳoyup ḫayāli 

Ol ḫˇāce işigüm olmak diler benüm ḳaraż 

3. èIşḳuñ esāsı kū ḫadd olmaz ḳıyās ile ol 

èArż itsen ey mühendis biñ kerre ṭūl ile èarż 

4. Sāéillerini çeşmüñ kūyında gördi didi 

 avf-ı ḥarìm-i Kaèbe bunlara olmadı farż 

5. Ruḫsār-ı zerde yāzup ḫūn-ābe ile  ādıḳ 

Ol şāh-ı ḥüsne çeşmüm aḥvālin eyledi èarż 

                                                 
292

  “gök ve yer arası” 



 

406 
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68a  feèilātün feèilātün  feèilātün  feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Baḥs -i cevherle èarażdan ide mi Mesìḥ ièrāż 

Bādeyi cevher idüp keyfini ṭutan ièrāż 

2. Rişte-i şirket-i ġayri elif-i zātından 

Eyledi lāmelifi kesmege şekl-i miḳrāż 

3. Her giyāhı ki teb-i vaḥdetine ola güvā 

 b-ı feyż aḳıda çün gülşen-i cāne Feyyāż 

4. Şöyle kim būte içinde o perì-veş dildār 

Yetişince ola ḥummā-yı ġama āb-ı ḥıyāż   

5. riyāżuñ ṣūyı kim ṭoḳına bir kez  ādıḳ  

Cümleten mihr-i giyāh ola nebātāt-ı riyāż  
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68a  Der- ıfat-ı Resūl-i Enām   

mefèūlü fāièilātün mefèūlü fāèilātün 

1. Māh-ı felek yüzinden nūr almadıysa da ḳarz 

Mihriyle farḳı anuñ beyne’s-semāèi ve’l-arż 293
 

2. èUmḳına baḥr-i èışḳuñ irmek muḥāl olupdur   

Çekse eger mühendis biñ kerre ṭūl ile èarż 

3.  ūfì sen ehl-i sünnet olmaḳ gereksen evvel 

Kaèbe-i kūy-ı yāre varmaḳ saña ola farż 

                                                 
293

  “gök ve yer arası” 



 

407 

 

4. Alup yetìm-i eşkin dāmāne çeşm-i ḫūnin   

Ol pādişāh-ı ḥüsne aḥvālin eyledi èarż 

5. Bìmār-ı èışḳ olanuñ timārın oldı  ādıḳ 

İḳlìm-i Rūm’a ḫaṭṭı olalı ṣāḥib-i èarż 
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69a  mefèūlü fāièilātün mefèūlü fāèilātün 

1. Bunca delìl-i ehl-i kelām oldı müntaḳaż  

Kimse o zātı bilmedi cevher mi ya èaraż 

2. Cevher olursa cism dimeklik olur ṣaḥìḥ 

Cism olur ise resmine ebèād olur èivaż 

3. Yazdukça vaṣf-ı zātını engüşt-i ḫāmeée 

Eyler divātı ḥayret olup her zebān-ı èażż   

4. èİllet vücūduñ oldı deyü ey ṭabìb-i cān 

Eglence oldı  ażret-i Eyyūb’e ol maraż 

5. Zāhid bu kerre  ādıḳ olurdı zamānede 

Zühdi muèallil olmasa èālemde bi’l-farż 
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69a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

mefèūlü fāièilātün mefèūlü fāèilātün 

1. Dìde gibi eşgi dirhem zer olsa yüzi bi’l-farż  

Kaèbe-i kūy u dil-ber aġyāre olmaya farż 



 

408 

 

2.  açmaġa ayaġına ol Müşterì-liḳānuñ 

Bir mişrebe zer oldı günden ḳamer gece ḳarż 

3. Ol Yūsuf-ı zamānuñ ḫūrşìd-i āsmān ile   

 üsn ü behāda farḳı beyne’s-semāèi ve’l-arż 294
 

4. Bir baḥr-i bì-girāndur ol baḥr-i bì-girāne 

è lemde bir mühendis bulmadı ṭūl ile èarż 

5. èIşḳuñda mācerāsın levḥ-i ruḫına  ādıḳ 

Ḫūn-ı cigerle yazdı kim ide ḳapuña èarż 
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69a  Der- ıfat-ı Mevèı e  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Derūnında eger kim olmasaydı èillet-i aèrāż 

Yüzin böyle ṣarardur mıydı andan zāhid-i mirtāż 

2. Dil ü cān bir nefes olmaġa sensüz cānı mı vardur 

Efendi zāt ile ḳāyim olurken dünyede aġrāż 

3.  utalum öldürürsün gördügüñ èuşşāḳı āyā kim 

Beni gördükçe ey ḫūnì idersün neyleyin aġmāż 

4. Dilā miḥrāb-ı ebrūsında her dem ol büt-i ḥüsnüñ 

Gözi bādāmınuñ fikrin ġıdā eyler dil-i mirtāż 

5. Neden bu luṭf-ı elfāẓa olurdın mālik ey  ādıḳ 

Eger kim feyż-i aḳdesden müfì  olmasa Feyyāż 

                                                 
294

  “gök ve yer arası” 
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69b  Der-Tev ìd-i Bārì 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. İki görürse vücūduñ aḥvel-i ṭāġì nemaṭ 

 aḳ belā virsün idermiş kāh olur kim  ḥüsn-i ġalaṭ 

2. Göreli Baġdād-ı ḥüsnüñ ḳılmayup bir dem ḳarār   

Cüst u cū itmekdedür ol naḫl-i ḫūş-reftārı baṭ 

3. Bilmege nāmın bir şekl ile remmāl-i çarḫ 

Lāciverdì levḥaya her şeb döker sìmìn nuḳaṭ 

4. Merkeb-i nefsüm hevā yolında ḳalmadı geri 

Her nice èazm eyledümse menzile irdi saḳaṭ  

5.  ādıḳ’uñ ey zāhid-i pākìze-manẓar mā-ḥaṣal 

İki èālemden ümìdi vaṣl-ı dil-berdür faḳat 

6. Sāde rūya meylümüz bu şāyed ol bedr-i tamām 

Arz-ı dìdār eyleye fì-ṣūre in şābbin faḳaṭ 
295
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70a  Der-Naètü’n-Nebì èAleyhi’s-Selām   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫaṭṭ-ı ḥüsnüñ ḫāme-i taḳdìr yazmış bir nemaṭ 

Çekmege ḳādir degüldür üstine bir kimse ḫaṭṭ 

                                                 
295  “genç görünüşüyle” 
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2. Baṣduñ barmaḳ ḥurūf-ı kec-nihāduñ üstine 

Bārekallāh ḫūş buyurduñ èārife besdür nüḳaṭ 

3. Tìġ-i İslām’iyle ḳazarsa n’ola Kitāb-ı Şerè 

Defterüñe çünki vāḳiè oldı küfr ehli ġalaṭ 

4. Kākül-i èanber mis ālüñ nüsḫa-i mièrāc-ı dil 

Nükte-i vaṣf-ı cemālüñ maènì-i şāb-ı ḳaṭaṭ 

5. G arḳa-i baḥr-i èaṭā ḳıl  ādıḳ’ı baḥrì mis āl 

Baḥr-i èıṣyānuñ yüzinde gezmesün mānend-i Şaṭṭ 
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70a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Mefreşüñ pür sìm ü zer menzil-gehüñ köhne ribāṭ 

Reh-zen-i dehr-i denìden eylemezsin iḥtiyāṭ 

2. Tìrüñ üzre dil döner bāzìçede şol ṭıfle kim 

Yine esb-i cūya şāh oldum deyü eyler neşāṭ 

3. Rāh-ı fikr-i mū-miyānuñ ḳıldan ince zād yoḳ 

Vādì-i èıṣyānda ḳalduḳ ihdinā Rabbì  ṣırā  296
 

4. Şöyle olsuñ muḥteliṭ aġyār ile èāşıḳlaruñ 

Dimese āh ez-cüvānān-ı perìşān iḥtilāṭ 

5. Şerbet-i Cem’le şifā it rind-i cāma yoḫsa ol 

Ne cevāriş añlar ey ḫˇāce ne erez ne betāṭ 

                                                 
296

  Fatiha (1/6) suresinden manen ve kısmen iktibastır : “Ey rabbim bizi kendi yoluna ulaş ır…” 
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6. Destüñe zerrìn ḳadeḥ al  ādıḳā ferrāş-ı Dey 

 aldı çün mìnā serìrüñ üstine sìmìn bisāṭ 
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70b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ger muḥarrif ḳaṭṭ olup engüşt-i ḫātem yaza ḫaṭṭ   

Çizmem oldur ḫaṭṭ-ı yāḳūṭ ola yanında vasaṭ 

2. Vaṣf-ı laèlüñ eyledükçe ḫāme ḫūn-efşān olur 

Cā-be-cā evrāḳa ṣanma sürḫ ile ḳondı nuḳaṭ 

3. Kātib-i ḳudret yazupdur ḫāme-i müşkìn ile 

 afḥa-i māha ruḫuñda nükte-i şāb-ı ḳaṭaṭ 

4. Kej miyān gördükçe dil cismüñde mū ṣansa n’ola  

Çün ḫayāl itmekde ḥass-ı müşterek eyler eyler ġalaṭ 

5. Dilde naḳş itse ḫayāl-i ḫaṭṭuñı  ādıḳ ne ṭañ 

Yapışur çün zìnet içün ṣafḥa-i dìvāra ḫaṭṭ 
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70b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Reh-zen-i ẓulmet ḳafaéda öñde yoḳ rāh-ı ribāṭ   

Vādì-i ḥayretde ḳaldım ihdinā Rabbì ṣırā  297
 

                                                 
297  Fatiha (1/6) suresinden manen ve kısmen iktibastır : “Ey rabbim bizi kendi yoluna ulaş ır…” 
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2. Bir yañadan merkeb-i bār-ı bedenden iḥtizāẓ 

Bir yañadan rehber-i nefs-i denìden iḥtiyāṭ 

3. Merg-zār-ı dehri çokdan terk iderdi murġ-ı dil 

İtmese dām-ı ser-i zülfi nigāra irtibāṭ 

4. Laèl-i şìrìninde ḫāl-i èanberini gūyiyā 

Bir megesdür şerbet-i şekkerle itmiş iḫtilāṭ 

5. Şöyle inceldi tenüm fikr-i miyān-ı yār ile 

Kim vülūc eylerdi  ādıḳ belki min semm’il-ḫıyā  
298
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70b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gitdi gül baġda diken olup bir cūy-ı şaṭṭ   

 ıḳlıḳın dökerdi murġ-ı gülşenüñ āvāz-ı baṭ 

2. Şöyle ṭutmışdur cihānı nāle-i nāy dū-gülbang 

Kim hevā-yi evcinde eyler sāzda Zühre ġalaṭ 

3. Vaṣf-ı ḫālüñde felek mecmūèası içre nücūm 

Kāġez zerkāra ḳonmış sìmle birḳaç nuḳaṭ 

4. Defter-i çarḫūñ ḫatāsın buldı vaṣfuñda şehāb 

 b-ı zerle sifr-i encüm üzre çekdi gice ḫaṭṭ 

5. Nitekim laèl-i leb-i dildāra virdi  ādıḳā 

Virmemişdür ol ḳadar yāḳūta şöhret ḥüsn-i ḫaṭṭ 

                                                 
298

  Araf (7/40): “… iğne deliğinden…” 
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230 

71a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gök kenārında dökülmiş bir bādedür gūyā şafaḳ 

Māh-ı nev anda şināverlük ider bir dāne baṭ 

2. Sāḳì-i çarḫuñ şafaḳ-gūn ebr içinde māh-ı nev 

Bir hilāl-i cām-ı zerkārìdür itmezsem ġalaṭ 

3. N’ola gösterse ḫaṭṭ-ı Tevrāt-ı rūyuñ muècize 

Çün yed-i beyżā-yı Mūsā’dan olupdur dest-i ḫaṭṭ   

4. Añlamaz  ādıḳ èaṣā-yı zülfinüñ māhiyyetin 

Bir cehāletdür çeker seḥḥār-ı Firèavn’üñ faḳat 
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71a  Der- unè-ı Bārì èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Muèciz-i èÌsì yazurken vaṣf-ı laèlin yazdı ḫaṭṭ 

Ḫāmeler aġzın ararken üstine ḳodı nuḳaṭ 

2.  azımış ḫaṭṭın èızārı ṣafḥasından dest-i ṣunè 

Nükte-i ḫaṭṭın yazurken var ise itmiş ġalaṭ 

3. èArż ider mièrāc-ı zülfinde ḫaṭṭı ìmā idüp 

Perdeden èuşşāḳ-ı zāra hāzihì şāb-ı ḳuṭaṭ 

4. Dolanur Baġdād-ı kūyuñ peyk-i èışḳuñdur şehā 

Jengār idüp miyānına ḥabābı cūy-ı Şaṭṭ  
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5. Bezm-i dìde istemem  ādıḳ nevā-yı bülbüli   

 ulḳul-i ṣavt-ı ṣurāhìdür baña āvāz-ı baṭ 
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71a  Der- ıfat-ı  unè-ı  arìfehū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gözlerüm yaşın ser kūyında itdüm cūy-ı şaṭṭ 

Yılda bir eyler gelüp anı ziyāret ḫayl-i baṭ 

2.  ulzüm-i Nìl eyledi dünyāyı seyl-i kühsār 

 afḥa-i sebz üzre çekdi cūylar jengārì ḫaṭṭ 

3. Taḫta-i remmāle döndi ṣafḥa-i āb-ı ḥıyāż 

Meyl-i bārānı sipihrüñ üstine dökdi nuḳaṭ 

4. Şöyle ṭutmışdur ġadìr-i dehri āvāz-ı ṭuyūr 

Kim ider evc-i felekde Zühre-i zehrā ġalaṭ 

5. Żāyiè itme  ādıḳā faṣl-ı ḥarìmüñ zevḳini 

Çün buyurmışdur Nebì lā ḫayra illā fi’l-vasa  
299
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Velehū Der- ıfat-ı Mevèı e 

71b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Aṭlas-ı gerdūn olursa bezm-i aèdāya bisāṭ 

 omazam sāḳì ölürsem aña pāy-i inbisāṭ 

                                                 
299

  “Ancak or a yolda hayır vardır.” anlamında bir hadisten iktibastır.  



 

415 

 

2. Ol kerde ġam-fezā destinden alup içmeyem   

Şöyle kim ḫūrşìd olursa sāġar-ı bezm-i neşāṭ 

3. Kūh-ı deşte nice varmasun göñül şehri ḳoyup   

Ḫalḳ ile düşvārdur dìvāne itmek iḫtilāṭ 

4. Oldı göñlüm reh-güzār-ı kūy-ı èışḳ-ı yārda 

Kārbān-ı ġuṣṣa vü ġam ḳonmaġa köhne ribāṭ 

5. Bānì-i ḳudret ribāṭ-ı cānı bünyād ideli 

 onmadı bir gice  ādıḳ reh-rev-i èıyş u şāṭ 
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72a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İdi göñül müderris-i èışḳa çü irtibāṭ 

Oḳur ḥadìs -i laèlüñi bì-vehm ü iḥtiyāṭ 

2. Bilmez ḥadìs -i ḥüsnüñi Bū-Cehl-veş raḳìb 

Baḥs -i süḫanda eylemesün basṭ-ı inbisāṭ 

3. Şehr ü ṣāl ü dil-bere irişmeyen èayni 

Dār-ı cihānı ṣanur iki ḳapulu ribāṭ 

4. Ne’yler kemend-i zülfini ḥavrā-yı cennetüñ   

Silk-i kilāb-ı kūyuña idenler inḫirāṭ 

5.  ıldı ẓalām-ı ġuṣṣada  ādıḳ gibi göñül 

Yā Rab bi-ḥaḳḳ-ı nūr-ı Nebì ihdina’ṣ-ṣırā  300
 

 

                                                 
300

  Fatiha (1/6): “Bizi doğru yola ile .” 
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72b  Der- ıfat-ı Mevèı e 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İrdi zamān-ı èıyş u dey-i zevḳ-i inbisāṭ 

 aldı zemìne berg-rìzān lāle-gūn bisāṭ 

2. Ebr üştürān-ı mest ü ṣabā sārbān-ı tünd 

Reh kehkeşān u ṭāḳ-ı felek nìl-gūn ribāṭ 

3. Alup metāè-ı bāġ-ı behārı ḥazān ile   

Gitdi èadem vilāyetine èasker-i neşāṭ 

4. Zülfüñ yüzine ḥalḳa-i zer eylemezdi yār 

Ger itmeseydi nāvek-i āhumdan iḥtiyāṭ 

5. Zülfüñ belāsı başumla ilişür velì 

Laèlüñ hevāsı göñlüm ile itmez iḥtilāṭ 

6. Mūy-i miyān-ı dil-beri zāhid görüp dedi 

Yā Hādi’s-sebìli lenā ihdine’ṣ-sırā  301
 

7.  ādıḳ ḫayāl-i kāküli ol māh-ı ṭalèatuñ 

Virdi sibāḳ-ı naẓmuña bu deñlü irtibāṭ 

 

 

 

 

                                                 
301

  “Ey doğru yola ile en (Rabbim), bizi de doğru yola sevk e .” anlamına gelen ifade Fatiha (1/6) 

suresinden mülhem ve kısmen iktibastır. 
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72b  Der- unè-ı Bārì   

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Cūybār-ı dehri ṭutdı ṣavt-ı sürḥ-āb ile baṭ 

Sāḳì-i mellāḥ sorsun ḳandedür keştì-i şaṭṭ  

2. Lāleyi laèlin divāt idüp zümürrüd levḥaya 

Yazdı müftì-i rabiè ḫall-i mey gül-fāma ḫaṭṭ 

3. Cāme-veş taḥrìr ide vaṣf-ı miyānın sürḫ ile 

Tìġ-i mihri şöyle kim ḳaṭè eyleye başum vasaṭ 

4.  arf-i ebrūsına beñzer bu zeberced levḥaya 

Māh-ı nev altun ile bir nūn yazmışdur faḳaṭ 

5. Zülfine ḫaṭsüz ḫaṭā disem Ḫaṭāyìken n’ola 

Bilmeyen ièrāb ider çün müştebeh yerde ġalaṭ  

6. Saṭr-ı miskìn boynına dìvāne-veş zencìr olur 

Zülfini vaṣf eyledükçe ḫāme-i müşgìn nuḳaṭ 

7. Kimse bu ṭarz u bu üslūba ġazel naẓm itmedi  

Saña maḥṣūṣ oldı ey  ādıḳ bu minvāl-i nemaṭ  
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73a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Ḫaṭṭ-ı müşgìn nitekim eyler ruḫ-ı cānānı ḥıfẓ 

Eyle küfrinden nifākuñ çehre-i ìmān-ı ḥıfẓ 
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2. Murġ-ı dil ol verd-i baṭḥānuñ èızārı yādına 

Gūyiyā bir ṭıfl-ı nāzükdür ider bustānı ḥıfẓ 

3. Vaṣf-ı ḫaṭṭ-ı èārıżuñ dil ṭurmadan tekrār ider 

Kūdek-i baṭḥā nitekim  ażret-i Kuréānı ḥıfẓ 

4. Yā İlāhì nūr-ı pāk-i Aḥmed-i muḫtār içün 

 teş-i dūzaḫdan eyle bu dil-i nālānı ḥıfẓ 

5. Umarın yarın ḳıyāmet tā şebinden ol şehüñ 

 ādıḳ’uñ ide vücūdın luṭf ile dāmānı ḥıfẓ 
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73a  Der- ıfat-ı Naètü’n-Nebì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Cemālüñ eyleyenler pertev-i şems-i  uḥā melḫūẓ 

èIzāruñ eyledi āyine-i èālem-nümā melḫūẓ  

2. Şular kim işlerin altun idüpdür èışḳ-ı dil-berde 

İder ḫāk-i der-i devlet-i pāyin kimseye melḫūẓ 

3.  açuñ rūyuñda pìç-ā-pìç ḫam-der-ḫam olup yatur   

Gören gencìne-i ḥüsnüñde ile ejdehā melḫūẓ 

4. Eñ ednā bende vü efkendesi Dārā vü Cem şimdi 

Anı kim gūşe-i faḳr içre eylerdüñ gedā melḫūẓ 

5. Vücūd-ı lāġarın seyrān idenler üstüḥˇānıyla 

Libās-ı  ādıḳ’ı maḫzūnı eyler būriyā melḫūẓ 
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73b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nice ḳılsun ehl-i èışḳ ile o cānān iḫtilāṭ 

İte iler mü gedālar birle sulṭān-ı iḫtilāṭ 

2. Çün ġam-ı Leylā ile boldı cihānda muḫāleṭ 

Özgelerle ḳılmadı Mecnūn-ı ḥayrān iḫtilāṭ 

3. Mümtenièdür çün naḳìżın ictimāèı ey ḥakem 

Nice ḳılsun derd-i cānān ile dermān iḫtilāṭ 

4. Yāri aġyār ile  ādıḳ seyr itib ehlini der 

 h ez dest-i perìşān-ı cüvānān iḫtilāṭ 
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Der- ıfat-ı Mevèı e 

74a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Maènì-i èışḳa muèìd-i dil idelden irtibāṭ 

Miḥnet olmışdur şerìki dersi fenn-i inbisāṭ 

2. Üstüḥˇān-ı kellemi ḫaṭṭuñ hevāsı itdi ḫāk  

Reh-rev-i mūrānı dehre eyledi anı ribāṭ 

3. Ser-nigūn bir kāsedür çarḫ-ı hilāl-i encām kim 

Görmedi kimse derūnında anuñ āb-ı neşāṭ 

4. Şıḫne-i āhum çıḳar bāzār-ı çarḫı ṭolanur 

Çıḳa bāz-ı māha söyleñ yaymasun gice bisāṭ 
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5. Reh-zen-i derd-i belādan rāh-ıèışḳ-ı bārda 

è şıḳ-ı ser-bāz olan eyler mi  ādıḳ iḥtiyāṭ 
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74b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  utdum reh-i  alāleti pür-bìm ü iḥtiyāṭ 

Yā Hādi’s-sebìli lenā ihdine’ṣ-ṣırā  302
 

2.  avrā-yı bāġ-ı èAdn ile es mez dil-i imtizāc   

Ḫūbān-ı şehr-i ḥüsn ile eylerken iḥtilāṭ 

3. Başdan düşürdi efserini bād-ı ṣubḥ ile 

 aḥn-ı çemende eylemeden lāle inbisāṭ 

4. Ḫayl-i melāéik itmege neẓẓāre ḥüsnüñe 

 oldı çerāġ-ı sìm ile bu ser-nigūn ribāṭ 

5. Vaḳt-i ṣafā vü mevsim-i zevḳ oldı  ādıḳā 

 un cām-ı èıyş u işreti yā maèşere’l-neşā  303
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74b  Der- ıfat-ı  unè-ı Teèālā  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. İden miréāt-ı dilde èaks-i rūy-ı dil-rubādan ḫaṭṭ 

İder mi ey muṣavver şekl-i naḳş-ı māsivādan ḫaṭṭ 

                                                 
302

  “Ey doğru yola ile en (Rabbim), bizi de doğru yola sevk e .” Fatiha (1/6) suresinden mülhem ve kısmen 

iktibastır. 
303

  Ey neşe ve keyif topluluğu! 
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2. Şular kim aḥzen-i let ẓan iderler devlet-i dehrüñ  

Olur mı mesned-i iḳbāl-i èaksin lā-beḳādan ḫaṭṭ 

3. Şu kim Eyyūb-veş muètād olur derdine dildāruñ 

Olursa bister-i miḥnetde almaz ol devādan ḫaṭṭ 

4. Nice ḫaṭṭ itmesün gönlüm nigāruñ èışḳ-ı pākìnden 

Cihānda var mı bir ṭālib ki itmez kimyādan ḫaṭṭ 

5. Mürìd-i pìr-i èışḳ olalı  ādıḳ nükte-i ġamda 

Vücūdum itmez oldı s ıḳlet şāl-ı èabādan ḫaṭṭ 
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74b  Der- ıfat-ı Naèt-ı   āce-i è lem    

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. İder dil remz-i vaṣlıyla ḥadìs -i dil-rubādan ḫaṭṭ 

Nitekim peyk-i vaḥy ile Kelām-ı Muṣtafā’dan ḫaṭṭ 

2. Şerìèat çün devā-yı èillet-i bìmār-ı èıṣyāndur 

 abìbā var mı bir ḫaste ki itmez ol devādan ḫaṭṭ   

3. İşin altun idersün ṭālib-i maènānuñ ey ḫˇāce 

Kim itmez èışḳ-ı pāküñ gibi zìbā kimyādan ḫaṭṭ 

4. Saña müştāḳ olan nāẓır olur mı ḥūr u ġılmana 

Saña èāşıḳ geçen eyler mi ġayri dil-rubādan ḫaṭṭ 

5. Göñül levḥinde  ādıḳ naḳş idelden ṣūretüñ resmini 

Ḫalìlüm itmez oldı seyr-i naḳş-ı māsivādan ḫaṭṭ 
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75a  Der- ıfat-ı Mevèı e 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gitse èışḳuñ sìneden çāh-ı zenaḫdāndan ne ḥaẓẓ 

Yūsuf-ı Mıṣr olmasa yanuñda zindāndan ne ḥaẓẓ 

2. Yaḳmasa cān-ı raḳìbi kākülüñ ne fāéide 

 olmasa āteş dil-i Firèavn’e s uèbāndan ne ḥaẓẓ 

3. Subḥa-i billūrı ḫūn-ı eşk ile rengìn ḳıl 

Yoḫsa mìle sürḫ olan tesbìḥ-i mercāndan ne ḥaẓẓ 

4.  ūrì vü ġılmānı yoḳ Firdevs’i ne’yler ehl-i zevḳ 

G onca-i ḫandānı yoḳ ṣaḥn-ı gülistāndan ne ḥaẓẓ 

5. Her ḳılı biñ cān dökerse ehl-i èışḳuñ  ādıḳā 

Boynına ṣarılmayan zülf-i perìşāndan ne ḥaẓẓ 
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75a  Der- ıfat-ı Süḫān-ı Mevzūn  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Olaldan mālik-i Baḥr-i Aden ṭabè-ı dürer elfāẓ 

Olur vaṣf-ı leb ü dendān ile naẓm-ı güher elfāẓ 

2.  açı bir ḫˇāce-i Hindū’dur ol āyine ruḫsāruñ 

İder ṭabè-ı dil-i èuşşāḳı ṭūṭì-i şekker elfāẓ 

3. Suḫan milkinde ol gül bir şeh-i mevzūn şemāéildür 

Yaraşur ḳaddine olsa ḳabā-yı muèteber elfāẓ   
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4. Suḫan baġında bir yetìm diraḫt-ı meyvedür gūyā 

Ki aña noḳtalar berg ola bir bir meyveler elfāẓ 

5. Kişi mālik gerekdür cevher-i iksìrine èışḳuñ 

Ki bu meh zer gibi ṭabèında  ādıḳ zìb-i fer elfāẓ 

 

246 

75b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Noḳtalarla zeyn idüp naèṭın dilā ser-bār-ı lafẓ 

Çekdi maènì èaskerine tìġ-i cevherdār-ı lafẓ 

2. Lafẓı ḫūb olmasa maènì şāhid-i bì-cāme 

Göstreür maènā ne deñlü ḫūb olur ḫār-ı lafẓ 

3. Oldı bikr-i maènì ḫāṣumda gūyā zeyn içün 

Ḫāller yer yer nuḳaṭ gìsū-yı èanber-bār-ı lafẓ   

4. Oldı bāġ-ı şièrümüñ her beyti bir mevzūn nihāl 

Kim ser-i şānende anuñ ola şìrìn-bār-ı lafẓ 

5.  ādıḳā aġzında baḳ naẓm-ı Mesìḥ ās ārına 

Görmedüñse nice peydā oldı yoḳdan var lafẓ 
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75b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  abūḥı ṣunsa bir sāġar saña pìr-i muġān vāèiẓ 

Gözüñden refè olurdı perde-i kevn ü mekān vāèiẓ 
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2. Derūnuñ maèbud-ı eṣnām iken Beytü’l- arām itme 

Nihān itme ne ḥācet ol ki olmışdur èıyān vāèiẓ 

3. Büt-i Ferḫār’ı ceyb-i destānuñdan çıḳarmazsun 

İdersin Kaèbe mìzābın şarāba nāv-dān vāèiẓ 

4. Nedür başında zāġ-ı kişt-zār-ı būm-ı nekbet sen  

Ser-i kürsìde ey būm-ı belā-yı nāgehān vāèiẓ 

5. Ben Cem-i  ādıḳ’a bir muġbeçe sāḳìyle kāfìdür 

Senüñ olsun yüri ġılmān ile bāġ-ı cinān vāèiẓ 
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75b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şu kim dārū-yı derd-i èışḳı itmişdür devā melḥūẓ 

Olursa itmeye ol şerbet-i dāru’ş-şifā melḥūẓ 

2. Şu kim derd-i ġam-ı èışḳını nāruñ iḥtiyār itdi 

Aña ölmek olupdur ey ṭabìbüm ibtidā melḥūẓ   

3.  avāf-ı kūy-ı dildār itmeden èāşıḳlar ey ṣūfì 

G araż bu kim iderler Kaèbe-i ehl-i ṣafā melḥūẓ 

4.  arābāt erlerinüñ çıḳdı rind-i bād-ı peymānı 

Anı kim eyledüñ èālemde merd-i pārsā melḥūẓ 

5. Gedā-yı bì-nevā bulundı  ādıḳ milk-i faḳr içre   

Şu kim ḫalḳ-ı cihān eylerdi anı pādişā melḥūẓ 
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76a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Dilüñ Baḥr-i èAden ṭabèuñ ṣadef anda dürer elfāẓ 

Suḫan baḥrinde naẓmuñ gibi yokdur güher elfāẓ 

2. Suḫan bāġında bir naḫl-i ter ekdi bāġbān-ı ṣunè 

Ki aña berg-i ter muèìndür ezhār u semer elfāẓ 

3.  anı ḳalbüm gibi bir bülbül-i ṣavt u ṣadā perdāz 

 anı ṭabèum gibi bir ṭūṭì-i ḳand u şeker elfāẓ 

4. Muèaḳḳid zülf ile vasf-ı lebüñ bir mi selāsetde 

Feṣāḥatde berāber mi olur ey ḫˇāce her elfāẓ 

5.  anurlar çeşme-i cāndur ki ṣaçdı ḳaṭreler  ādıḳ 

 açen ol ḫıżr-ı ḫaṭṭ-ı dürc-i dehānından döker elfāẓ 
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76a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ehl-i èışḳa itmesün ol zāhid-i èayyār vaèẓ 

Dem-gede gūş itmez ey dil olmayan hüşyār vaèẓ 

2. Keşf-i esrār itme ey zāhid dilerseñ vecd-i ḥāl 

Kimseye itmez bilürsin ṣāḥib-i esrār vaèẓ 

3. Vaèz ile bed ḥāl olan ıṣlāḥ olmaz dem-gede 

Gūş idüp ey zāhid nāṣiḥ nedür eşrār-ı vaèz 

4. Rāst söz çün telḥ olupdur vāèiẓā bì-rayb u şekk   

Cānına kec ṭabèuñ olsa n’ola zehr-i mār vaèẓ 
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5.  ıfl-ı dil rüsvāy-ı māder-zādedür çün  ādıḳā 

Eyleyüp neylersin ol bed-nāmesin ser-bāz-ı vaèẓ 
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76a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  utalum zāhid idersin èaḳl-ı ser-gerdāna vaèẓ 

Cevherüñ żāyiè olur gūş eylemez dìvāne vaèẓ 

2. Yoḳ yere zaḥmet çekersin göñlüme pend eyleme 

Hìç ne mümkindür ki şaşıranla oġlana vaèẓ 

3. Pend idüp zāhid nidersin èışḳ içinde göñlüme 

Diñlemez çünkim bilürsin èāşıḳ-ı mestāne vaèẓ 

4. Cennet añarsın ḳoyup yāruñ riyāż-ı kūyını   

Oldı yanuñda meger kim zāhir-i efsāne vaèẓ 

5. Ḫuld-i ḥüsninde görelden ḫāl-i gendüm kevnini 

 dem’e kār itmez oldı  ādıḳā bir dāne vaèẓ 
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77a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kāf u nūndan eyledüñ bir naġme-i ter iḫtirāè 

Kim anuñ şevḳinden eyler Zühre-i zehrā semāè 

2. Bir ṣadā peydā olur kim irdügi dem gūşına 

Çeng-i muṭrib eyledi cān riştesine inḳıṭāè 
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3. Mālik-i mülk-i ābādsın yoḳ şerìküñ mā-ḥaṣal 

Pādişehlükde senüñle eylemez kimse nizāè 

4. Vār iken bir èışḳ-ı ġayri dil nice mührüñ diler 

Eylemek mümkin degüldür çün naḳìżeyn ictimāè 

5.  ādıḳ’ı refè eylese mihrüñ ḥażìż-i ḫākden 

Evc-i usṭurlāb-ı ḳadrüñde bulurdı irtifāè 

 

253 

77a  Der-Naèt-ı   abìb-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Yoḳ şuèā-ı āfitāb olduġına zülfüñ nizāè 

Ruḫlaruñ nūr-ı saèādetdür velì taḥte’ş-şuāè 

2. Sensin ol kim müddeèì is bāt-ı iècāz istese 

 aḳ Resūlüsin deyü şāhidlük virür saña sibāè 

3. Zerre-veş cismüñ ḥażìż-i ḫākden refè eyledüñ 

Gün gibi evc-i saèādet birle bolduñ irtifāè 

4. èAḳluñı peyvend-i èışḳ-ı yārla pend itmedüñ 

Bulmadın göñlüñ èalāyıḳ riştesinden inḳıṭāè 

5.  add-i varlıġıdur dimek olurdı mümkin olsa kim 

Küfr ü ìmān eylemek bir yerde  ādıḳ ictimāè 
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77a  Der- ıfat-ı  unè-ı  āniè   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫāk-i cismüm eyleyüp deşt-i èanāṣırdan vedāè 

è lem-i bālāda eyler gird-bādıyla semāè 

2. Ḫırḳa-i tecrìde girdüm sūzen-i Ìsì-mis āl 

İdeli cismüm taèalluḳ riştesinden inḳıtāè 

3. Kevkeb-i eşküm füzūn olmasa çıḳmaz göge āh 

Müşterì çoġ olmayınca yüksege çıkmaz metāè 

4. Ehl-i èışḳuñ cemèine aġyār ile saèy itme kim 

Eylemez bir yerde ey ḫˇāce naḳìżeyn ictimāè 

5.  ādıḳā her naèmesi bir perdeden vürür ḫaber  

Şuèbeler itdüm bugün èuşşāḳ içinde iḫtirāè  
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77b  Der-Naèt-ı  a ret-i Nebì    

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  açuñ mı ya ṭutunmış ebr-i müşgìnden ḳamer burḳaè 

 aşuñ mı ya yazılmış māh-ı nev vaṣfında bir maṭlaè 

2. Degüldür milk-i ḥüsnüñ fitne vü āşūbdan ḫālì 

İdelden ḫāl-i ḫaṭṭ devr-i ḳamerde èārıżuñ mecmaè 

3. Ne sihr itmiş yüzüñde ḫāl-i miskìn ey gözi āhū 

Siyeh sünbül bitürmiş sünbüle şeklinde ol mertaè 
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4. Mekān itmezdi üstinde ḫaṭṭ-ı ḫıżrı ey Mesìhā-dem 

Dehānuñ çeşme-i āb-ı ḥayāta olmasa menbaè 

5.  abā-veş her nefesde ṭayy-i evrāḳ-ı zemìn eyler 

Semend olmaz Burāḳ-ı himmet-i ṭabèum gibi esraè 

6. Dilā sensin bugün dest-i ḫayālāt-ı kemālātıyla 

èUrūsın maènì-i ḫāṣuñ yüzinden refè iden burḳaè 

7. G am-ı ḫaṭṭ ile ölsem üstüḥˇānum deşt-i eflāke 

Hümā-yı āh iletse tìz iderdi  ādıḳā maḳtaè   
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77b  Der- ıfat-ı Naèt-ı Nebì    

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  açen kim ol güneş-ṭalèat yüzinden refè ider burkaè 

Olur şebnem gibi cism-i żaìfüm ḫākden arfaè 

2. Göñül şeb-dìz-i dūd-ı āh ile almazdı meydānı  

Eger kim pūyede raḫş-ı felekden olmasa esraè 

3.  aşı vaṣfında bir maṭlaè didüm ol şāh-ı ḥüsnüñ kim 

Yaraşur olsa dìvān-ı hilālìde eger maṭlā 

4. Gözüñde merdüm-i èālì-naẓarlar zeng-i duḥterdür 

Ki ṭutmış yüzine geryeklerüñden bir siyeh burḳaè 

5. Şu denlü toḫm-ı encüm ekdi dihḳān-ı felek  ādıḳ 

Yine bir dāne ḥāṣıl itmedi bu ser-nigūn mezraè 
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78a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. èAks-i nār-ı èārıżuñ eşkümle eylerse nizāè 

 añ degül ey şemè kim itmez naḳìzeyn ictimāè 

2. Levḥ-i ruḫsāruñda yazulsa n’ola resm ü vefā 

Kim dimişler külli èilmin leyse fi’l ḳır āsi  āè 304
 

3. Cān u dilden geçmegin sırr-ı ḫadeng-i fāş olur 

Ey ḳaşı yā külli sırrın cāveze’l-is neyni şāè 305 

4. Gerd-i ḥamūn ṣanmañuz Leylì hevāsıyla çıḳup   

Ḫāḳ-i Mecnūn gird-bād-ı āh ile eyle semāè 

5. Eyledi sāzende-i gerdūn maḳāmın sünbüle 

Naġme kim ḳıldı hevā-yı kākülüñle iḫtirāè  

6. Ḫāme-veş  ādıḳ zebānın kesdi ḳìl ü ḳālden  

Bulalı ḫaṭṭ-ı leb-i laèli nigāra iṭṭilāè 

 

258 

78a  Der- ıfat-ı èAleyhi’s-Selām   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Tìġ-i cevrin ṣalsa müjgānuñ eger lā-yenḳaṭıè  

Rişte-i taèlìḳuñ olmaya naẓardan münḳaṭıè 

2. Mìl-i sìm ile zeberced levḥa çoḳ dökdi nuḳaṭ 

Şekl-i ebrūsına olmadı meh-i nev muṭṭaliè 

                                                 
304

  “Kağı  üzerindeki ilim ancak kaybolur.” Enam suresinden (6/7) mülhemdir. 
305

  İki kişiye ulaşan sır, sır değildir. 
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3. Vāḳıf-ı sırr-ı dehānuñ ola mı ehl-i nücūm 

Sırr-ı ġaybu’l-èayni çün bilmek olupdur mümteniè   

4. Söyledükçe sükker-ālūd olmasa laèlüñ eger 

Mūr-ı ḫaṭṭuñ üstine olmazdı böyle müctemiè 

5. Nāẓır olduḳça seni görmezdi çeşmi  ādıḳ’uñ 

Olmasañ āyìne-i ṭabèında cānā münṭebiè 

6. Zühre-i zehrā gelür ser-vaḳtüme taèlìm olur 

Sāz-ı èışḳı olalı èuşşāḳ içinde muḫteriè  
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78a  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì A.S.  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)              (fāèlün) 

1. Eyleyen vechüñi dìbāce-i ḥüsne maṭlaè 

Eylemiş ḳaşlaruñı üstine iki mıṣraè 

2. Ḫaṭṭ degül māşiṭe-i ḫāme èarūs-ı ḥüsnüñ 

èAnber-i terden ider vechine ġarrā burḳaè 

3. Māl-ı dünyāyı unut kesb-i rumūz-ı èışḳ it 

Lā  a ìèu èömrüke fi’d-dehri bimā lā-yenfaè 306
 

4.  Çün ṣadā-yı pāy-i esbüñ eylediler istimāè  

Zühre-i zehrā ile eyler feriştehler semāè 

                                                 
306

  Menfaat vermeksizin, ömrün zaman içerisinde kaybolup gitmez. 
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5. Berḳ èuran èaks-i riḳābıdur Burāḳ-ı himmetüñ 

Çarḫ-ı mezātında ṣanma berk-i lāmièden şumāè 

6. Bu ne cezb-i ḳalb olur evce ḥażìż-i ḫākden 

 aḫre-i ṣammāyile èazm eyler itdükde vedāè 

7. Baḥs -i iècāz eyledükde ḫaṣmuñı ilzām içün 

 aḳ Resūlsün yā Nebiyyallāh dedi murġ-ı sibāè 

8.  ādıḳ’uñ yā Rab o şemè-i devlete ḳandìl-veş 

Eksük olmasun dilinden tāb u sūz u iltihāb  
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78b  Der- ıfat-ı Naèt  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Naġme-i nālem idüp Zühre felekde istimāè 

Çengini çalup zemìne eyler aġāz-ı semāè   

2. Naġmeler ḳıldı gece şevḳ-i ruḫ-ı yārile kim 

Nergis bāġa ṣadā-yı bülbüle virdi ṣadāè   

3. Sāḳì-i meclis eger kim ol büt-i èayyār ise  

El-vedāè şimdengerü ey zühd ü taḳvā el-vedāè 

4.  ande eylersüñ vedāè èuşşāḳile ḥaşr olmadan 

Rūz-ı maḥşerde dil-i èuşşāḳa çün rūz-ı vedāè 

5. Sırr-ı èışḳı  ādıḳā cismüñde cāna açma kim 

Çün dimişler külli sırrın cāveza’l-is neyni şāè 307
 

                                                 
307

 İki kişiye ulaşan sır, sır değildir. 
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78b  Der- ıfat-ı Naèt  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Eyledüm bir naġme-i dil-keş-i ġamda iḫtirāè 

Zühre-i zehrā felekde işidüp eyler semāè 

2. Şevḳ-i nālem virmese èavvād-ı çarḫuñ ey ḳamer 

Sāzına evtār olursa rişte-i şems-i  uḥā 

3. Dildeki sırr-ı nihānı cāna ifşā eyleme 

Çün dimişler külli sırrın cāveza’l-is neyni şāè 308 

4. Cevher-i ferd-i dehān-ı yāri taḳsìm itmede 

Feylesofān-ı cihān yoḳ yire eylerler nizāè 

5. Bu ne ḥikmetdür iden keşf-i kerāmet  ādıḳā 

Zerrece sırr-ı dehān-ı yāre bulmaz èıṭṭılāè 
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79a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sāz-ı èışḳı olalı èuşşāḳ içinde muḫteriè 

Naġme-i dil-sūz-ı mey oldı melekler müstemiè 

2.  āmet-i zülfüñ ḫayāli gelse müjgānuñ gider 

Añladum tenvìn elif lāmile olmaz müctemiè 

3. Muṭṭaṣıl ursa kemān-ebrūlaruñ cevr oḳların  

Olmaya şemşìr-i ġamzeñden èalāḳam münḳatıè 

                                                 
308

 İki kişiye ulaşan sır, sır değildir. 
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4. Nic mümkindür diyem būs-ı dehān-ı dil-beri 

Ḫāṣṣa bir nesnenüñ ola vücūdı mümteniè 

5. Zerrece mihrinden ol māhuñ ifāde itmedüm 

Gerçi oldı ṣubḥ-veş  ādıḳ giceler mündefiè 
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79a  Der- ıfat-ı Naèt A.M.   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne gevher gözlerüm devr-i lebüñde oldılar cāmiè 

İder merdümlerüm dürr-dişlerüñ baḥrinde heb żāyiè 

2. Müje-i ġammāz-ı eşk-i dìdesi ḫançerlere ṣançır 

Niçün rāz-ı derūnum ḫalḳa eylersün deyü şāyiè 

3. Hevā-yı sünbülüñde bir Hümā-yı evc-i pervāzem 

Geçürdüm èömrì olup üstüḥˇān-ı ḫuşkıma ḳāniè   

4. Yüzin naḳşı gibi naḳş-ı muṣannaè ey ṣanem hergiz 

Cihān levḥinde ḳaṭèan bir ḳumaşdur cāme-i ṣāniè 

5. Yoluñda ṣubḥ-veş  ādıḳ ḳuluñdur her ne eylerseñ 

Gerek öldür gerek dirgür elüñde emrüñe tābiè 
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79a  Der- ıfat-ı Naèt A.M.   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Oldı çünkim destine müjgān-ı tìġ-i inḳıṭāè 

El-vedāè ey èaḳl u ṣabr u dìn ü ìmān el-vedāè 
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2. Canumı yaḳduġı bu ol serv-i ḳadd çekdükçe ḳadd 

Tābını efzūn ider buldukça ḫūrşìd irtifāè  

3. Gözde eşküm vār iken nār-ı èızāruñ ṣaldı èaks 

Eylemezkin ey ḳamer-sìmā naḳìżeyn ictimāè  

4. Penbelerle gūşını pür eylemiş derd-i sefìd 

Nice itsün nālesin bülbüllerinüñ istimāè 

5. Nāy-ı nālem mevlevìler gibi  ādıḳ gūş idüp 

Ḫāk-i bülbül gird-bād-ı ehle eyler semāè 
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Der- ıfat-ı Tev ìd 

80b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rişte-i taèlìk o denlü oldı cānda müctemiè 

Olmadı miḳrāż-ı lādan ġayri anı münḳatıè 

2.  açlarınuñ her ḳılı biñ Leylì-i Mecnūn ider 

 unèile ḥūr-ı perì-sìmālar olduñ muḫteriè 

3. Dìde-i  ġam dìde-i èuşşāḳa oldur sürme-sāz 

Nāle vü zār-ı dil-i èuşşāḳ oldur müstemiè 

4. Nāleler üdüp  icāz-ı Kaèbe-i kūyuñ maḳām  

Eyledüñ èarş-ı muèallādan mekānın mürtefiè 

5. Gözine ehl-i yaḳìnüñ ḫāk-i pāyüñ sürme ḳıl 

Ola kim  ādıḳ faḳìrüñ ola andan mündefiè 
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81a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  āḳ-ı ḥüsni Yūsuf’uñ gerçi olmışdur refìè 

Lìk eyvān-ı cemālüñ andın olmıştur bedìè 

2. Ṭurfe ü’l-èayn 
309

 içre ṭolanmazdı çarḫ-ı aèẓamı  

Olmasa raḫş-ı güzìnüñ berḳ-i ḫātıèdan serìè 

3. Bir nefesde èarṣa-i gerdūnı devr itse n’ola 

Bir ḳademdür peyk-i èālem girdeke arż-ı vesìè 

4. Rişte-i ṭaèlìḳ-i kesmek senden olmışdur muḥāl 

Gerçi kim çoḳdur ḳuluñda ḫıred efèal-i şenìè 

5. Nice olur  ādıḳ faḳìrüñ ḥāli ey ḫayru’l-beşer 

Yārın ol bì-çāreye maḥşerde olmazsañ şefìè 
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81a  Der-Tev ìd-i Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  teş-i mihrüñ ki yaḳdı sìne-i eflāke dāġ 

Her birin ḳıldı baṣìret ehli bir rūşen çerāġ 

2. Şuèle-i şemè-i cemālüñ pertevi èāşıḳlaruñ 

Cānına virdi fürūġ-ı mihr-i èālemden ferāġ 

3. Çekmege cünd-i şeyāṭìne şehābuñ tìġini 

Eyledüñ gökde melāéik ḫayline hālik yerāġ 

                                                 
309

  “Göz açıp kapama anı” 
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4.  udretüñdür micmer-i yāḳūt-ı nābile iden 

G onca-i ṣaḥn-ı çemende èıṭr-sāy-ı bezm-i bāġ 

5. Rūz-ı maḥşerde umarın ṣubḥ-veş  ādıḳ senüñ 

Eyleye Bārì Teèālā alnuñ açık yüzüñ aġ 

 

268 

81a  Der-Naèt-ı Resūl   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey ki yaḳduñ tekye-i èarş üstine bir şeb-çerāġ  

 āmetüñ ḳılduñ ārām gülzārı içre serv-i bāġ 

2. Mikḥel-i ün ur ileyk 
310

 birle çekdüñ çeşme kuḥl  

 teş-i innì enallāh 
311

 ile yaḳduñ cāna dāġ  

3. Tūşe-i tevḥìdi ḳılduñ ruḫuña zād u zevāt 

Lì-maèallāhi 
312

 idindüñ ḳalbüñe cāy-ı ferāġ  

4. Ḫˇāce-i èaṭṭār-ı zülfüñ açdı bir ter nāfe kim 

Būy-ı lutfından muèaṭṭar oldı anuñ her dimāġ 

5. Verziş-i èışḳuñda ṣūfì  ādıḳ’a öykünmesün 

Bir degüldür şìve-i reftārda kebkile zāġ 

 

 

 

                                                 
310

  “kendine bak” 
311

  Taha (20/14): “Şüphesiz ki ben Allahım.” 
312

  “Allah’la beraber” 
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81b  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Aṣup bāġ-ı ruḥına şeh-per-i zāġ   

Çeker nergisler yine kuḥl-i mā-zāġ 
313

 

2. Olup murġān-ı ḳudsìlerle maḥrem 

İder seyr-i çemen ol bülbül-i bāġ 

3. Fürūġ-ı şemè-i ḫūrşìd-i ruḫından 

Yaḳar māh-ı sipihrüñ baġrına dāġ 

4. İrişüp mièraż-ı ḥüsn-i ḫiṭāba  

İder aḥvālini dergāha iblāġ 

5. Olur ṣubḥ-ı saèādet gibi  ādıḳ 

O günde ḫˇāce dehrüñ yüzi aġ 
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82a  Der- Naètu’n-Nebì A.M.   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Muhìṭ-i èışḳuñ ezelde egerçi ṣandum ṣıġ 

Görince aña velìkin başumdan aşdı dirìġ 

2.  abìb-i Ekrem’i günden ṣaḳınup eyler idüñ   

Başınuñ üstine cevf-i hevāda çetr-i mìġ 

                                                 
313

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı…” 
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3. èAdūsı gözine ḳarşu cidāl-ı muècizede  

Şaḳḳ itdi ḥabbe-i māhı benānı hemçü-tìġ 

4. Okutmadan aña ḥarfi belāġat ehli ḳamu 

Feṣāḥat kelimātın görince dedi belìġ 

5. Daḥi kemāl-i bülūġa irişmeden  ādıḳ 

İderdi èāleme ḥükm-i belāġatin teblìġ 
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82b  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. èAceb mi sürmesin itse gözinüñ ol mā-zāġ 
314

 

G ubār-ı pāyini itdi çü cāna èıṭr-ı dimāġ 

2. Ne ṭañ müşerref olursa felek şebistānı 

Şerār-ı sümm-i semendi sipihre yaḳdı çerāġ 

3. Felekde ṣanma görinen ḥusūf iren mehdür 

Firāḳ-ı ḫāl-i èızāruñla yaḳdı sìne dāġ 

4. Sen ümmetüñe o ẓahri mühürlü mektūbsın 

Şefāèatiçün idüpdür seni Ḫudā iblāġ 

5. İren viṣāline  ādıḳ cihānı terk eyler 

Gören cemālini ṭañ mı cināndan itse ferāġ 

 

 

 

                                                 
314

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı…” 
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82b   asbü’l- āl   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dāġ-ı mihrüñden göñül kim sìnede yaḳar çerāġ 

Rişte-i cānın fetìl eyler sirişkin aña bāġ 

2.  add u ḫaddüñ ḥasretinden bāġ-ı tende èāşıḳa 

Her elif bir serv oldı lāle-i ter ḳanlu daġ 

3. Al fānūsum ṭutar öñümde ey gül lāleler 

Şevḳ-i ruḫsāruñla her şeb eylesem gülgeşt-i bāġ 

4.  utamazdı kimse  ays’ı vādì-i hicrānda  

Eşk-i çeşm ü devrānı olmasa zencìr ü baġ 

5. Bāġda sevdā-yı zülf-i Leylì iki de bir 

Başına ḳaḳardı ey dil  ays-ı maḥzūnın kelāġ   

6. Kesret-i eşġāl-i aèdādan ḫayāl-i Leylì’ye 

Dìde-i Mecnūn gibi olmazdı bir cāy-ı ferāġ 

7. Merdüm-i dìdem ḫayāl-i yārile èıyş itmege 

Bāde-i eşkümile ṭoldurdı yine iki ḳabāġ 

8. Eyleyüp gözden ḥabāb-ı mey gibi refè-i ḥicāb 

G abġab-ı laèli dil-i èāşıḳa oldı yaṣaġ 

9. Çìn-i zülfinden ḫaber almaġa āhū-veşlerüñ 

Ḫusrev-i gül bād-ı ṣubḥı eyledi çābük ulaġ 

10. Gözde èaks-i zülfi içinde ḫayāli çeşminüñ 

Şol ġazāle döndi sünbül-zār ola aña ṭuraġ 
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11. Zülf-i Leylā’nuñ ġamından  ādıḳā dūd-ı siyeh 

Seyr iden başında Mecnūn’uñ ṣanurdı anı daġ 
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83a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kūh-ken-i miskìni gör kim itdügi saèy-i belìġ 

Cān Şìrìn’inden çıḳardı èāḳıbet anı dirìġ  

2. Mevc-i teşvìr-i belā başından aşdı gerçi kim 

Ol ġarìḳ-i baḥr-i minnet ṣandı ol deryāyı sıġ 

3. Bir muṣannaè ḳıṭèa didüm tìġ ü tìr-i dil-bere 

Baş egüp ehl-i belāġat didiler ḫaḳḳā belìġ 

4. Geçmek-içün yāre ḥalḳa kìşine ṣoḳuldı yıġ 

Kesmek-içün ehl-i èışḳı yanına ṭaḳıldı tìġ  

5. Her seher dūd-ı dil-i sūzānıdur yerden çıḳar 

 abr-i Ferhād üzre ṣanmañ görinen ṭaġlarda mìġ 

6. Berg-i sūsendür ḳıyās itme melekler  ādıḳā 

Dest-i ḳudretle mezārından çeker aèdāya tìġ 
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83a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sāḥil-i baḥr-i ġamı eṭfāl-i eşküm ṣandı ṣıġ 

Heb ḳabāġ idüp ḥabābı aldanan gitdi dirìġ 
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2. Bì-sütūn-ı èālemüñ Ferhād’ı mı oldı èaceb 

Külbe-i kūhsārda mātem libāsın geydi mìġ  

3. Hindì-i āteş-perest olmışken ey dil bilmezen 

Başı üstinde çelìpā götürür ne’yler ki tìġ 

4. Şol-ḳadar vaṣf eyledüm ḥüsn-i bedìè-i dil-beri 

Ḫusrev ü milk-i feṣāḥat işidüp didi belìġ 

5. Kān-ı imkān içre sen bir gevher-i yek-dānesin 

 ādıḳā ṣarrāf-ı èālem bilmedi ḳadrüñ dirìġ 
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83b  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün   

1. Dilüñde var ise fehm ü ferāset ü inṣāf 

 ıfāt u zāt-ı Ḫudā’dan göñül gel urma lāf 

2. S enāda èacz idüp Aḥmed deyince lā uḥṣì  315
 

Kemāl-i zātını kimdür olan anuñ vaṣṣāf 

3. Ne ḳudret olur İlāhì ki emr-i olda  

Getürdi cümle vücūda nūn ile ḳāf 

4. Zihì èināyet-i luṭfuñ ki perverìş birle 

İçinde ḳatre-i bārānı dürr ider eṣdāf 

5. İlāhì nāmuñı  ādıḳ faḳìre ḥırz eyle 

Ki mekr-i nefs-i denìden anuñla bula muèāf 

 

                                                 
315

  Yasin (36/12): “ Ben sayamam…” 
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83b  Der-Naètü’n-Nebì A.M.   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Getürmedi bu cihāna gel idelüm inṣāf 

Saña muèādile dürr-i yetìmi hìç eṣdāf  

2. Nedür bu muècize Yā Rab ki tìg-i engüşti 

Felekde sìne-i māh-ı tamāmı ḳıldı şiḳāf 

3. Nedür bu luṭf-ı Ḫudā kim öñinde aèdānuñ 

Elinde senüñ ola zāt-ı şerìfi vaṣṣāf 

4. Naèìm-i dehri göñülden çıḳardı bi’l-cümle 

İderdi ḫūşe-i zikr-i Ḫudā’yı cāna kefāf 

5. Ayaġı tozın o şāhuñ èaceb mi ey  ādıḳ 

Bāşına tāc-ı le-èamrük 
316

 iderse ger eşrāf 
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83b  Der-Naètü’n-Nebì A.M 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Z ulmet-i küfr açmada ey māh-ı ṭalèat şemè-i ṣāf 

Urmasun her gün öñüñde Bū-Leheb mānend-i lāf 

2. Sensin ol şeh kim hilāl-i èìd-i e ḥā şāmdan 

Tuḥfe iletdi saña bir ḫançer-i sìmìn-ġılāf 

                                                 
316

  Hicr (15/72): “Ömrün hakkı için…”  
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3. Ḫūn-ı luṭfuñdan ḳaçen küfr ü  alālet ehlünüñ 

Başını tìġ-i nedāmet şaḳḳ ider mānend-i kāf  

4. Sāye-i sünbüllerüñ düşdügi cūdan aḥmer 

Böyle olmazdı ġazālān-ı Ḫoten müşgìn-i nāf 

5.  ādıḳa eyle şefāèat yā şefìèa’l-müznibìn 
317

 

Nār u dūzaḫdan ola kim idesün anı muèāf 
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84b  Der-Tev ìd-i Bārì èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bār-ı ıṣyān ki işledüñ çekmez anı yüklense ḳāf 

Nice çeksün merkebüm zār u żaèìf u ten-şikāf 

2. Hiç göñül emmāre-i nefse muḳābil ola mı 

Mūr dahi ejdehāyile nice itsün maṣāff 

3. Māh-ı nevden çarḫ-ı merdüm-keş olup mest ü ġurūr   

Destine almış ṭutar bir ḫançer-i sìmìn ġılāf 

4. Bir Kerìmü zü’lèaṭāsın āsitān-ı lüṭfuña 

Gelmişüm cürmüm bilüp ḳıldum ḫaṭāma iètirāf 

5. Geldi biñ ḫavfıyla  ādıḳ ḳapuña yüz sürmege 

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḥāf 
318

 

 

                                                 
317

  Ey günahkarlara şefaat eden! 
318

  Ey bereketi bol olan Rabbim, bizi korktuklarımızdan koru! 
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84b  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Nedür bu rūḥ-ı mücessem nedür bu cism-i laṭìf 

Senüñle rūh-ı melāéik èaceb mi olsa ḫarìf 

2.  apuñda Mekke şerìfi Hicāzì bendendür 

èAceb mi olsa  ureyşì ḳabāéil içre şerìf  

3. Düvāl olam eyü eyler ḫayāl naèlinüñ 

Anıñ-çün oldı meh-i nev felekde böyle naḥìf 

4. Cihāna egnine fāḫir libāsı geymezdi 

Vücūdı gibi yoġiken dilā ẓarìf ü laṭìf 

5. Efendi  ādıḳ’a eyle şefāèat ü şefḳat 

Ki nār u dūzaḫa döymez o nātuvān u żaìf 
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85a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nükte-i rāz-ı dehānuñ ey dürr-i Baḥr-i Necef 

Oldı èaḳl-ı ḫurde-bìne sırr-ı èilm-i men èaref 
319

 

2. Naḫl-i şāḫ-ı kāf u nūnı āb-ı cūy-ı hel e ā 
320

 

Vird-i gülzār-ı selūnì  321 murġ-ı bāġ-ı lev-küşif 
322

  

                                                 
319

  “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû) olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır.  
320

  İnsan (76/ 1): “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yara ılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman 

geç i.” ayetinden iktibasla Hz. Ali övgüsü için kullanılmıştır.  
321

  “Sorunuz” anlamına gelen ifade Hz. Ali’nin ilmini övmek için yapılan telmihtir. 
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3. Dürr-i zātuñ besledi ḳoynında mānend-i yetìm 

Mihr ü māhı eyleyen baḥr-i ḳademde bir ṣadef 

4. Bildi remz-i innemāda
323

 neydügin ḳalb-i elem  

Fikr-i èaks-i lā-beḳāda eyleyen èömrin telef 

5.  unsa bir cām u lā sāfì-i bezm-i lā-fe ā 
324

 

Biñ ṣafā vü zevḳile nūş eyle  ādıḳ lā-teḫaf 
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85a  Der- ıfat-ı Kerremallāh   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ūfì-i sālūse keşf olmaz rumūz-ı lev küşif  325
  

Başını çekse burkaè içre mānend-i keşef 

2. Ḫıdmet-i rindān gerek kūy-ı ḫarābāt içre kim 

Nükte-i tevḥìdile keşf ola sırr-ı men èaref  
326

 

3. Nuṣḥ u pendin pìr-i deyrüñ gūş-ı cānile işit 

Zāhidüñ güft ü firìbin diñleme ey nā-ḫalef 

4. Kef geçüp deryā gibi derr üzre ne’ylersün dilā 

Çün geçersen bārì geç mey üzre ey ey āvāre kef 

                                                                                                                                                    
322

  Hazret-i Ali’nin ilmini övmek amacıyla“Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” 

manasına gelen ve Hz. Ali’ye atfedilen sözün ilk kelimesidir. 
323

  “Sadece, ancak” gibi anlamlara gelen ifade Hz Ali’nin bilhassa ilminin överken kullanılır ve Fatır 

suresindeki (35/28)  “… Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”  

ayetindeki anlamla daha çok uyum gösterir.  
324

  Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali gibi yiğit yoktur.” 

anlamına gelir. 
325

  Hz. Ali’ye atfedilen “Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” manasına gelen sözün ilk 

kelimesidir.  
326

  “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû) olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır. 
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5. Zülf-i dildārı görüp zāhid ḳaçarsa n’ola kim 

Sünbül-i bāġı ne bilsün  ādıḳā gāv-ı èalef  
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85a  Der-Men abet-i Emìrü’l-Müéminìn   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey dehānuñ noḳta-i tevḥìd-i sırr-ı men èaref  
327

 

Sürme-i ḫaṭṭ-ı ġubāruñ nūr-ı çeşm-i lev-küşif  
328

 

2. Çìn-i ebrū-yı cebìnüñ mevc-i āb-ı selsebìl 

Dürr-i dendān-ı güzìnüñ gevher-i Baḥr-i Necef   

3. Kimseler görmüş degül baḥr-i leṭāfetde şehā 

Ne dişüñ mānend-i lüélüé ne femüñ gibi ṣadef 

4. Merdüm-i çeşmüñ  abeş sulṭānınuñ ferzendidür 

èAsker-i nìze güzārìdür o müjgān iki ṣaff 

5. Semè-i cāna ireli ṣavt u ṣadā-yı hel e ā 
329

 

Girmez oldı gūşuma  ādıḳ nevā-yı çeng ü def 

 

 

 

 

                                                 
327

  Kendini bilen Rabbini bilir. 
328

  Hz. Ali’ye atfedilen “Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” manasına gelen sözün ilk 

kelimesidir.  
329

  İnsan (76/ 1): “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman 

geçti.” ayetinden iktibasla Hz. Ali övgüsü için kullanılmıştır.  
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85b  Der- ıfat-ı Naèt   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫāme kim bunca kemālātıyla oldı münsif 

Yazmadı levḥ-i vücūda ḳadd ki mānend-i elif 

2. Māh-ı burc-ı ḥüsn iken Yūsuf cemāli naḳṣına  

Görse ḥüsn-i èālem-efrūzuñ olurdı muèterif 

3. Cebhe-i ġarrāsı üzre ḳaşların seyr eylesün 

Görmeyen bir levḥada iki hilāl-i münḫasif 

4. Çeşm-i bìmāruñ firāḳından olupdur bāġda   

Nergis-i maḥmūruñ ey gül-ruḫ mizācı munḫarif 

5. è rife keşf olmasa remz-i nukāt-ı lev küşif 330
 

 ādıḳā sırr-ı dehān-ı yār olmaz münkeşif 
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85b  Der- ıfat-ı Naèt    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Olmadan genc-i ġam-ı èışḳuñda göñlüm muètekif 

Olmadı ḳufl-ı ṭılsımāt-ı ḥakāyıḳ münkeşif 

2. G amze ḳātil çeşm ḫūnì ḫāl fitne zülf düzd 

 ıldı Ḫaḳḳ bunca kemālātıyla zātuñ muttaṣıf 

                                                 
330

  Hz. Ali’ye atfedilen “Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” manasına gelen sözün ilk 

kelimesidir.  
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3. Sen leb-i engūr-ı ḥavrā dil sever rez duḫterin 

 āl-i èālem böyledür ṣūfì ṭabìèat muḫtelif 

4.  ās-ı yāḳūtla gül ṣunmazdı jāle şerbetin 

Nergis-i bìmāruñ olmasa vücūdı munḫarif 

5. Baḥr-i vaṣf-ı ḳadd ü zülfi ġarḳ ider  ādıḳ velì 

Çünki istiġrāḳ-ı ḫüsniçün olur lām u elif  
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86a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bulmaġ isterseñ eger nām-ı ḫalef 

 oma elden rāh-ı pìrān-ı selef 

2. Ḫavf iderdüm cām-ı gül-fām itmege 

Bir nidā geldi ki işrab lā-teḫaf  
331

  

3. Sāġar-ı gül-gūnda āvāreler 

èAks-i laèl-i nārı gördi geçdi kef 

4. Laèl-i nārı ṭurmadan öpmekde cām 

Aña ḳarşu sìnesin dökmekde def 

5.  alb-i èuşşākile  ādıḳ ol şehüñ 

Baġlamış cenk itmege müjgānı ṣaff 

6. Gördi vaṣf-ı ḫāl-i ruḫsārın meges 

 ayretinden her birine urdı keff 

 

 

                                                 
331

  İç, korkma! 
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86a  Der- ıfat-ı  asb-i  āl   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Berg-i bìdi beñzedenler ḫançere itmiş ḫilāf 

 āmetüñ sev olduġında yoḳ maḥall-i iḫtilāf 

2. Mūrlar peydā olur sevdā-yı ḫaṭṭuñla olan 

è şıḳuñ ḫak-i mezārın tìġ-i mihr itse şikāf   

3. Düzdi eṭrāfına èanberden çeküp bir dāéire 

Merdüm-i cādū-yi çeşmüñ ḫançer-i müşgìn ġılāf 

4. Naḫs-i tālièden çıḳup eflāke ṣanma göz şehāb   

 teş-i āhum ider ḫayl-i melāéike muṣāf 

5. Naère-i āhum yanında ṣāèiḳa çatlatmasun 

 ìn-i bārān-ı sirişkümde benüm iñende lāf 

6. Muèciz-i laèlin göreydi ol büt-i çìnüñ eger 

èAczine èÌsì-i Rūḥullāh iderdi iètirāf 

7. Māsivā naḳşın göñülden maḥv ḳıl kim  ādıḳ 

 ūret-i maènì görünmez olmasa āyìne-i ṣāf 
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86a  Der- ıfat-ı  asb-i  āl   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Her ne deñlü èasker-i ġam baġlasa alāy-ı vaṣf 

 aġıdur meydāne gelse muṭribā ḳānūn-ı def 
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2.  ut selef bendin ṣafā vü èıyşa ṣarf it èömrüñi 

Diye pìrān-ı ṭarìḳat nāmuña ḫayru’l-ḫalef 

3. Bende-i mìr-i Necef-i lev küşif 
332

 milkinde kim 

Keşf ola ey dil saña èālemde sırr-ı men èaref  
333

 

4. Eyleme rāh-ı riyāda zāhid-i ṣad-sāle-veş 

Ey dil-i āvāre ṣakun naḳdini èömrüñ telef 

5. Bir gice deyr içre terdìd eyledüm cām içmege 

Hātif-i ġayb-i nidā itdi ki  ādıḳ lā-teḫaf  
334
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86b  Der-Tev ìd-i Bārì èAzze İsmühū   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ey Rabbi cinn u nās u güşāyende-i felaḳ 

 ırz eyle cāna ismüñi min şerri mā ḫalaḳ 
335

 

2.  unèuñ yiter ki ḳatre-i māh-ı mehìnüñin 

İnsānı ḳıldı aḥsen-i ṣūretde min èalaḳ 
336

 

3. Şekl-i elifde olmasa destüñdeki èaṣā 

Göstermez idi Mūsì’ye iècāz-ı fe’n-felaḳ 
337

 

                                                 
332

  Hz. Ali’ye atfedilen “Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” manasına gelen sözün ilk 

kelimesidir.  
333

  “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû)” olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır.  
334

  Korkma! 
335

  Felak (113/2): “Yara  ığı şeylerin şerrinden…” 
336

  Alak (65/ 2): “…kan pıh ısı (aşılanmış yumur a)…” 
337

  “(Fe-in felak) şafağın sökmesi” 
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4. Rifèat virünce bendeñe ṭaḳ-ı felek degül 

Evvel ḳademde èarş-ı berìne baṣar ayaḳ 

5.  ādıḳ ṣıfāt-ı  aḳḳ’ı nice medḥ ide meger 

Yaza ne gelse ḫāṭırına keyf-i ma’ -tefaḳ 
338
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86b  Der-Naètü’n-Nebì  alavātullāh   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Vaṣf-ı èizār u zülfüñ ider cān u dil sebaḳ 

 ubḥı izā  eneffes ve leylen izā ġasaḳ 
339

  

2. Germ eyledi tennūrını engüşt-i muècizeñ 

Germiyyetiyle ḳurṣı mehüñ olmasun mı şaḳḳ 

3. Bāġ-ı èızārı olsa güneşden èaraḳ-feşān 

Güller olurdı ḫāke düşen dāne-i èaraḳ  

4. Kitāb-ı dehre yazmaġa naèt-i cemālini 

Kāġıd getürdi zāl-ı felek māéì nüh ṭabaḳ 

5. Üstā öñinde oḳumadan ḥarf-i ebcedi 

 ādıḳ virürdi maènì-i devrāne ol sebaḳ 

 

 

 

                                                 
338

  Mâ’i’t-tefak: “görüş birliğine varılan şey” 
339

  Felak (113/3) suresinden manen iktibastır: “…iyice karardığında geceye…” 
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86b  Der-Tevfì -i Bārì èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Çünki tevfìḳin ider rāh-ı hidāyetde refìḳ 

Kesme ümmìdüñi Allāḥ veliyyü’t-tevfìḳ  

2. Pìr ü ol maḳṣada irmek dilerseñ ey dil 

Pişer ü saña yeter küfte-i pìrān-ı ṭarìḳ 

3.  aṭre-i ḫūnì düzer rişte-i müjgāna gözüm 

Ki ide derd-i lebüñ itmege tesbìḥ-i èaḳìḳ 

4. Mìl-i kuhl ide göze her elifin bulsa ḫıred 

Düzem ol mūy-ı miyāna yine bir şièr-i daḳìḳ 

5. Dil-i āvāreyi ḫūş ṭutmaġa bezm-i ġamda 

Sāġar-ı mey gibi  ādıḳ ḳanı bir yār-ı şefìḳ 
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87a  Der-  ıfat-ı  abìb-i Ekrem   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Olaldan şemè-i ruḥsārı o māhūn mihr-veş bārik 

Mine’ - ulumā i yüncìküm bi-dūni’ş-şemsi ve’ş-şāriḳ 
340

  

2. Firāḳından meges yaşın dökerse dest-i ḥasret ile 

èAceb mi ḳande var laèlüñ gibi şehd ü şeker fāéiḳ 

                                                 
340

  Bakara (2/257): “Işık ve güneş olmaksızın sizi karanlıklardan kur arıyor.” 
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3. İki tilmìz ḳābildür debistān-ı maḥabbetde   

Oḳur mihr ü vefā èilmin dilā Mecnūn ile Vāmıḳ 

4. Nebāt-ı laèli her derde devāyum dirse ṭañ mıdur 

Aña benzer ḳanı ḥikmetde bir Loḳmān-ṣıfat ḥāzıḳ 

5. Elüñden Leylì-i zülfin ḳoma Mecnūn-ṣıfat yāruñ 

 ibālü’l-menā lā-taḳtaè illā yā eyyühe’ṣ- ādıḳ 
341
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87a  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem   

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Muèammādur fem-i dildār-ı muġlaḳ 

G ubār-ı ḫaṭṭı reyḥāndur muḥaḳḳaḳ 

2. Olurdum ḳayd-ı zülfüñle muḳìd 

Kemāle munṣarif olmasa muṭlaḳ 

3. Gözüñdür maṣdar-ı nāz u girişme 

Ki fièl-i fitne andan oldı müştaḳ 

4. Meh-i ruḥsāruñ altında sanasun 

Olupdur ġabġabuñ āb-ı muèallaḳ   

5. Olup engüşt-i muèciz ġonca  ādıḳ 

İşāretle ider verd-i mehi şaḳḳ 

6. Viren heb ol büt-i èÌsì-nefesdür 

Bu deyr-i èāleme gün gibi revnaḳ 

                                                 
341

  Ey Sadık, sakın kaderin iplerini kesme! 
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87b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Ey Burāḳ-i èazmüñe bir pāye çarḫ-ı nüh tabaḳ 

Pāre-i perde-serādur ḫayme ki gül-gūn şafaḳ 

2. Her seher elde ṭutar alṭun ḳalemlerle şehā 

Naèt-ı ḥüsnüñ yazmaġa mihr-i muèallā zer-varaḳ 

3. Sensin ol ṭıfl-i sebaḳ-āmūz mekteb-dar-ı ġayb 

 ıfl-ı ebced-ḫˇānuñ olmaz ḫˇācegān-ı mā-sebaḳ 

4. Ḫˇān-ı ḥüsn açsa ḳaçen muèciz numāyān-ı cihān 

Bir ser-i engüştüñ eyler ḳurṣ-ı māhı iki şaḳḳ 

5. Vaṣf-ı rūy-ı kākülüñ düşmez dilinden  ādıḳ’uñ 

 ubḥ itdükçe teneffüs leyl ḳılduḳça ġasaḳ 
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88b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dìde-i èibret-nümā aç gülşen-i imkāna baḳ  

Cāy-ı bülbülde ḳarār-ı zümre-i zaġāne baḳ 

2. Raḥş-ı bādile gelen berg-i gül-i ḫandānı gör 

Bād-ı peymāya süvār olmış şeh-i devrāna baḳ 

3.  arṣar-ı bād-ı hevāyile reh-i dildārda  

Niçe döküldi ṣaçıldı ġonca-i ḫandāna baḳ 

4. Berg-i zer ṭolmış basìṭ-i ḫāke itdüñse naẓar 

Zerle pür olmış bisāṭ-ı meclis-i sulṭāna baḳ 
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5. Per ü bālin kesmege minḳārını zāġ u kelāġ 

Nice miḳrāż eylemişdür bülbül-i nālāna baḳ   

6. Çözüp evrāḳ-ı kitāb-ı ġoncanuñ şìrāzesin 

Nice ṭaġutdı ṣabā eṭrāf-ı naḫlistāne baḳ 

7. Behmen-i dìden ḳaçup Ḍaḥḥāk-ı mārì-veş yine   

Yerlere girdi görinmez sünbül ü reyḥāna baḳ 

8. Sünbüli jūlìde-mū itmiş ṣaçuñ anıñ-çün ol 

Ayaġına yüz urup şimşāduñ ister şāha baḳ    

9. Virdigiçün zāġlar eṣvāt-ı münkirle ṣadāè 

Farḳına daġ urdı  ādıḳ nergis-i mestāne baḳ 

 

295 

 88b  Der-Tev ìd-i Bārì   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Cām-ı şarāb u nāy-ı zen ü bāde-i èatìḳ 

Bezm-i belāda oldı baña hem-dem ü şefìḳ 

2.  ūfì gerekmez olmayıcaḳ cām-ı laèl-i yār 

 avrā ṣunarsa kāse-i yāḳūtla raḥìḳ 

3. Raḫt-ı ümìdi itse beḳā menziline ol 

Rāh-ı fenāda èışḳuñ olursa eger refìḳ 

4. Remz-i miyānın añlayamaz èakl-ı mū-şikāf 

Fikr ü ḫayāli her ne ḳadar eylese daḳìḳ 
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5. Kimdür dir ise  ādıḳ’ı ol şemè-i tāb-dār 

Bir cānın oda atıcı pervāne-i ḥarìḳ 
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89a Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Ḫamìde ḳaşların eyler o mehveşüñ Ḫallāḳ 

Cemāli ḳaṣrına ġarrā iki muèanber ṭāḳ  

2. Femini maṣdar-ı mìmi ḳıyās idüp yāruñ 

Gözini maẓhar-ı fitne ṣanur gören müştāḳ 

3. Maèānì baḥrine ṣıġmaz beyān-ı dürr-i femi 

Meger ki naèt-i bedìèi ola anuñ iġrāḳ 

4. İderse şuḫ-ı zamāne nigāh-ı bikr olmaz 

Cihānda duḫter-i rez gibi ṭayyibü’l-aèrāḳ 

5. Bileydi mażmaża sende ne ḥāleti var 

Mey-i muġanla ṣūfì iderdi istins āḳ  

6. Dehānı ḫalḳa-i mìm-i yem-i mukāşefedür 

èAceb mi zülfine dirlerse lām-ı istiġrāḳ 

7. èArūs-ı ḥüsnin o māhuñ görince şeyḥ-i èArab 

Didi èacūze-i dehre èaleyke elfü  alāḳ 
342

 

8.  icāz-ı kūy-ı nigārı öñince mis l-i ceres 

 ımāḥ-ı dehri pür eyler nevāyile èuşşāḳ 

                                                 
342

  Senin üzerine bin talak (boşanma) gerekir.  
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9. Maḳām-ı dil-beri  ādıḳ èAcem ḳıyās idüp 

Ne İṣfahān’ı ḳodı seyrin itmedük ne èIrāḳ   

 

297 

89b  Der-Tev ìd-i Bārì 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ol kim itdi ḥāmesin ṣābūn-ı taḥrìrile aḳ 

Çarḫ-ı çārümde anı ḫūrşìde itdüñ hem-ves āḳ   

2. Ol kim urmışdur Burāḳ-ı himmete zeyn ü licām 

Cilve-gāḥ olmışdur aña māverā-yı nüh revāḳ   

3. Ol kim oldı rāèì-şerè-i şerìfüñ gün gibi 

Geşt iderdi tìh-i èışḳuñ baş açıḳ yalın ayaḳ   

4. Ol kim oldı ḫātem-i èışḳa emìnüñ murġ-veş 

Uçururdı anı gökde mesned-i gerdūn niṭāḳ  

5. Tāzelükde öykünüp bunlara  ādıḳ-ı ḫaste dil 

Kaèbe-i èışḳuñ ziyāret eyledi varup yayaḳ    
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89b  Der-Naètü’n-Nebì  alavātullāhi èAleyh   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Ey evc-i hidāyetde yüzi mihr-i müberraḳ 

Atuñ ayaġı oynaġıdur çarḫ-ı muṭabbaḳ 
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2. èIşḳuñ ḥaremi üzre yedi çarḫ-ı nigūn-sār  

Gök ṭaḳlacılardur ki es er ṭurma muèallaḳ 

3. Mey-keşlerüñe kāseleri çarḫuñ olupdur   

Memlū mey-i mihrile yedi cām-ı muravvaḳ 

4. Fetḥ eylemesek ḳufl-ı dür-i künc-i maḳāli 

 alurdı ebed dürc-i muèammā gibi muġlaḳ 

5.  ādıḳ ḳuluña rūz-ı ḳıyāmetde şefìè ol 

Ey ḥāl-i dil-i ümmetine cümleden eşfaḳ 
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89b  Der-Men abet-i  a ret-i  adì    

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1.  abìb-i ḥayy-i güzìne enìs ü yār u şefìḳ 

Bisāṭ-ı ġār-ı feżāda Ebū Bekr-i  adìḳ 

2. Emìr-i milk-i ṣadāḳat delìl-i rāh-ı hüdā 

Meh-i sipihr-i hidāyet şeh-i reh-i taḥḳìḳ 

3. Çün oldı ġār-ı saèādetde iz-hümā is neyn  

Biri birinden ayırmaḳ o şehleri tezrìḳ 

4. Ruḳūm-ı fażl u meḥāsin olınsa cümle eger 

Ḍurūb-ı ġayriden eyler vücūdını tefrìḳ 

5. Zalām-ı şebde fürūġ-ı mehi yandur  ādıḳ  

Eger o şemè-i hidāyet olursa ana refìḳ 
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300 

90a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Cām-ı lebüñden ol kim içer bāde-i èaḳìḳ 

 avrā elinden içmesün ol sāḳiyā raḥìḳ 

2. Esbāb-ı èıyş-ı Kevs er ü ḥūr u İrem-i şìr 

Fażl-ı rabìè u yār-ı cedìd ü mey-i atiḳ 

3. İki elüñle dāmen-i pìr-i muġānı ṭūt 

 ūfì dilerseñ olmaġa ger sālik-i ṭarìḳ 

4. Eyle ḫayāl-i ḫıżr-ı ḫaṭṭ-ı yāre āşinā 

Felek vücūduñ eylemeden ey göñül ġarìḳ 

5. Bezm-i cihānda  ādıḳ-ı āvāre göñline 

Olmaz mı muġāne gibi hem-dem ü şefìḳ 

 

301 

90a  Der- ıfat-ı Pend ü Na ì at   

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)               (fāèlün) 

1. Ol kim rìşi aġarup ḫalka ider raènāluḳ   

Olmaya böyle cihān içre büyük rüsvāluḳ 

2. Dökesün rìşe-i kāfūra dem-i ḫargūş 

İdesün mūy-ı sefìdile ḳadeḥ peymāluḳ 

3. Hìç inṣāf ola mı bir kişi pinḥānın geçüp  

 oya ṭāèat-i Ḫudā’yı ide bezm-ārāluḳ 
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4.  aèf-ı pìri ḳomayup dilde ṣafā lāyıḳ mı   

İdesün vāsıṭa-i meyle neşāṭ-efzāluḳ 

5. Eylemez ḥavf-ı Ḫudā çünki o maḥrem-i  ādıḳ  

Eyle İslām’dan ise yekdür aña tersāluḳ 

 

302 

90a  Der-Tev ìd-i  a ret-i Bārì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne gevherdür ki zātuñ itmeyüp èaḳl-ı beşer idrāḳ 

Dediler kim seni fehm-i ḫıred idrāk ide ḫāşāk 

2. Ne ṣunè olur bu kim yā Rab olur tā ḥaşr dek ḳāéim 

Habāb-āsā hevā üzre muèallaḳ ḳubbe-i eflāḳ 

3. Ne mümkindür ki ire ġāyet beydā-i zātına 

Ne denlü olsa bu vādìde peyk-i èaḳl-ı küll çālāk 

4. Sen ol maḥbūb-ı èālemsün ki niçe niçe èāşıḳlar 

Şehìd-i èışḳ olup yolında cānlar virdiler bì-bāk   

5. Yoluñda çarḫ-veş mihrüñle ser-gerdānuñ olmışdur 

Ne ṭāñ  ādıḳ iderse her gün yaḳasın çāk 
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303 

90b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün   

1. Ḫūn oldı menzil-i zāt-ı şerìfüñ taḫt-ı erselnāk 
343

 

Geyürdi başuña dest-i saèādet efser-i levlāk 
344

 

2. Helāk eylerdi zehr-i ġussa-i aèdā-i dìn ḥalḳı 

 adìs -i laèl-i şìrìnüñ eger kim olmasa tiryāk 

3. Aña aṣılmaduḳ rūḥ-ı melek ḳalmazdı esrāda 

Eger kim èārıż-ı Gülgūn’a ḳılsañ zülfüñi fitrāk 

4. Düşürmişdür aña èaks-i leb-i laèlüñ nemek-dānın  

èAceb mi dìde-i zemzem olursa ḥaşr dek nemnāḳ  

5. èİmād-ı çār-ı zekì olmasa ger çār-ı yār anuñ 

Niẓāmı bozılup yere düşerdi  ādıḳā eflāk   

 

304 

90b  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì A.M.   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gerd-i ġamdan ḫāne-i dil oldı pāk 

Leyse fì ḳalbì velìkin sivāk 345
 

2. Sözün müjgān-ı bülbüldür diken 

İtse gül ḫār-ı elemle sìne çāk 

3.  ande kim baḳsam ḫayālüñ düş olur 

Mā yerā èaynāyi fi’d-dehri sivāk 
346

 

                                                 
343

  “Biz sana gönderdik.” (Bakara 2/151; Enbiya 21/107) 
344

  Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflâk) kutsi hadisinden iktibasla 

“şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 
345

  Senden gayri hiç bir şey kalbimde yoktur. 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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4. Cism-i èāşıḳ mi şūd zān rūy-ı zerd 

Zer-i koned ḫāk-i siyeh-rā èışḳ-ı pāk 

5. Ol ḫalìl-i cānuñ ey  ādıḳ dedi 

Tìġ-i ḫūn-rìzin gören rūhı fidāk 
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91a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Düşürse zerrece sümm-i semendüñ ḳabrüm üzre ḫāk 

G ubārum eyleye ehl-i baṣìret sürme-i idrāk 

2. Gözüm sürāḫ-ı ġamdur deşt-i miḥnetde degül müjgān 

İçine ṣarṣar-ı āh-ı dilüm pür eyledi ḫāşāk 

3.  abāb-ı cūy-ı eşküm ḥabs ider ey serv-i sìm-endām 

Eger kim itmege bād-ı ṣabā èışḳuñda bulan pāk 

4. Züleyḥā-yı ṣabā uyup hevāya ṣunmasa destin   

Neden olurdı ya gül Yūsuf’ınuñ dāmeni ṣad-çāk 

5. Ten-i ḫāki yere gökden Mesìḥ indi ṣanur  ādıḳ  

Mezārum üzre indükçe atından ol büt-i çālāk 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
346

  Senden gayrisini hiç bir zaman gözüm görmüyor (görmedi). 
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306 

91a  Der-Naèt-ı   abìb-i Ekrem   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Çün olduñ şāh-bāz-ı murġ-zār-ı èālem-i levlāk 
347

 

Nice pervāz ide vaṣfuñda ey meh ṭāéir-i idrāk 

2. Ten ḫāşākümi berbād iderse rūzgār-ı ġam 

Seni ey ġonca leb bāġ-ı cihānda terk idem ḫāşāk 

3. Gülābuñda şikest olmış èiṣāmuñ pāresin bulınsa 

İderdi şeyḫ-i şehr anı şehā dendānına misvāk 

4. G azāli ḳılmadı deştinde çìnüñ olmadı naḫçìr 

İdelden rişte-i zülf-i siyāhın èanberìn fitrāk 

5. Eger kim èāşıḳuñ olmasa ey meh dest-i mihrüñle 

Girìbānın çeküp  ādıḳ gibi ṣubḥ eylemezdi çāk   

 

307 

91a  Velehū Der- ıfat-ı  a ret A.M.   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Ey ḫāk-i deri efser-i şāhān-ı memālik 

Evṣāfuñ ider yerde perì gökde melāéik 

2. Müftì-i ezel ol leb-i èÌsì-i zamānuñ 

Maḳtūl-i ġam-ı ġamzesini yazmadı Hālik 

3. Göz luṭfuña nāẓır dehenüm z ikrüñe z ākir 

El-ḳalbü leke’ - ālibü ve’r-rūḥu kezālik 
348

 

                                                 
347

  “Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflâk)” kutsi hadisinden 

iktibasla “şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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4.  dāb-ı ser-i kūyuñı bilmek dile vācib 

 ācì-i reh-i Kaèbe’ye niteki menāsik 

5.  omaz pey-i aṣḥāb-ı hüdāyı dil-i ḳıṭmìr  

Müfliḥ olalı cümleden ey ḥˇāce ülāéik  

 

308 

91b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Nice āyìne-i pūlād olur bu çarḫ-ı mìnā-reng 

Şikest olmaz şu deñlü urdı seng-endāz-ı āhum seng 

2. Kiminüñ pāyine bu gülşen-i dünyāyı eyler ḫār 

Kiminüñ başına bu kend-i ḥażrāyı eyler teng  

3. Şikār-ı māhì-i èaḳl itmekiçün Baḥr-i Nìlì’de 

İder ḳullābına bu mihr-i zerrìn-tārı bir ḫarçeng 

4. Basìṭ-i ḫāke bir naḳş-ı münaḳḳaş ṣaldı kim anuñ 

Eñ ednā bir güni taḥrìre ḳādir olmadı Erzeng 

5. İrilmez māverā’yı ḥikmet-i Yezdān’a ey  ādıḳ  

Bu yollarda olupdur bād-ı pāy-ı èaḳl-ı insān leng   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
348

  Kalp de ruh da sana taliptir. 
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309 

91b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          (faèlün) 

1.  ayḥa eyler miyān-ı şebde dìk 

 ubḥ-ı ḫayr ol ki bārekallāhü fìk 
349

  

2. Yek ḳadeḥ bāde-i ṣabūḥı dih 

 ubḥ-ı ṣādıḳ çü mi şūd nezdìk 
350

 

3. Cām-ı èālem-nümā-yı ṣun sāḳì 

Ḫāne-i èaḳlı eyleme tārìḳ   

4. Aṭlas-ı ebya  içre mūy-ı miyān 

Silk-i lüèlüède rişte-i bārìk 

5. Aḥsenü’l-Ḫāliḳ’ına der  ādıḳ  

Görse ḥüsnüñ  ebārekallāhu fìk  
351

  

 

310 

91b  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem   

fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          ( faèlün) 

1. Sìm-i pergārla çizdi meh-i nev taṣvìrüñ 

Ḫāme-i zerle şehāb itdi gelüp taḥrìrüñ 

                                                 
349

  Allah seni mübarek kılsın. 
350

  Bir kadeh sabah içkisi iç ki şafak vakti yaklaşmakta… 
351

  Allah seni mübarek kılmıştır. 
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2. Cān-ı  dem’le sirişt itdi melāéik bil ki 

Ey perì èālem-i fıṭratde senüñ taḫmìrüñ 

3. Vāḳıèamda seni bir ḥüsnile seyr itdüm ki 

Hele ben ey meh-i Kenèān ideyüm taèbìrüñ 

4. Vaṣf-ı ruḫsāruña cānın eridür ammā kim 

 olaşıḳdur dili şemèüñ idemez taḳrìrüñ  

5. Geçer ey meh bu ṭoḳuz çenber-i jengārìden 

Her ki  ādıḳ gibi ḳapuñda ola ḳıṭmìrüñ 
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93a  Der-Naèt-ı  Şerìf   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey firāḳ-ı ḫançerüñden ravżada sūsen ḳatìl  

Çeşm-i bìmāruñ ġamından nergis-i gülşen èalìl 

2. Bir èadesdür ḫāl-i rūyuñ ḫırmen-i ḫüsnüñde kim 

 asretinden cānını otlara yaḳmışdur Ḫalìl  

3. Zaḫm-ı ġamzen işler o gülmezdi sìnemde eger 

Tìrüñ ey ḳaşı kemānum olmasa aña fetìl 

4. Şād ider göñlüm peyām-ber-i ḫaṭṭuñla ṣabā 

 yet-i raḥmetle aṣḥābı nitekim Cebreéìl  

5. Tìr-i āh-ı āteşìnüm gibi olmazdı  ādıḳā 

Kaèbe-i kūyında yāruñ her gece rūşen delìl 
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312 

93a  Der- ıfat-ı Naèt  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aġılur bād-ı ṣabādan cūya berg-i verd-i al 

Nitekim Cebreéil’den ṣuya Kitāb-ı Danyāl 

2. Dūd-ı āhumdan şererdür düşdi āb-ı rūyuña 

Bilmezler ey perì-peyker ṣanurlar anı ḫāl 

3. Nièmet-i ḥüsnüñde ḫāl-i mūy-dāruñ fi’l-mes el 

Bir megesdür èanber-i terden uçupdur perr ü bāl   

4.  arf-ı laèlüñde görenler ḫāl-i èanber-bāruñı 

Didiler zemzem kenārında vüżūé eyler hilāl  

5. Luṭf-ı rūyından şu deñlü  ādıḳā şerm idi kim 

Yerlere geçerdi sūrāḫ olsa yer āb-ı zülāl  

 

313 

93b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. èAzm-i Hümā iderken o şāh-ı melek ḫıṣāl 

Düşürdi naèl-i esbini gökde degül hilāl 

2. Miski libāsile o meh-i burc-ı salṭanaṭ 

 aḥn-ı èızār-ı çarḫa olur èanberìn ḫāl 

3. Evvel nefesde èarşa çıḳar emr-i  aḳ ile 

Yerden Burāḳ-ı berḳ-i şitābı açınca bāl 

4. Fānūs-ı çarḫı alup ele pāsbān olur   

Atı öñince ol gice Hindū-yı köhne sāl   
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5.  ādıḳ kemāl-i ṣunèile meşşāṭṭa-i ezel 

Mā-zāġa
352

 ile çeşmin o şeb eyler iktiḥāl 

 

314 

93b  Der-Naèt-ı  Şerìf   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫusrevā milk-i süḫanda saña yoḳ diye bedel 

Lafẓ-ı şìrìnüñi gūş itse Muèāz Bin Cebel 

2. Eyleme manṭıḳ-ı èışḳuñda beni ġayre ḳıyās 

Yoḳ yere ehl-i cidālile nider baḥs  u cedel  

3. Gūşına irse nidā-yı èArafāt-ı kūyuñ 

Kūhlar raḳṣ ide ey şeh yalñuz ṣanma cebel   

4. Gele ey ḫˇāce tereccì vü temennì bilmem  

Dehen-i èāşıḳa ṣun laèlüñi ḳavliyyāt-ı laèl 

5. Bilmezen nice şikār eyleye göñlüm  ādıḳ  

Fāéide eylemez ol çeşm-i ġazālāne ġazel 

 

315 

94a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ravża-i ḥüsnüñde ḳaşuñ mı āyā ḫūr-ı cemil 

Şeh-perin düşürdi ya perdāz iderken Cebreéìl 

                                                 
352

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 
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2. Ḫaṭṭ-ı ḥüsnüñ içre ḫālüñ èarża ḳıl kim serverā 

Bì-èades olmaḳ münāsib olmadı çün Ḫalìl 

3. İtdi ol ruḫsāre-i al üzre zülf-i tāb-dār 

Nitekim faḥr-i cihāna  ażret-i peyk-i Celìl 

4. Yūsuf-ı gül ḥasretinden giryeden nergislerüñ 

Dìde-i ġam dìdesi Yaèḳūb-veş oldı èalìl   

5. Gözlerüm çıksun o Yūsuf çehrenüñ  ādıḳ eger 

Nìl-i eşküm ayaġı tozına itmezsem sebìl 

 

316 

94a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Māsivā naḳşın gider dilden ḥarìf-i sāde ol 

Lā-yı miḳrāż ile kes cān riştesin āzāde ol   

2. Geç hevā-yı ġayrìden fikr-i èaṣā vü tācı ḳo 

Ne emìr-i kişver ü ne ṣāḥib-i seccāde ol 

3. èUzlet eyle  ays-ı è mir gibi şehr-i yārdan 

Geh hilāl-i necde çıḳ geh dāmen-i ṣaḥrāda ol 

4. Cevher-i zāta naẓar ḳıl naḳş-ı aèrāżı gider 

 ūret-i ribāya baḳma gevher-i maènāda ol 

5. Her neye olsa ḳanāèat eyle èarż-ı faḳrı ḳo 

Pādişāh-ı èāleme baş egme istiġnāda ol 
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6. Mest ü ḥayrān ol müdām esrār-ı èışḳ-ı nār ile 

Ne esìr-i berş ü ḳahve ne muḥibb-i bāde ol 

7.  alma ayaḳlarda düşüp merdüm-i eşküm misāl 

Nāvek-i āhum gibi çıḳ èālem-i bālāda ol 

8. Kim bilür nāke irişe ḳaṣid-ı ceyş-i ecel 

Sen hele ālāt-ı istiġfār ile āmāde ol   

9. èG ayri dil-berden seni böyle kesmezdi şeyḫ-i şehr 

 ādir olmasa eger kim  ādıḳā irşāde ol  

 

317 

94a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. İçmeden cām-ı şarāb-ı nābdan keyfiyyet al 

è rif ol āvāze-i perr-i megesden ḥālet al 

2. è lem-i keşfe ḳadem baṣmaḳ dilerseñ curèa-veş 

Ayaġına düş muġān-ı deyrüñ andan himmet al 

3. Būse-i cām-ı lebüñle èāşıḳ-ı dil-ḫastenüñ 

Naḳd-i cānın sāḳiyā meclisde destüñ debret al 

4. Ehl-i diller ṭurma derd-i èışḳ-ı yār olmaḳdadur  

Sen gerek fürḳat gerek ḥasret gerekse vuṣlat al 

5. Naḳd-i cānile bugün yāruñ metāè-ı vuṣlatı 

 ādıḳā bāzār-ı èışḳ içre yiterse ḳudret al 
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94b  Der- ıfat-ı Nu   u Pend  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

(fāèilātün)          (fāèlün) 

1.  ücre-i ḳalbüñi ṣūfì hele bir ḫalvet bul 

Soñradan èıyş u ṣafā itmege hem-ṣoḥbet bul 

2. Düş ayaġına muġānuñ saña himmet itsün 

Bir iki cām-ı ṣafā baḫşile ḫūş-ḥālet bul 

3. Bizden artuḳ çekesen belki de zer duḫterini 

Hele bir meclis-i tenhā düşürüp fırsat bul 

4.  arf idüp nergis-i muètel gibi naḳd-i ḳalbüñ 

Bāġ-ı ġamda ṣararup geçdügüñe èillet bul   

5. Cennet-i ḳūyına gelmiş aramış dildārı 

 ādıḳā zāhide nice diyelüm raḥmet bul 
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94b  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Baġladı sìnemde  arb-ı seng-i miḥnet reng-i nìl 

Cūy-ı eşküm oldı èaksinden anuñ mānend-i Nìl 

2. Baḳmasunlar diyü ol māhuñ ḥarìm-i ḥüsnine 

Perde ṭutdı dìde-i aèdāya perr-i Cebreéìl  

3. Gözlerüm ol ḫıżr-ı ḥaṭṭ-ı dildāra düş olam deyü 

Ḫūn-ı eşki saèdì-i saḳḳā gibi eyler sebìl 
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4. Her biri uçup iderdi Kaèbe-i kūyın maḳām   

 ıynetüm taḥmìr idüp perr nice murġ itse Ḫalìl  

5. Bilmediler  ādıḳā zevḳ-i zülāl-i ḫançerin 

Teşne diller olmayınca rişte-i ġamla ḳatìl 
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95a  Der- ıfat-ı Bārì èAzze İsmühū 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Fünūn-ı èışḳa ne lāzım reh-i ḫurūc u duḫūl 

Benì müfìd olur ey ḫˇāce èillet ü maèlūl 

2. Şarāb-ı èışḳı nigāruñ ġarìb-i mıṣġaledür 

Anuñla sāġar-ı ḳalbüm olur müdām maṣḳūl 

3. Güzel seven kişi girmez cināna derse eger 

Olur bu nevèa sözi ṭabè-ı zāhidüñ menḳūl 

4. Zamān-ı şāh-ı gül irdi revā mı ey sāḳì 

Muèāşirān-ı çemen-zār ola bugün maèzūl 

5. Şarāba tevbe idersüñ revādur ey  ādıḳ  

Yanında ehl-i kirāmuñ çü ġadr olur maḳbūl 
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95a  Der- ıfat-ı Naèt    

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  add-i elif mis ālüñe ey ser ü perr uṣūl 

Açdukça èayn-i ibreti ḥayrān olur èuḳūl 
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2. G amzeñ ḫadengi oldı meger hemze-i vaṣl 

Ten ḳalıbına rūḥ gibi eyledi duḫūl 

3. İtdükçe zülfi ayaġına èaḳl-ı ḫurde-bìn 

 anur zemìne  āèir-i Nesr eyledi nüzūl 

4. Mektūb-ı ḥüsni olmadı maḳbūl ins ü cān 

Tā urmayınca naḳş-ı femi ḫātem-i ḳabūl 

5. èArż eyle ḥāl-i  ādıḳ’ı ol şāha ey ṣabā 

Meşhūr nüktedür kim belāġı èale’r-resūl 353
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95a  Der- ıfat-ı Naèt  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Zülfüñe oldur dimek olurdı ey ḥūr-ı cemìl  

İnmiş olsa Muṣtafā’dan ṣoñra yire Cebreéìl 

2. Sāfì-i laèlüñ İrem bezminde olup curèa-rìz   

 atresinden eyledi èaynen  üsemmā selsebìl 354
 

3. Ol şeh-i ḥüsnüñ ḥarìm-i ḥāṣına baḳduñ deyü 

Gözlerine encümüñ çekdi şihāb-ı çarḫ-ı mìl  

4. Kendine nā-maḥrem dünyāyı oynaş itmese 

Pìr-i zen çarḫuñ ḳaṣa ruḫsārına sürmezdi tìl 

5. Sūz-ı èışḳ-ı  ādıḳā is bāt içün pervāneye 

Şemè-i meclis her gece eşèār ider rūşen delìl 

                                                 
353

  “Peygamber’e bildirilmesi…”  (Maide 99/5) 
354

  İnsan (76/18) suresi : “Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir.” 
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323 

96a    Velehū 
355

    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ben dedüm baña büt-i èayyār-ı sìmìn sāèid ol  

Ol dedi aġyāre kim bu kāfir oldı şāhid ol  

2. Kes èalāḳañ māsivādan şirket-i ġayri gider 

Ko èinādı terk-i is neyniyyet eyle vāḥid ol 

3. Ben Ebū Bekr’üm Resūl-i Ekrem’i taṣdìkde 

Sen gerek Zeyd ol gerek èAmr ol gerekse Ḫālid ol 

4.  ays’a virmez mi ḫayāl-i zülfi Leylā’dan ḥaber 

Bād-ı ṣubḥa kim dedi sen ara yerde fāṣid ol 

5. Cürm-i èiṣyānile irdüm ben Cenāb-ı  ażret’e 

Sen gerekse èābid ol ṣūfì gerekse zāhid ol 

6. Şimdi ey ḫˇāce ḳumaş-ı ehl-i zerḳüñdür revāc 

Kesb-i èirfān itme kim oldı meṭāèkāsid ol  

7. è rif olanlar n’ider bir daḫı şemè ü şāhidi  

Ehl-i bezme  ādıḳā yetmez mi şemè ü şāhid ol   

 

324 

96b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gice kim ol şeb-rev-i èayyāre bulmışdı delìl 

Şeh-perin mirḳāt iter ṭāḳ-ı sipihre Cebreéìl 

                                                 
355

  Bu şiir Dîvân’ın der-kenâr bölümüne kaydedilmiştir. 
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2. Öñine düşüp Burāḳ-ı berk-i seyrinüñ dilā 

 ārem-i aèlāya ṭoġrı kehkeşān oldı delìl  

3. Çeşme-i laèlin görelden şöyle giryān oldı kim  

Bāġ-ı Firdevs’üñ görenden çıḳdı āb-ı Selsebìl 

4. Muèciz-i engüşt-i destüñ bedri idüp zaḥm-nāk 

Sürme-i māzāġ-ı çeşmüñ nergisi eyler ḳatìl 

5. Destin ol  ādıḳ faḳìrüñ yā şāfièa’l-müz nibìn 
356

  

 sitān-ı devletüñde ḳalmasun böyle zelìl 

 

325 

96b  Der-Va f-ı Sünbül   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Eger kim èilm-i ḫafā bilmese ey naḫl-i cān sünbül 

Vücūdın yılda bir ḫāk içre itmezdi nihān sünbül  

2. Felekden indürür siḥrile jāle kevkebin her şeb 

İdelden derdini gülşende āyāt-ı duḫān sünbül  

3. Benefşe ṣanma eṭrāfında bāġuñ yılda bir ey gül 

Yazar jengārile evrāḳ-ı sebze gülsitān sünbül 

4.  anurlar ḫūşe-i Pervìnile şems iḳtirān itdi 

 açen destārına ṭaḳınsa ol meh zer-nişān sünbül 

5. Benefşe lāciverdile yazup menşūr-ı gülzārı  

Çeker jengār-ı misk-ālūdile ġarrā-nişān sünbül  

                                                 
356

  “Ey günahkarlara şefaat eden…”   
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6. Gerekmez şemme-i zülf-i nigār olmasa  ādıḳ  

Olursa gülşen-i èālemde èömr-i cāvidān sünbül 
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97a  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Güneş evrāḳını berf-i şitānuñ eylemekden ḥall  

Murādı bu ki eṭrāf-ı gülistāne çeke cedvel 

2. Ser-i kuh-sār-ı èanber-fāmı kāfūr itdi çün gerdūn 

Elinden ḫūn-ı ḫargūşı ḳomaz her kim ola aèḳal 

3. Olur nıṣfı enāruñ dāne-i ser-ḫayle meclisde  

 afā ehline aḫkerle ṭolu yāḳūtdan menḳal 

4. Ḫalāṣ eylersün èālām-ı ġam-ı girdāb-ı miḥnetden  

Eger bezm ehline èūduñ iderseñ muṭribā ṣandal 

5.  abā kim ḳāfile çekdi  icāz-ı kūy-ı dildāra 

Öñince āteş-i āhum götürdi zer-nişān meşèal 

6.  alem kezmezdi zencìrin sürüyüp deşt-i naẓmumda 

Dimāġın nāfe-i sevdā-yı zülfüñ itmese münḥall 

7. Hidāyet mürşidi olmazsa Hādì kār-ger olmaz 

 utalum dirseñ ey  ādıḳ hüdāya ola yā ekmel   
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97b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün   

1. Yā ḫāliḳa’l-beriyye i yā vāhibe’n-nièam 

En e’l-lezì  eferrede bi’l-lu fi ve’l-kerem 
357

  

2. Nuṭḳ-ı lisān-ı nāṭıḳa der-zikr-i tū kelìl 

Vaṣf-ı beyān-ı èāḳile der-fikr-i tū èadem 

3. Vaṣf-ı cemìlüñ itmege münşì-i èaḳl-ı küll 

Almaz eline muèterif èacz olup ḳalem   

4. Taḥrìr olalı defter-i mevcūd kāf u nūn 

Taġyìr-i ḥükme yazmadı kilk-i ḳażā raḳam 

5.  ādıḳ faḳìre eyle naẓar ḳoma yaluñ ac 

Yā ṣāḥibe’l-èa iyye i yā vāhibe’n-nièam 
358

 

 

328 

97b  Der-Naèt-ı Resūl-i Enām    

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yā dāfièa’l-beliyye i yā şāfièa’l-ümem 

En e’l-lezì  eferrade bi’l-lu fi ve’ş-şiyem 
359

 

2. Kilk-i zebān-ı berìde dehān key  evān güşād 

Çün der- ḥadìs -i vaṣf-ı  ū levlāk-ı zerd raḳam 

                                                 
357

  Ey halkların yaratıcısı, ey nimetleri hibe eden! Sen, lütuf ve keremde tek olansın. 
358

  Ey verilenlerin sahibi, ey nimetleri bağışlayan! 
359

  Ey belaları def eden ve ey ümmetlere şafaat eden, lütuf ve ahlakta sen teksin! 
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3. Fikr-i miyānuñ eylemede èaḳl olur ḫayāl 

Zikr-i dehānuñ eylemede fikr olur èadem 

4. Añlar kemāl-i zātını ol gevherüñ faḳat 

Gevher-i şinās-ı yārüñe èālem ḳadem   

5. Fikr it kemāl-i ḥaddüñi  ādıḳ gözet edeb 

Naèt-i Resūl-i  ażret-i Bārì’den urma dem 

 

329 

97b  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì A.M.   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey sevād-ı ḫaṭṭ-ı laèlüñ āyet-i yuḥyi’l-èı ām 
360

 

Nüsḫa-i zülf-i siyāhuñ ḥalḳa-i Beytü’l-Ḫarām 

2. Leblerüñ altında ḫaṭṭuñ sebze-i èayne’l-ḥayāt 

 āmetüñ üstinde zülfüñ ṭāéir-i sidr-i ḳıyām 

3. Sırr-ı ġaybi’l-ġayb dinmek āġzına zìbā velì 

Zerre-i nāçìz dinmekdür aña mā-lā kelām 
361

 

4. Bir sebū eyleñ türāb-ı meşhedümden ey refìḳ 

Tā içenler ol sebūdan olalar mest-i müdām  

5. Vaṣf iderdüm ben dür-i dendānı vaṣfın  ādıḳā 

Bulmadan èıḳd-ı  üreyyā’nuñ niẓāmı intiẓām 

 

                                                 
360

  “Kemikleri diriltir” anlamına gelen ifade Yasin (36/78 ) ve Müminün (23/14) surelerinden iktibastır. 
361

  Bu şey üzerine söz söylenmez. 
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98a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İnnì  raéey ü vecheke yā eşrafe’l-enām 

Ke’ş-şemèi fi’l-ġayāhibi ke’l-bedri fi’ - alām 
362

 

2.  ulmet içinde ḳalmış idi cümle-i vücūd 

Şemè-i cemālüñ itmese bu èarṣada ḥırām 

3. Ḫaṭṭ-ı benefşe böyle ey sāḳì-i behişt 

Oldı raḥìḳ-i laèl-i lebüñ èanberìn-ḫitām 

4. Naḳd-i ḥayātı bezmine ṣarf itmeyenlere 

Sāḳì şarāb-ı cām-ı lebin eylemiş ḥarām 

5. Bir bādedür ki ḫūn-ı dili ḳaṭresin anuñ 

Tesbìḥ iderdi  ādıḳ eger bulsa Şeyḫ Cām  

 

331 

98a  Der- ıfat-ı èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  arem-i Kaèbe yüzi gözleri āhū-yı  arem   

Zemzem-i şìve lebi ġabġabı çāh-ı zemzem 

2. Bu ne ḥikmet ola ki Münşì-i divān-ı ezel 

Küfri vechüñde ider defter-i ìmāna raḳam 

3. G abġabuñ sāġar-ı billūrını èarż itse eger 

Eline sāġar-ı èıyş almaz idi bir daḫı Cem 

                                                 
362

  Ey yaratılmışların en şereflisi, karanlıklar içindeki mum, zulmetler içindeki dolunay gibi olan yüzünü 

gördüm! 



 

481 

 

4. Bu hevādan kişi uçmakdur eyā dil yoḫsa 

Serkeşidür  arem-i kūyına dildāruñ İrem  

5. Benim ol muṭrib-i nūrānì-sirişt ey  ādıḳ  

Eylese rişte-i cānumdan olur sāzına bem 

 

332 

98a  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì   

feèilātün feèilātün  feèilātün  feèilün 

 (fāèilātün)              (fāèlün) 

1. Vaṣf-ı laèlüñde kemāle irişelden suḫanüm 

Her kişi derd-i zebān eyledi şièr-i ḥasenüm 

2. Ḫırḳa-i cismine sūzın ide bulursa Mesìḥ 

Pāyüme rāh-ı tecerrütde batan her dikenüm 

3. Mū-miyānuñ  ġamı öldürse beni ḥūrìler 

Dikeler rişte-i zülfiyle nigārā kefenüm 

4.  asret-i nergis-i mestüñle ölürsem sāḳì 

K abrüm üstinde ḳoḳan mest ola berg-i çemenüm 

5. Gird-bādıyla irem deyü nigārā  ādıḳ  

Rāh-ı ümmìd ü viṣālinde ġubār oldı tenüm 
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333 

99a  Der-Men abet-i Fārū  A.M. 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dìn iline èadlile viren niẓām 

 ażret-i Fārūḳ èaleyhi’s-selām 

2. Nāmı olur  ażret-i Fārūḳ anuñ 

Bāṭılı ḥaḳḳdan idicek farḳ-ı tamām 

3.  urre ile cismini eyler fikār 

Ehline eṣnāmuñ idüp intiḳām 

4. İtse ġa ab düşmene rūz-ı ḳıtāl 

Mūları cisminde olurdı sihām  

5. Muḥtesib-i dìn olalı şerèüñ ol 

Eyledi mìzānını  ādıḳ tamām  

 

334 

99a  Der-Men abet-i Zü’n-Nūreyn  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  umrì-i serv-i besmele-i gülşen-i ḳadìm 

 ūṭì-i bāġ-ı ḥamdele-i Cennet-i Naèìm 

2. Ziver-fezā-yı gevher-edā-yi Kelām-ı  aḳ 

Muèciz nümā-yi naẓm-ı girā-yi dürr-i yetìm   

3. Gencūr-ı naḳd-i maḥzenü’l-esrār-ı elif ü lām 

Maḳbūl ü yār-ı s ālis -i muḥtār-ı ḥā vü mìm  
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4. Sırr-ı niẓām-ı ḳālıb-ı fersūdeye Mesìḥ 

 ūr-ı kelām-ı  ażret-i Zü’l-èAzze’ye Kelìm 

5.  ādıḳ burūc-ı ṣāḥib-i nūreyn-i ve’l-ḥayā 

 alli ve ṣāḥìbühü muḥ āruni’l-Kerìm 
363

 

 

335 

99b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Olmaġ isterseñ eger ṣadr-ı kerāmetde muḳìm 

Genc-i ġamda gitmesün dāyim dilüñden yā Kerìm 

2. Mekr-i şeyṭāna firifte olma miréāt-ı ḥiyel 

Gösterür nār-ı Caḥìm’i  dem’e bāġ-ı Naèìm 

3. Heb berāber ṭutmaġıçün bāde-i nūşān ġamı 

Oldı ol cām-ı ṣafā-güster èalā ḫulḳin èa ìm 
364

 

4. Ayırur cānı cihāndan ḥalḳahā-yı zülf-i dūst 

Nitekim naḳş-ı aḥedden Aḥmed’i ayurdı mìm  

5. Fāéide itmez saña māl u benānuñ kes reti 

 ādıḳā ḥālì olınca kìse-i ḳalbin selìm 

 

 

 

 

 

                                                 
363

  Dua et,onun arkasında dur. Çünkü onun arkadaşı Kerim olan Allah’ın seçtiğidir. 
364

 Kalem (68/4) suresi : “Sen elbe  e yüce bir ahlâk üzeresin.”  
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336 

99b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Eyyühe’s-sāḳì lenā hā i’l-müdām 

Min raḥìḳi’l-èAdn-i miski’l-ḥı ām 
365

 

2.  un dil-i Ferhād’a ḥelvā-yı lebüñ 

İtmeden dehrüñ èacūzı telḫ-i kām   

3. Vaḳtidür māée’l-girevì ṣun bize 

Sāḳiyā luṭf ile min keési’l-kirām 
366

 

4. Ḫırmenüñde murġ-ı dil olmazdı ṣayd 

Zülf-i müşgìnüñ eger olmasa dām 

5. èßd-ı ḫālin vaṣf ider dil-berlerüñ 

Şièr-i  ādıḳ ṭañ mıdur olursa ḫām 

 

337 

99b  Der-Muècize-i  üsn   

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)              (fāèlün) 

1. Vaṣf-ı nārenc-i zenaḫdānuña başladuġı dem 

Kesdi engüştini ey Yūsuf-ı gül-çehre ḳalem 

                                                 
365

  Ey sâkî, bize devamlı Adn içkisinden ve Hitâm miskinden getir! 
366

  İnsan (76/17) suresinde geçen, cennette inananlara ikram edilecek olan cennet içeçeğine telmih 

yapılmıştır 
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2. Lāleler kim çemen geldi lebüñ yādına  

Her birin eyledi erbāb-ı çemen sāġar-ı Cem 

3. Şöyledür zìr-i ḳabāda o miyān-ı nāzük 

Olmaya èūdına èavvād-ı sipihr eylese bem 

4. Beyże-i jāle-i cemè eyledi güller tā kim 

Bülbülüñ sìne-i mecrūḥına ide merhem 

5. Cism-i ḫākì ola iksìr-i saèādet  ādıḳ 

Şöyle kim kūy-ı maènāda olasın ḫāk-i ḳadem 
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99b  Pādişāh Lehū 
367

   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kevkeb-i burc-ı ṭarab encüm-ḥaşem 

Ḫusrev ü milk-i èArab şāh-ı èAcem 

2. èIzz u naṣruñ mū gibi ve’l-èādiyā  368
 

Tìr ü ḳavsüñ midḥati nūn ve’l-ḳalem 
369

 

3. Zāġ-ı zāġuñ bülbül-i bāġ-ı belāġ 

 ayd-ı gāhuñ gülbini āhū-yı Ḫarem   

4. Nāle ḳılmaz kimse rūzında şehā 

Çeng-i muṭribde meger kim zìr u bem 

                                                 
367

  Bu şiir Dîvân’ın der-kenâr bölümüne kaydedilmiştir. 
368

  Kur’an’daki 100. sureye  (Adiyat suresi) atıf yapılmıştır. Bu kavramın çeşitli anlamları olmakla beraber 

koşmak, yorulmak, nefes nefese kalmak gibi anlamlara gelir.  
369

  Kur’an’daki 68. surenin adıdır.  
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5. Destine almazdı  ādıḳ olmasa  

Ger seg-i kūyuñ sifāli cām-ı Cem  
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100a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Geçse ḳabrümden eger espile mānend-i nesìm 

Raḳṣ ura ḫāk-i mezārumda olan èazm-i Rahìm 

2. Bezmine her ki meges-rān ide fikr-i zülfüñ 

Yaraşur olsa aña  ażret-i Cibrìl-i nedìm  

3. Gözleri nüsḥa yazar tesḥìrle bādām üzre 

Her ki nergis gibi baḥrinde ola zār u saḳìm 

4.  aşı yāyını görüp muṣḥaf-ı rūyında göñül 

Bildi  uréān’ı şifā eyledügin aña  akìm 

5. İsmi yād ola o māhuñ gider aġyār bu kim 

 ande añıla melek nāmı ḳaçar dìv-i racìm  

6.  ıldı naḳşın görüp üstād-ı zamāne èāciz 

Yazdı bir nüsḫa ruḫ-ı dil-bere üstād-ı ḳadìm 

7.  ādıḳ ol çeşm-i duèā-pìşe  muḳāmìr diyişüñ  

Sāmirì siḥri ṣanurdı  ādıḳā görse Kelìm  
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100a  Der- ıfat-ı Mevèı e    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Oldılar devr-i lebüñde lāle-i ḥamrā bezm 

Bezmimüzde sāḳiyā rind-i ḳadeḥ-peymā bezm 

2. Bir çerāġ-ı zer-nişāndur nār-ı fürḳatinsüz 

Ḫānḳāh-ı ravżamuzda nergis-i şehlā bezm 

3. Ḫaṭṭ degül aèmālümüz menşūrınuñ çekdi bilk 

Üstine kilk-i sevād-ı cürmile ṭuġrāmuz 

4. Zülf-i perçìninde ṣordum ḫaṭṭ-ı müşg-āsā dedi 

Bir ḫaṭāyì bendemizdür èanber-i sārā bezm 

5. Şìşe-i billūra girmiş bir megesdür  ādıḳā 

Dìdemüz içinde èaks-i ḫāl-i èanber-sā bezm 
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100a  Der- ıfat-ı Dilìrì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Geh feżā-yı ḳudretüñ şìr-i pelenk-endāzıyem 

Geh semā-yi rifèatüñ bāz-ı Hümā-pervāzıyem   

2. Şehperin çeksem n’ola èAnḳā-yı èālì-hümmetüñ  

Nefs-i kāfir kişi ḳatl itmiş dilāver ġāziyem 

3. Başumı çevgān-ı zülf-i yāre ṭop itsem n’ola  

èArṣa-i mihr ü vefānuñ ben de bir ser-bāzıyam 
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4. Murġ-zār-ı èālem-i èışḳuñ hümālarla müdām 

Evc-i istiġnāda pervāz eyleyen şehbāzıyam 

5. Naẓm-ı gevher-bārumı  ādıḳ kemāle irgürüp 

Milket-i èOs mān içinde  āfıẓ-ı Şìrāz’ıyam  
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100b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

1. Nice bir genc-i belāda ġam u miḥnet çekelüm 

Bezm-i èuşşāḳa gelüñ cām-ı maḥabbet çekelüm   

2. Tìġ-i şevḳiyle açup kişver-i endūh u ġamı   

 alèa-i cān u dile èasker-i èişret çekelüm 

3. Ola kim menzil-i maḳṣūda ire pāy-ı ümìd 

Rāh-ı miḥnetde hele bār-ı meşaḳḳet çekelüm 

4. Ayaġı tozın alup bād-ı ṣabādan yāruñ  

Dìde-i cānumuza kuḥl-i baṣìret çekelüm 

5. Māsivā naḳşı  ādıḳ ḳazıyup ḫātırdan  

 afḥa-i ḳalbimüze kilk-i meveddet çekelüm 
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100b  Der- ıfat-ı Mevèı e  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Seni sevdüm belā vü derd-i maḥabbet iḫtiyār itdüm   

Geyüp şāl u èabāyı faḳr u zillet iḫtiyār itdüm 

2. Ben ol ḳaṭè-ı taèalluḳ eylemiş abdāl-ı èışḳam ki 

Unutdum şehr-i yāri derd-i ġurbet iḫtiyār itdüm 

3. Ben ol ḫākister olmış bir belālı bülbülem ey gül 

 anāèat gülşeninde ḫār-ı ḥasret iḫtiyār itdüm 

4.  abā vü tācı terk itdüm maḥabbet ḫānḳāhında   

Mürìd-i pìr-i èışḳam genc-i èuzlet iḫtiyār itdüm 

5. Tecerrüd èāleminde bir Mesìḥā meşrebem  ādıḳ  

Koyup zevḳ-i viṣāli nār-ı fürḳat iḫtiyār itdüm 
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101a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Cihānda āferìniş mihrini seyr itmege èālem 

Düzetdi dest-i ṣunèı bir muèallaḳ nil-gūn ṭārem 

2. Cemāli ḫırmeninden aña çün bir dāne gösterdi 

Koyup Fidevs’i derūndan anuñ dihkān olur  dem   

3. Şifā-sāz olmada ol bir  akìm-i lem-yezeldür 
370

 kim  

Aristūlar olupdur ḥikmetinde elken ü ebkem 

                                                 
370  “zail olmayan, dâimi” anlamına gelen ifade Allah’ı medhü senada kullanılır. 
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4. Gelüp gencūr-i kün ü kenz
371

 anı miftāḥ ile açdı  

Bi-ḥamdullāh ṭılsımāt-ı ḥaḳāyıḳ ḳalmadı mübhem 

5. İderdi ṣubḥ-veş  ādıḳ cihāna mihrini ifşā 

Dehānı dürcine destüñ eger kim urmasa ḫātem 
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101a  Der-Naètü’n-Nebì A.M.    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey ki meddāḥ-ı cemālüñ ḥubbì dādār-ı ḳadem 

Mālik-i milk-i èArabì şāh-ı iḳlìm-i èAcem 

2. Ḫusrev-i encüm ḥaşemsün dāfiè-i renc ü èanāé 

Vālì-i vālā èalemsün rāfiè-i ẓulm ü sitem 

3. Mānì-i naḳş-ı ḳadìm ü ḳāniè-i faḳr u fenā 

S ānì-i ṣunè-ı Kerìm ü Bānì-i ḳaṣr u s iyüm  

4. Māéil-i mihrüñ bulur dünyāda cāy-ı zü’l-èulā 
372

 

Düşmen-i dìnüñ bulur èuḳbāda ecr-i Bü’l- akem 

5. Rūz-ı maḥşerde görüp zār u ḥazìn ü derd-nāk  

 ıl şefāèat  ādıḳ’a yā Şāfiè-i ḫayl-i ümem 

 

 

 

 

                                                 
371

  “Ben gizli bir hazine idim..” anlamına gelen ifade “Küntü kenzen mahfiyyen..” ile başlayan kudsi 

hadisten kısmen iktibastır. 
372

  “ululuk makamına sahip olanların makamı” 
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346 

102b  Der-Tev ìd-i  a ret-i Mu avvin  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. G am ẓulmetinde şemè-i ruḥuñ eyle reh-nümūn 

Mā-yaèrifūne  ālibeküm eyne  ezhebūn 
373

 

2. İrmez nikāt-ı ḳudretüñe fikr-i mū-şiḳāf 

Bilmez rumūz-ı ḥikmetüñi èaḳl-ı z ü-fünūn 

3.  unèuñ hilāl-i çarḫ-ı nigūn-sārı eyledi 

Ferhād-ı èışḳa tìşe ile kūh-ı Bì-süṭūn 

4. Devr-i ḳamerde ṣafḥa-i ibdāèa ṣunè ile 

Bir çihre yazdı ḫāme-i naḳḳāş kāf u nūn  

5.  ādıḳ görince muècize-i ḥüsnin ol şehüñ 

 ıble idindi vechini ser-cümle-i èābidūn  
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102b  Der-Naèt-ı Seyyidü’l-Mürselìn   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Deyr-i cihānda ṣūretüñi kilk-i kāf u nūn 

Taḥrìr idünce oldı melek cümle sācidūn 

2.  āli n’olurdı şām-ı ḳıyāmetde èāşıḳuñ 

Şemè-i cemālüñ olmasa ger aña reh-nümūn 

                                                 
373

  Tekvir (81/26) suresinden iktibas içeren (Nereye gidiyorsunuz!) ifadenin anlamı şöyledir : “Sizin 

is eğinizi O biliyorken siz nereye gidiyorsunuz!” 
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3. Geldi ḳıyām-ı ḳaddüñe çün emr-i festaḳim 
374

  

Olsa elifde ey ḳaşı yā n’ola ger sükūn 

4. Cibrìl zülfüñ eylemeden vaḥy ḳalbine 

 yāt-ı èışḳı añlamadı èaḳl-ı zū-fünūn 

5. Devlet yeterdi leyle-i esrāda  ādıḳā 

Ol meh diyeydi èāşıḳına eyne  ezhebūn 375
 

348 

102b  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gözlerüñ āhū-yı misk ü ruḫlaruñ gülzār-ı çìn 

Vaḳtüdür gelseñ muèaṭṭar eyleseñ gülzār için 

2.  ubḥ-dek gitmez S üreyyā’nuñ elinden subḥası 

Bir gedādur ḫırmen-i mihrüñde ey meh ḫūşe-çìn 

3. Ḫār-ı kūyuñ èāşıḳuñ pāy-ı fikārında bulup   

Gözlerine ey perì müjgān iderdi ḥūr-ı èìn 

4. Dürc-i ġaybü’l-ġaybdür rāz-ı dehānuñ sìnede 

Barışur Cibrìl-i èaḳl olsa eger aña emìn 

5.  ādıḳā zerrìn ḳadeḥ ṭūt kim bisāṭ-ı èişrete 

Al otaġıyla çıḳdı lāle-i saḥrā-nişìn 

 

 

                                                 
374

  Hûd (11/112):  “Dosdoğru ol!” 
375

  Tekvir (81/26) : “Nereye gidiyorsunuz?” 
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103a   Der-Naèt-ı Seyyidü’l-Mürselìn   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aşlaruñ èaksi gözinde ey meh-i Zühre-cebìn 

İki nesne içre ḳonmış iki zevraḳdur hemìn  

2. Sìneden olur ḫayāl-i ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ ḫıred 

Nitekim āyāt-ı  aḳḳ’ı levḥadan Rūḥü’l-Emìn 

3. Nāme-i aèmālimüzdür defter-i ḫaṭṭ-ı nigār 

Ki sevād-ı ḫaṭṭile yazar Kirāmen Kātibìn 

4. Çeşm-i ḫūnin laèl-i ḫātemdür ḫayālüñ şāhına 

Seng-i bì-dād-ı nişānı aña pìrūze-nigìn  

5.  asret-i laèlüñle gözden dökülen yaşı revān 

Eyledi ḫayl-i melāéik ravżada māéin maèìn 
376

  

6. Şöyle sürḫ itdi sirişküm èaks-i laèl-i yār kim 

Yazdı èÌsā’nuñ lebin ol sürḫile naḳḳāş-ı Çìn 

7.  aşr-dek ol ḫaṭṭ-ı èanber-būyla rūy-ı nigār 

Oldı ey  ādıḳ benüm ḳabrümde şemè-i èanberìn 

 

 

 

 

                                                 
376  Mülk (67/30): “… emiz su (akarsu)…” 
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350 

103a   Der-Naèt-ı Ḫˇāce-i èAlem    

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 

1.  aṣrına èarş-ı aèẓamuñ çıḳmaġa būne āsmān 

Oldı muraṣṣaè pāyelü bir lāciverdì nerdubān 

2. Çün mün ehā
377

 ḳaddin geçüp ol ḳābe ḳavseyni 
378

 görür 

 ayret feżāsında ḳalur şehbāz-ı sidre èaşiyān 

3. Raḫş-ı Hümā-pervāzla èazm-i semāvāt eylese 

Altunlu dìbālar düşer pāyine anuñ kehkeşān  

4. Sìmìn rikābı èaynìdür ḫūrşìd-i çarḫ-ı çārümin 

Naèl-i semendi resmidür naḳş-ı hilāl-i zer-nişān  

5. Çün kuḥl-i mā-zāġ 
379
 eyledi  ādıḳ ġubār-ı ravżasın 

Öldükde ḥavrā eylesün her üstüḫˇānum bir murān  

 

103b  351 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1.  afā sürer eşiginde maḳam iden miskìn 

Erāéikinde behiştüñ nite ki müttekiéìn 

2. Mülekkìn  ḫāküñe ḫu rin ve èabḳarì  380
 bestür  

Muḳìm-i kūyuña mesken-i maḳām-ı èılliyyìn  

                                                 
377

  Necm (53/14) : “… en son…” 
378

  Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
379

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 
380

  Rahman (55/76):  “yeşile ve döşemelere…”  
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3. İderdi Meryem elinde şemāme-i èanber 

Bulaydı nāfe-i zülfin eger ki tek bir çìn  

4. Gözümden aḳduġı ḫūnı behişt-i kūyında  

Göreydi destine ḥınā iderdi ḥūri’l-èìn 
381

 

5. Bu deñlü ṭūṭì-i cān söylemez şekker-i güftār 

Meger kim mülhem-i ġaybi ide aña telḳìn 

6. Oḳunsa sāġar-ı bezm üzre vaṣf-ı dendānı 

 açardı zer gibi èaksini üstine Pervìn 

7. İnanma dehre ki telḥ-i mezāḳ iken  ādıḳ  

Şekker dehānını Pervìz’e eyledi Şìrìn  

 

352 

103b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sìnesin nāḫunla pür-naḳş itdi èaḳl-ı z ü-fünūn 

Tā gele ders-i maḥabbet ala eṭfāl-i cünūn    

2.  b-ı sìmiyle yazulmış taḫte-i taèlìmdür 

Mekteb-i mihrinde ol māhuñ bu çarḫ-ı nìl-gūn 

3. Çeşm-i maḥmūruñ gibi baḫtum olupdur ḫˇāb-nāk   

Zülf-i şeb-gūnuñ gibi èaḳlum olupdur vājgūn  

                                                 
381

  Duhân (44/ 54) : “… iri gözlü …” 
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4. Şām-ı ġamda ḫargeh-i Leylā’ya èazm itdükde  ays 

Şuèle-i āh-ı derūn olmışdı aña reh-nümūn 

5. Dūd-ı āhı tìşe-i derkār-ı göñli Kūhken 

Sìne-i  ādıḳ olursa n’ola kūh-ı Bì-sütūn 

 

353 

Der-Tev ìd-i Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  Sensin ol èallāme-i mā-lem  ekūnū  aèlemūn 
382

 

Zātuñı pāk eyledüñ èammā  eḳūlü’ - ālimūn 
383

 

2. Meyl idenler sübḥa-i mercāna laèlüñ terk idüp 

Oldılar bezm-i nedāmetde ve-hum yes aġfirūn 
384

 

3. Ehl-i èıṣyāna dök lā-taḳne ū min-raḥmetì  385
 

Ḫˇān-ı luṭf-ı bì-girānuñdan izāhüm yaḳne ūn 
386

 

4. èArż-ı dìdār eyleseñ èuşşāḳa ṣummün bükm olup   

Münker-i ruéyet ḳalur èumyun fe-hüm lā yunṣarūn 
387

  

5.  ubḥ-veş  ādıḳ ḳuluñdur ṣıdḳına rūşen delìl 

 uccet-i ṣādıḳ yiter innā naḥnü’ṣ-ṣādiḳūn 
388

 

                                                 
382

  Bakara (2/251) suresinden iktibasla  “… sizin bilmediğinizi size öğre en…” anlamına gelen  ayetin 

tamamı şöyledir: “Ni ekim kendi aranızdan, size âye lerimizi okuyan, sizi her kö ülük en arındıran, size 

ki ap ve hikme i öğre en, ayrıca bilmediklerinizi de öğre en bir peygamber gönderdik.  
383

  Zalimlerin söylediği şey. 
384

  Onlar istiğfar ediyorlar (af diliyorlar). 
385

  Zümer (39/ 53):  “Allah’ın rahme inden ümit kesmeyin!” 
386

  Rûm suresinden (30/36) iktibasla  “… ümi sizliğe düşerler…” anlamına gelir. Ayetin tamamı şöyledir: 

“İnsanlara bir rahme   a  ırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle 

başlarına bir kö ülük gelirse, bir de bakarsın ki ümi sizliğe düşerler.” 
387

  Bakara (2/18) : “ … onlar sağır, dilsiz ve a’mâdır, yardım olunmazlar.” 
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104b  354 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  afā bezminde sāḳìler nigārā devr-i  dem’den 

Seg-i kūyın sifālin yeg ṭutarlar sāġar-ı Cem’den 

2. Görüp ḫaṭt-ı nigìn-i laèlüñ aèdā ḳaçsa ṭañ mıdur 

Süleymān’um ḳaçarlar deyü onlar ism-i aèẓamdan 

3. Es er ḳılmaḳ vücūdından kişinüñ āvāyimiş bildüñ  

Eger bu nükteyi fehm eyledüñse naḳş-ı ḫātemden  

4.  urāḥì dest-i Cāmì’den irādet alduġın bilmem 

 abāb-ı cām-ı mey ammā ki tācın geydi Edhem’den 

5. Sipihr-i Zāl’uñ ey  ādıḳ kemān-ı cevrini çekmek 

Benüm yanumda ortaḳdur bahādırluḳda Rüstem’den  

 

355 

104b Der- unè-ı Bārì èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  b-ı luṭfın kimseye göstermez ol çāh-ı zeḳan 

 urra-i müşgìnden olmış ṭutalum aña resen 

2. Ol büt-i sìmìn-teni vażè eyledükde dest-i ṣunè 

Sözin èasāyile itmiş aña cāy-ı dehen 

3. Menbaè-ı dilden tereşşuḥ itdi dil bir çeşmedür  

Ḫaṭṭ-ı müjgān ṣanma eṭrāfında bitmişdür çemen 

                                                                                                                                                    
388

  Şüphesiz biz tasdik edenleriz. 
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4. Seyr iden yerde nişān-ı pāy-ı kelb-i kūyuñı  

Kevkeb-i eşküm arasında ṣanur èıkd-ı peren  

5. Eyleyen cāna zeneḫdānuñ çìn-i dāru’n-neşāṭ 

Eylemiş peyġūle-i zülfüñ dile beytü’l-ḥazān 

6. Beñleri bir Hindì-kāfirdür ki itmiş sihri kār 

Gözleri bir rengi sāhirdür ki ḳılmış mekri fenn 

7. Mihr-i dünyāyı çıḳar dilden Mesìḥā-meşreb ol 

Kaèbe-i èulyāyı  ādıḳ eyleme cāy-ı vatan 

 

356 

104b  Der- unè-ı Celle Celālühū   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Yüzüñ miréātını èarż eyle ey ḫūrşìd-i meh-rūyān 

Ki ḳand-i laèlüñi vaṣf ide ṭūṭì-i şeker-gūyān 

2. Nişān-ı laèl-i esbüñdür reh-i èışḳuñda buldum ben 

Anı kim gökde isterdi dem-ā-dem māh-ı nev-cūyān 

3. Dil-i dìvāne uṣlanmaḳ olurdı ey ṭabìb-i şehr 

Eger kim aña zencìr olsa zülf-i èanberìn mūyān 

4. Şemìm-i nāfe-i zülfüñ arar ey gözleri āhū 

Nesìm-i ṣubḥ olup vādìler içre her yaña būyān   

5. Nemāzuñ ol zamān maḳbūl olur èālemde ey  ādıḳ  

Vużūé almaġa ẓarfuñ ola ibrìḳ-i ḳadeḥ şūyān   
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105a  357 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Daèvì iderse şirket-i zātın eger èadū 

Yiter güvāh-ı vaḥdeti tevḥìd-i zāt-ı hū 

2. Zì-ṣānièì ki ḳudret-i ḫod teékìd bedìd 

 ās-ı sipihr-i ṣunèile ṭurġurdı ser-fürū 

3.  udret degül mi ḥikmetinle ide taèyìn 

Der-şān-ı şehd-i lezzet [ü] der-ṭabè-ı misk-i bū 

4.  apuñ ḳoyup şu kim vara bir ġayre meh gibi   

Layıḳ eline ṭāsın alup gezse kū-be-kū 

5. Nār-ı caḥìme yaḳma dil-i  ādıḳ’ı müdām  

Anuñ ḥefì ki oldı cihān içre āb-ı rū 
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105a Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İnkār iderse muècizüñe gözgüde èadū 

Gelsün şehādet eylesün āhū-ı misk-i bū 

2. Şāyed ki ẓarf-ı zemzem-i vaṣluñ ola deyü 

Ḫāk-i vücūdın ehl-i ṣafā eyledi sebū 

3. Üstād-ı ṣunè seyr ide ol māh-veş deyü 

 op-ı sipihri ḳodı muèallaḳda ser-fürū  
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4.  aḥn-ı felekde eyledi ḫūrşìd-i enverì 

Bustān-ı ḳadr u cāhına bir ser-nigūn kedū  

5.  ādıḳ faḳìri āteş-i dūzaḫda yaḳma çün 

 ıldı vücūd-ı pāküñi çün ḥalḳa āb-ı rū  

 

359 

105a  Der- ıfat-ı  alavātullāhi A.M.   

 mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Göreydi mihr-i cemālin o mehveşüñ Hindū 

Diyeydi eşhedü en lā-ilāhe illā hū 
389

 

2. Göründi ehl-i recāya seḥāb-ı zülfinden  

Fürūġ-ı māh-ı èızārı ke-mā hüve’l-mercū 
390

 

3. Ne sihr ider yine bilsem o çeşm-i seḥḥāruñ 

Ki aldı nāfe-i terden ele siyeh cārū 

4. Ne düzd olur ser-i zülfin kemend idüp yāruñ 

 arìm-i ḥüsnine ṣarḳar giceyle ol Hindū 

5. Düşürdi nāfını deşt-i Ḫoten’de ey  ādıḳ  

Belāy-ı sünbül-i dildār-ı çekmeden āhū 

                                                 
389

  “Ben şehadet ederim ki ancak O vardır.” Kelime-i şahadetten iktibas ve mülhemdir. 
390

  Nitekim o ümit edilendir. 
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105b  360 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  alaldan ḫırmen-i cāna fürūġ-ı āteşüñ pertev 

Görünmez çeşmine erzen ḳadar bu kāéināt-ı cevv 

2. Ben ol derviş-i dil-rìşüm işigüñ ḳomazan ey şeh 

Eger biñ kez seg-i kūyuñ iderse üstüme èav èav 

3. Ben ol şāha ḳul odum ki bugün sìm-i semendine  

Degül naèl olmaġa lāyıḳ felek evcinde māh-ı nev  

4.  ururken ḫāl-i ferzìnüñ revā mıdur benüm rūḥum 

Bisāṭ-ı ḥüsne şāh olamaḳ ser-i zülfüñ gibi kec-rev 

5. Nihāl-i ḳadd-i dildāra cihān baġında ey  ādıḳ  

Ne endāmıyla öykünmişdür ol èarèar diyen lūlū  
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105b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Destine dās-ı zer-endūdan ki ala māh-ı nev 

Kişt-zār-ı èömre ol-dem ḫātıra olur direv 

2. Ḫayl-i eşküm menzil-i maḳṣūda oldukça revān 

Ey kemān-ebrū ḥadeng-i āhum oldı peşrev 

3. Şol ḳadar dihkān-ı dil ekdi ümìdi toḥmını 

Mezraè-ı èālemde ḥāṣıl itmedi bir dāne cev 
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4. Nār-ı āhum yaḳdı ḳandìlin felek ebvābınuñ 

Māh-ı nevdür ṣanma peydā oldı andan bir èalev 

5. Ol perìden ġayri sevmez  ādıḳ ey şeyḥ-i şehr 

Sen gerek ḥūr-ı behişt ü ravża-i Rı vān’ı sev 
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105b  Der- ıfat-ı  abìb-i Ekrem   

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. èIzāruñ vaṣfına ey serv-i dil-cū 

Çeker bustān-ı naẓma gözlerüm ṣu 

2. Kese miḳrāż-ı ġam dāmān-ı èömrin 

O zülfe kim diye per-i perestū 

3. Nebì ḫurmāsınuñ veznine ol şūḫ 

Muèanber ḳaşların itmiş terāzū 

4. Miyān-ı beste perestāruñdur ey şeh 

 arìm-i Kaèbe-i kūyuñda cārū 

5. Bilāl-i Kaèbe-i ehl-i ṣafādur 

Yüzinde  ādıḳā ol zülf-i ḫūş-bū 
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363 

106b  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Ne berg-i tāze ki ḫāk-i zemìnden açdı rū 

İtdi eşhedü en lā-ilāhe illā hū 
391

 

2. Çü yaḳdı ebr-i keremden cihāne-i nìsānı 

Bütürdi cevf-i ṣadefde cevāhir-i lüélüé 

3. Şemìm-i ḥikmetidür kim Ḫoten feżāsında  

Ki virdi nāf-ı ġazāle şemāme-i ḫūş-bū 

4.  utar şemāyim-i iḥsānı bāġ-ı imkānı 

 utar nesāyim-i luṭfiyle şeş-der ü şeş-sū 

5. Ecel füsūnla  ādıḳ lisānı baġlamadan 

Zebān-ı ṣıdḳile bir kez diyelüm illā hū 
392
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106b  Der-Naèt-ı   abìb-i Ekrem   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Görünce muèciz-i çeşmin dedi anuñ āhū 

 abìb-i  ażret-i Raḥmān degüldür illā hū  

2. Muḥìṭ-i ḫūn-ı şehìdān bir oldı baḫrinden 

Düşer dehān-ı ṣadefden meger ki bir lüélüé 

                                                 
391

  “Ben şehadet ederim ki ancak O vardır.” Kelime-i şahadetten iktibas ve mülhemdir. 
392

  “Ancak O…” 
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3. Ni’derdi şemèi cinān gevherini dendānuñ  

İdeydi èarża cihāna eger ki ol mehrū 

4. Ni’derdi şehd-i şifāyı o cān ṭabìbi eger 

Marìż-i cürme ideydi şefāèatin dārū 

5. Olalı şāh-ı ḥaḳìḳat zamānede  ādıḳ  

 olar şerìèati kūsiyle şeş-der ü şeş-sū 

 

107a 365 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Görince muèciz-i ḥüsnin Ḫoten’de beççe-i āhū 

Dedi leyse’r-resūlü ḫāliku’l-kevneyni illā hū 
393

 

2. Güneşden gevher-i dendānını aġzında ḥıfẓ itdi  

Anıñ-çün ebr-i nìsānuñ virür ḫāṣiyyet-i  lüélüé 

3. Meger İsrì şebinde sünbülünden bir èaraḳ ṭamdı 

Ki ol demden èaṭìr eyler dimāġ-ı bāġı her şeb bū  

4. Dediler ḫātem-i milk-i Süleymān-ı zamān kimdür 

Görüp ẓahrındaġı mihri dedi cān horhori bu bu 

5.  O māh-ı şeb-revüñ èarş-ı berìne çıḳmaġa  ādıḳ  

Kemend-i Yā vü Sìn 
394

 olmış yüzinde èanberìn gìsū 

                                                 
393

  İki cihanı Yaratan’a elçi değil, ancak O’dur. 
394

  Yâsîn suresinin (36/1) ilk ayetinde geçen kelimelerdir. 
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366 

107a  Der- ıfat-ı  a ret-i Ekrem   

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Ne siḥr eyler èaceb ol çeşm-i cādū 

Ki şeklüñ gösterür dehānında āhū 

2. Siyeh peşmìne geymiş zülf-i dil-ber 

İki şeyḫ-i èArab’dur ser-bezānū 

3. Ḫalāṣ olmazdı ol çāh-ı zeḳandan 

Sebeb olmasa ol zencìr-i gìsū 

4. Leged-kūb-i zamāne oldı başum 

Nişān naèl-i esbi-i ġamdur ebrū 

5. Şeb-i ḫaṭṭunda artar būyı  ādıḳ  

Disem zülf-i nigāra n’ola şeb-bū 

 

367 

107a  Der-Naèt-ı  abìb-i Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nikhet-i zülf-i semen-sāñ eyler ey meh arzū 

Bād-ı ṣubḥuñ yeldügi vādì-i ḥayretlerde bū 

2. Böyle ol çāh-ı zenaḫdānda ne ḥikmet var ki anūn 

 ayretinden nice Bābiller idüpdür ser-fürū 

3. Görmediler ḳāmetüñ mānend-i serv-i ser-bülend 

Cūylar vādìleri şol deñlü eyler cust u cū 
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4.  b-ı rūy-ı ḫayl-i ḫūbān olsa Yūsuf n’ola kim 

Reşḥa-i çāh-ı zenaḫdānuñdan oldı āb-ı rū 

5. Şıḥne-i sāġar-şiken başın şikest itsen n’ola 

Eyle farż āyet ṣıduñ meyḫāne içre bir kedū  

 

368 

107b  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Göreydi vaṣf-ı naḫl-i ḳāmetüñde şièrüm ey gül-rū 

Diyeydi bāġ-ı naẓmuñ naḫl-bendisin baña ḫˇācū 

2.  ayāt-ı nev bulur ey ḫı r-ı ḫaṭṭ nūş eyleyen andan 

Meger kim çeşme-i āb-ı beḳādur ol leb-i dil-cū 

3. Görenler gözde müjgān içre èaks-i çeşm-i dildārı 

 anurlar mìşe-zār içinde yatur bir siyeh āhū 

4. Behişt-i cāvidān içre meger Meryem’dür ey dil kim 

Mesìḫā-yı lebin örter siyeh dāmenle ol gìsū   

5. İşitse dişleri vaṣfında  ādıḳ naẓm-ı dürr-bāruñ  

 asedden hirre-i ġamla delerdi baġrını lüélüé 
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369 

107b  Der- ıfat-ı  abìb- ayy-i Ekrem   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Nihāl-i serve çıḳmış mār-ı meşk-efşāndur ey gül-rū 

Degüldür ḳāmet-i dil-cūyuñ üzre kākül-i ḫūş-bū 

2.  ayāl-i zülfüñ içre gözde èaks-i çeşm-i fettānuñ 

Gören ṣanur ki sünbül-zār içinde beççe-i āhū 

3. İki ṣaf kirpigüñ anda nemāz-ı nāza ṭurmazdı 

Eger kim cāmièḥüsn içre miḥrāb olmasa ebrū 

4.  anurlar kim çekildi ṭāḳ-ı nìlì üstine ejder 

Ayaġından çekile ḳaşı üzre èanberìn gìsū 

5.  icāz-ı vaṣlına müştāḳ olan dil-teşneye  ādıḳ  

Zenaḫdānı çeh-i zemzem Harìm-i Kaèbe’dür ol rū 
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107b  Der- ıfat-ı  unè-ı Ḫudā-yı èAzze İsmühū   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne mertaè kim ṣala sāye dilā ol zülf-i sünbül mū 

Ola ol mertaèuñ āhūlarınuñ nāfesi ḫūş-bū 

2. Düşürmiş bir çekirdek miski ḫālì-nār-ı sūzāna  

èIzārında tutan oldur degüldür èḫāl-i èanber-mū 

3. Olurdı saña fi’l-cümle meşābih ey ḳamer-ṭalèat 

Eger kim çihre-i ḫūrşìde olsa māh-ı nev ebrū 
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4. Degül ḫāşāk-i müjgānile cismüm ḫāne-i serde 

Yapılmış anda güncişk-i ḫayāle āşiyāndur bu 

5. Düşeydi èaks-i ḫaṭṭ-ı sāḳì cām-ı bādeye  ādıḳ  

Olurdı ḫaşr-dek ol cām içinde bāde èanber-bū 

 

108a   371 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yerde nebāt u āb u ḥacer gökde mihr ü māh 

Virdi kemāl-i vaḥdetine zātınuñ güvāh 

2. Çekdi şebini ḫırḳaya şeyḥ-i ecel dedi  

Yoḳdur vücūd-ı èāriye fì-cennetì sivāh 395
 

3. Her berg-i sebze vaḥdet-i zāta güvāhdur 

Açsañ nebāt-ı bāġa eger çeşm-i intibāh 

4. Her lālenüñ ki  ādıḳ içinde ola elif 

Nefy-i vücūd-ı ġayre olur şekl-i lā-ilāh 
396
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108a  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Olduñ serìr-i kişver-i levlāke
397

 pādişāh 

Sensin habìb-i  ażret-i Bārì yoḳ iştibāh 

                                                 
395

  Ondan başka benim cennetimde arınmış varlık  yoktur. 
396

  “… ilah olmadığına şahi lik ederim…”  Kelime-i şehadetin ilk bölümünden iktibas olan ifade, beyit 

bütünlüğünde anlam kazanır.. 
397

  Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflâk) kutsi hadisinden iktibasla 

“şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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2. Olsa kemend-i sūre-i  āhā 
398

 èaceb degül 

èArş-ı berìne çıḳmaġa ol ṭurre-i siyāh 

3. Gitdi Burāḳ èışḳile çün rāh-ı  ażret’e 

 ıldı öñince  ażret-i Cibrìl peyk-i rāh 

4. Sen ṣabì-i ekrem idüñ girye eyleseñ 

Mehdüñ ṣalardı yire inib dāne gibi māh 

5.  un dāmen-i şefāèatüñi baḥr-i ġuṣṣada 

 ādıḳ faḳìri ḳoma ola ġarḳa-i günāh 

 

373 

108a  Der- ıfat-ı Naèt A.M.   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Siyeh ebrū degül alnuñda ḳudret-i kāhì ey māh 

Midād-ı meşkile yazar kitāb-ı ḥüsne bismillāh 
399

 

2. Kemüñ ser-noḳṭa-i ġayb oldı remmāl-i ḫıred cānā 

Anuñla genc-i nihān vaṣluñdan olur āgāh 

3. Ne yaña èazm iderse ẓulmet-i ġamdan ḫalāṣ olmaz 

Nişān-ı kebkebüñ necm-i hidāyet bilmeyen güm-rāh 

4. Sümm-i esbüñ nişānı şerḥa-i tabèuñla sìnemde 

Dil-i āşufte ḥāle şehvārum oldı şekl-i āh 

5.  ulūè itmez murādum mihri  ādıḳ ṣubḥ-ı devletden 

Ne ḳara günler ḳıldı dil-i sevdā-zede eyvāh  

                                                 
398

  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
399

  “ Allah’ın ismiyle…” 
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108b  374 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. G abġabuñ çāh-ı leṭāfetdür resen zülf-i siyāh 

Bir içim ṣuya dimezsin teşne diller olsa āh  

2. Bir raṣìd perdār-ı Hindū-yı siyeh dildür o ḫāl  

Eylemiş çāh-ı zenaḫdānda yāruñ cāy-gāh 

3. Üstine ḫançer çeküp sūsen çemende ḫışm ider 

Çeşm ü nergis ḳāmetüñden ġayre eylerse nigāh 

4. èIşḳuma yaşum şehādet eylese ṭutmaz ḫıred 

S ābit olmaz müddeāè zìrā ki ṭıfl olsa güvāh  

5. Nāfe-i zülfüñ ġamından  ādıḳ ey miskìn ġazāl 

Ḫaksār itdi vücūdın  ayyeballāhu serāh 
400
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108b  Der- ıfat-ı Bārì   

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Gel eyle èiyādet getürüp ḫasteñi bāde  

Men eèāde merì an felehū ecru şehāde 401
 

2. Üftādesinüñ ġamla ḫayāl oldı tenidür 

Ḫāk-i ḳademe sāye degül rūy-ı nihāde  

3. Göñlümde èıyān olsa n’ola mihr-i ruḫ-ı yār 

Cām olsa zücācì görinür cevher-i bāde 

                                                 
400

  Toprağı bol olsun. 
401

  Kim hastayı ziyaret ederse şehit sevabı vardır. 
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4. Miḥrāb-ı ḳaşuñ gördi gece ḳıbleye ḳarşu 

Yöneldi duèāya meh-i nev dest-i küşāde  

5. İrdi kemān-dārına aḥsenet nigāruñ  

Kim tìr-i ġamı cāne urur zaḫmı ziyāde  

6. Bir naḳış idüpdür ḳalem-i ṣunè-ı cemālüñ 

Kim mis lin anuñ görmediler Çìn ü Ḫıṭā’de  

7. Ol māh-ı sîm-ber seg-i ḳıṭmìrine  ādıḳ  

İtse yaraşur èıḳd-ı Süreyyā’yı ḳılāde 

 

376 

108b  Der- unè-ı èAzze İsmühū   

mefèūlü fāièilātün mefèūlü  fāèilātün 

1. Ḫam riştesine pìçān-ı cism èanāé keşìde 

Bir èankebūta beñzer evtār-ı tenìde 

2. Zülf-i nigāra hem-ser olur mı nāfe-i ter 

Ol bir Ḫıṭā-yı duḫter gìsūları berìde  

3. Sürḫile dest-i ḳudret Ìsì lebin yazurken 

Laèli o sürḫ-i terdür bir ḳaṭredür çekìde  

4. Bād-ı ṣabā Züleyḥā-mānend olur mıydı fāş 

Dāmān-ı Yūsuf-ı gül ger olmasa berìde  

5. Çeşmüñ ḫayāli midür cān riştesinde yāḫ d 

Dām-ı ḳażāya düşmiş āhūmıdur remìde 

6. Cān çeşme-sārı üzre bitmiş nebāt-ı nevdür 

Ey Ḫıżr-ı piy lebüñde ol ḫaṭ-ı nev-demìde 
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7. Naḳş-ı nigārı ḳudret bir tuḫfe yazdı  ādıḳ   

Görmiş degül cihānda mis lini āferìde 

 

377 

109a  Der- ıfat-ı  unè-ı Bāri   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Zamān-ı ḫār-ı ġam geçdi çün oldı èahd-i gül tāze 

Demidür bülbüle bülbül gibi èarz ide āvāze  

2. Sirişkin tār-ı ibrişim idüp müjgānını sūzın  

Diler gül defterine bülbül-i èızār ide terāze  

3. èAceb küteh naẓardan himmet olur ey gül-i raènā 

Nihāl-i ḳāmetüñ teşbìh iden serv-i ser-efrāze 

4. Nevā-yı nāleye göñlüm çü āheng oldı ey muṭrib   

Demidür sen de èuşşāḳ içre çeng ursañ eger sāze 

5. èUrūs-ı tāzeye güller èaceb mi bülbül eylerse 

Ciger ḳānından ey  ādıḳ ruḫ-ı zìbāsına ġāze 

 

378 

109a  Der- ıfat-ı  āniè-i èAzze ve Celle   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. èAks-i müjgānuñ şehā ol çeşm-i ezraḳ-fāmda 

Yazılur Hümā-yı èışḳa nüsḫadür bādāmda   

2. Devr-i laèlüñde müs ennā ḫaṭṭuñ ey sāḳì-i bezm 

Beyt-i Cāmì’dür ki naḳş olmış kenār-ı cāmda  
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3. Zār  olur ol çeşm-i ḥayādan ḫām-ı zülfinde dil   

Nitekim bir murġ-ı nā-beste miyān-ı dāmda 

4. Maṭlaè-i ṣubḥ-ı ṣafāda ṣanuram ṭoġdı güneş 

Her ḳaçen ol māhı seyr itsem kenār-ı tāmda  

5. Laèl-i şìrìnüñdeki ḫābb-i benānı sāḳiyā 

Dil ḥabāb-ı mey ṣanur cām server-i encāmda  

6. Şemèdān şemè-i kāfūrìde semen-i kāzdur 

Ḫançer-i zerrìn ġılāf ol serv-i sìm-endāmda  

7. Ḫaṭṭı içre ḫāli ol miskìn ġazālüñ  ādıḳā 

Bir èArab’dur misk-i ter satur nūr u şāmda  

 

379 

109b  Der-Tev ìd-i èAzze İsmü ū 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Yüzinde zülfi içinde yazuldı ḫaṭt-ı siyāh  

Libās-ı Kaèbe’de gūyā ki lā ilāhe illallāh 402
 

2. Cebìni üzre degül ḳāş o ṣafḥa-i sìme 

Çeküldi ḫāme-i ḳudretle medd-i bismillāh 
403

 

3. Gelince laèline ḫaṭṭı göñül Sikender-vār 

 anur ki  ażret-i èÌsā’ya Ḫıżr olur güm-rāh  

4. Lebinde Ḫıżr-ı ḫaṭ itse dehānı sırrın fāş  

Rumūz-ı èilm-i ledünden olur göñül āgāh 

                                                 
402

  “Hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır…” 
403

 “Allah’ın adıyla” demektir. 
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5. Turıncı kesdügini gör murād görmek ise  

Benān-ı muècizle nice şaḳḳ oldı māh 

6. Seḥāb-ı sünbüli gözden oḳutduġı bārān  

èIzār-ı dāéiresine bitürdi mihr-i giyāh 

7. Mezārı üzre biten  ādıḳ’uñ ola nergis 

İderse ol gözi mestāne bir kez aña nigāh 

 

380 

109b  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Geydi deḥān-ı āteş-i cāndan gece siyāh 

Urdı şumāè-ı sūz-ı nihān nidd ḳamer külāh 

2. Çekdi öñince āh-ı dil-i nìkūvān-ı (?) èalem   

Oldı yanuñca ḫayl-i şikeste dilān sipāh 

3. Bir pādişehsün ey meh-i ḫūrşìd-i menzilet  

İtseñ yaraşur aṭlas-ı gerdūnı bār-gāh 

4. Giryān olurdı zülfüñle ebr-i nev-behār 

Ḫandān olurdı vechüñ ile mihr-i ṣubḥ-gāh 

5. İde zebān-ı ḫālile vaṣf-ı ḫaṭṭ-ı nigār 

 ādıḳ mezārum üzre biten dāne giyāh 
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381 

109b  Der-Tev ìd-i Zātühū Teèālā   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Keşf iderseñ bāġa nergis gibi çeşm-i intibāh 

Vaḥdet-i zātına  aḳḳ’uñ her giyāh olmış güvāh 

2.  arf-i vaḥdetinüñ ḳalbinde her bir lālenüñ 

Oldı nefy-i māsivā naḳşına şekl-i lā-ilāh 
404

 

3.  asret-i ḫaṭṭuñla cān virsem duèā-yı Ḫıżr oḳur   

 aşr olınca ḳabrüm üstinde biten her giyāh 

4.  er kim āzād iken ḳul oldı ey serv-i sehì  

Geydi sūsen başına bir lāciverdì şeb-külāh 

5. İşini altun iderdüñ  ādıḳ nergis misāl 

Kūşe-i çeşmile bir kez ḫāline itseñ nigāh  

 

382 

110a  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Çekse bir kez sürme-i ḫāk-i rehüñ ey yüzi māh 

Çekmege ḥavrā-yı cennet bir daḫı ḳuḥl-i siyāh   

2. Niçe yıllardur ümìd-i sāye-i luṭfuñ idüp 

Eyledüm ey serv-i ḳadd cism-i nizārı ḫāk-i rāh 

                                                 
404

  “… hiçbir ilah olmadığına şahi lik ederim…” ifadesi kelime-i şehadetin ilk bölümünden iktibas olup 

beyit bütünlüğünde anlam kazanır.. 
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3. Ger vire ḳadd-i zenaḫdānuñ çehì mihrinde cān  

Ola sürāḫ ü şikāf-ı ḳabr-i èāşıḳ şekl-i āh 

4. Dāġlarla cism-i lāġar bāġ-ı mihr-i yārda  

Bir dıraḫt-ı ḫuşke benzer kim ḳona zāġ-ı siyāh 

5.  aġılur esb-i çemen hümāsı öñinde èadū  

Bād-ı ṣarṣardan nitekim  ādıḳā berg-i giyāh 

 

383 

110a  Der-Tev ìd A.M.   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Uşanma her ne ḳadar çoġ olursa ceyş-i günāh 

Penāhuñ olsa eger lā-ilāhe illallāh 

2. Ne ḳorḳu nefs-i èadūdan ṭarìḳ-i èışḳ içre 

Olursa ḫançer-i ser-tìz elüñde şuèle-i āh 

3. Kayurma cünd-i ẓulümden eger ki merdüm-i çeşm  

İderse kevkeb-i eşkin saña delìl-i rāh 

4.  alām-ı şām-ı ḳıyāmet ola saña rūşen 

Eger ki luṭfile èarż-ı cemāl ide ol [İlāh] 

5. Ne ḳorḳu s evr u şaġabdan lūlūde ey  ādıḳ  

Saña kim  ażret-i Nebì ola hem-rāh 
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384 

110a  Der-Naèt-ı Resūl A.M.   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Çün oldı zāt-ı şerìfüñ iki cihāna penāh 

èAceb mi zātuña olsa cihān şefāèat-ḫˇāh  

2. Görüldi mesned-i levlāk 
405

 şānına lāyıḳ 

Olursa tāc-ı le-èamrük 
406

 başına ṭañ mı külāh 

3. Elinde nāmesi aġ olmış iken iḫvānuñ 

Vay aña kim ola anuñ elinde nāme siyāh 

4. İşāret eyledi çünkim ser-i benān ile 

Çeküp buḳāsını çāk itse ṭañ mı şevḳāne māh 

5. Yeterdi  ādıḳ’a ol cān ṭabìbi raḥm idüp 

Eger ki sürmelü ḳara göziyle itse nigāh 

 

385 

111a  fāèilātün mefāèilün feèilün 

  (feèilātün)          (faèlün) 

1. Zātuñı èazze şānühū ve èalā 407
  

 aldı ḥayretde belde-i èuḳalā 

2.  ayḳal-i nefy-i lā ile ismüñ 

Virdi āyìne-i żamìre cilā 

                                                 
405

  Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım (Levlāke levlāk lemâ halaktu'l-eflak) kutsi hadisinden iktibasla 

“şaye  sen olmasaydın” anlamına gelir. 
406

  Hicr (15/72): “Ömrün hakkı için…” 
407

  “Şanı şerefi yüce ve aziz olan” 

 

https://eksisozluk.com/levlake-levlak-lema-halaktul-eflak--408228
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3. Senden ey cān ṭabìbi ḳābildür 

Gelse Eyyūb-i cāna her ne belā 

4. Nièmet-i luṭfuña nihāyet yoḳ 

Eyledüñ cümle-i cihāna ṣalā 

5. Oldı  ādıḳ ümìd-i fażluñla 

Bende-i istibāne-i fużelā 

 

386 

112a  Der-Naèt-i Şerìf   

fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          ( faèlün) 

1. Zātuñı ol Ḫudā-yı èızz u èalā   

Eyledi cümleden senüñ aèlā 

2.  ayḳal-i nūr-ı pākile Bārì 

 albüñ āyìnesine virdi cilā 

3. Se ne kānuñ cevāhirindensün 

 aldı ḥayretde bilmede èuḳalā 

4. Ḫırmenüñ ḫūşe-çìnìdür ey şeh 

Yoḫsa  ādıḳ ḳuluñ gibi fużelā 
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387 

112a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ḫālüñ ġamıyla ḫākì tenüm üstüḫˇān ola  

 ūr-ı cināna her biri bir sürme-dān ola 

2. Ölsem ḫaddinüñ èışḳıyla sūrāḫ-ı meşhedüm 

G am ṭāéirine her biri bir āşiyān ola  

3. İlterse cism-i zārı ḳubūra ḫadeng-i èışḳ 

Seng-i mezāruñ ehl-i dile bir nişān ola 

4. Baḥs -i rumūz-ı èışḳile ilzām ise ġaraż 

Ey müsteèid benümle gele imtiḥān ola 

5.  ādıḳ belā-yı ġayri nidersün çeküp bu gün   

Teg sen kemān-ı ġayreti çek Pehlevān ola  

 

388 

112b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Ḫāk-i pāyuñdur viren çün dìde-i cāna cilā 

Minnet-i kuḥl-i cilā çekmek ya èāşıḳ ya belā 

2. Kāse-i serden olur Mecnūn-ı èışḳuñ kāsesi 

Ḫūn-ı vaṣla her ḳaçen Leylā-yı ḥüsn itse ṣelā   

3. Rişte-i taèlìḳi zülfinden perestū kesmege 

 ūfìye dünbālesin miḳrāż ider mānend-i lā 
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4. èIşḳ ṣaḥrāsın ṭolanur ḫaşr-dek Mecnūn-mis āl 

Gird-bādiyle gezen ḫākì vücūdumdur dilā 

5. Derdümi ḳapuñda taḳrìr eyledüm  ays’a dedi 

Olmasa bencileyin  ādıḳ bu derde müptelā 

 

389 

112b  Der- unè-ı èAzze İsmühū   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Teèālallāh ne ṭūbì serv olur ol ḳāmeti bālā 

Aña mānend-i naḫl-i ter getürmez èālem-i bālā 

2.  ul oldum lüélüé-i lālāyı mengūşin görse ey dil 

Baña ol lāle-ruḫsārum èaceb midür dise lā lā  

3. Senüñ esbāb-ı ḥüsnüñ cümleten aèlādur ammā kim 

Baña ol kākül-i müşgìn göründi cümle-i aèlā 

4.  ıfāt-ı çeşm-i şūḫuñ misk-i terle ey gül-i nāzük 

Mükeḥḥel çeşmi evrāḳına yazdı nergis-i şehlā 

5. Şikest itse urup sünbül èaceb mi lāle-i bāġı   

Ki  ays’uñ kāse-i èarżın ṣımışdur  ādıḳā Leylā  
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390 

112b  Der- ıfat-ı Recāé-yı Ra met   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  anmañ ki degme èıṭrile ḥāṭır èaṭìr ola 

Yāruñ ġubār-ı kūyı meger kim èabìr ola 

2. Añlar şu kimse devlet-i èışḳuñda ḥālümi 

Bālini seng ü pisteri köhne ḥaṣìr ola 

3. Dil-ber oldur ki mihr ü vefā dersin oḳuyup   

èIşḳuñ rumūzın añlaya ḫālüñ ḫabìr ola 

4. Her kim alursa destümi sāġar gibi aña 

Bezm-i cihānda luṭf-ı Ḫudā dest-gìr ola 

5. İrdi kemāle sözleri ammā ki  ādıḳ’a 

Milk-i süḫanda kimse bulunmaz Zahìr ola  

 

391 

113a  fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          (faèlün) 

1. Ey ki zātuñ Ḫudā-yı èızz u èalā  

 adrile cümleden ider aèlā 

2. Ḫāk-i pāyüñ bulaydı rūḥ-ı melek 

Gözlerine iderdi kuḥl-i cilā 

3. Baḥr-i zātuñ dürr-i yetìmi sen 

Bulmadı şānuña bedel èuḳalā 



 

522 

 

4. İki şaḳḳ eyledi komāc-ı mehi   

Muèciz-i ḫānına idünce ṣelā 

5. Almadan bir sebaḳ muèallimden 

Oldı saña di cümle-i fużelā 

6. Meyl-i èuḳbāya itdügi bu kim 

İn i āru’l-beḳā li-men èuḳalā 
408

 

7. Terk-i dünyā idüp dedi  ādıḳ  

İè iyāru’l-fenā li-men cühelā 
409

 

 

392 

113a  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem  

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey nihāl-i ḳāmetüñ cāna belā 

Ḫāk-i pāyüñ dìdeme kuḥl-i cilā 

2.  ays-ı bülbül ḳandedür kim eyledi 

Leylì-i gül ḫūn-ı vaṣlına ṣelā  

3. Eyle èuşşāḳile āheng-i  icāz 

Kaèbe-i kūyında dildāruñ dilā 

4. Ruḫları zer-gūn olur mıydı mehüñ 

Ḫāk-i pāyüñ itmese her şeb ṭılā 

5.  ādıḳā zülf ü ḳadd-i dildārımuñ  

Naḳşına kimdür diyen èālemde lā  

                                                 
408

  Ölümsüzlüğü beklemek akıllıların işidir 
409

  Yok olmayı beklemek ise cahillerin işidir. 
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393 

113b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Göñlüme virür ḫayāl-i èārıż-ı dil-ber cilā 

Nitekim māh-ı münìre pertev-i ḫāver cilā  

2. Sür yüzüñ ruḫsār-ı gerd olur ne èāşıḳlaruñ 

Virsün ol āyìne-i zìbāya ḫākister cilā 

3. Tūtiyā-yı nūr-baḫşın Iṣfahān’uñ ne’ylesün   

Buldı ḫāk-i maḳdemüñden çünki çeşm-i ter cilā 

4. Cenk olur nāmìler ile ḫançer-i dildār içün 

Çün ḥabābuñ miġferine virdi nilüfer cilā  

5. Pūte-i ġamda sirişk-i çeşmi ḫāl it  ādıḳā 

Oda yanmaġile buldı çünki sìm ü zer cilā 

 

394 

113b  Der- ıfat-ı  asb-i  āl  

 mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. èİşret odur ki mevsim evvel behār ola 

Meclis kenār-ı geşt-i leb-i cūybār ola 

2. Evvel yanuñda muṭrib-i berbaṭ seyr ile 

Sākì-i gül-èizār u mey ḫūş-guvār ola  

3. G uṣṣa ḥarìmüñ ola nedìmüñ belā vü ġam 

 ūsen ṣürāḥì ṣāḳì-i meclis nizār ola 



 

524 

 

4. Döne burūca sìm-i bedenlerle her ṭaraf 

G am èaskerine ḥalḳa-i meclis ḥiṣār ola 

5. Bir serv-i ḳadd-i nigār ola sāḳì-i sìmìn 

 ādıḳ bi-şarṭı anki feéimmā kenār ola  

 

395 

113b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Bir gün yüzüñde ebr-i ḫaṭṭuñ kim èıyān ola 

Ol ebr içinde mihr-i cemālüñ nihān ola 

2. Cān bülbüline menzil iken gülşen-i ruḫuñ 

Zāġ-ı belāya gitdükde āşiyān ola 

3.  aşuñ mis ālì cevrile ḳaddüñ kemān ola 

Sìneñ ḫadeng-i ġamze-i yāre nişān ola  

4. Mıṣr-ı cemāle Yūsuf-ı ḥüsn olduġuñ senüñ  

Bir gün ḫayāl-i ḫūba döne heb yalan ola 

5.  ādıḳ gibi zamānede bir ṭoġrı yāri sen 

 atlan ezāya bulmayasın pür-zamān ola 

 

396 

114-115a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. è şıḳ odur ki pìşe vü kārı enìn ola 

Zikri dilinde vaṣf-ı  abìb-i güzìn ola  
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2. Nāẓır ide èimāretine şāh-ı ḥüsn anı 

Göñlümi belā vü ġuṣṣa vü ġamdan emìn ola 

3. Dilde maḳāli zikr-i leb-i sükkerin olup   

Şebde ḫayāli ḫāl ḫaṭṭ-ı èanberìn ola 

4. Her kim ḫayāl-i dil-ber ile cān virür anuñ 

Bezm-i laḥidde hem-ḳadeḥi ḥūr u èìn ola 

5.  ādıḳ cihānda ḫāk-i reh-i dil-ber olanuñ 

Ḫāk-i vücūdı sürme-i èayne’l-yaḳìn 
410

 ola  
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114-115a Der-Resen-bend-i è mm-i Maèrifet  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. èArż it ḫırām-ı ḳaddüñi èarèar ġulām ola 

Güftāre gel ki ġonca-i ter şād-ı kām ola 

2. Bir ḳavs-i ebruvāne göñül vir ki ol şehüñ 

Müjgān-ı çeşmi cānuña èanber sihām ola 

3. Cān murġınuñ şikārına ṣayyād-veş müdām 

Ḫāl-i siyāhı dāne ṣaçı ḥalḳa dām ola 

4. Bezm-i ṣafāda sāġar-ı mey sāḳiyā eger  

Yeter olursa būse-i laèlüñ ḥarām ola   

5. èAyş u neşāṭ-ı cāy-ı ṣafā-baḫşı meclisüñ  

 ādıḳ behişt-i èAdn’e bedel bir maḳām ola 

                                                 
410

  “gözle görülen”  
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6. Cāmüñ şarāb-ı laèl-i lebüñ gibi mā-ḥaṣal 

 aèmı nebāt u şemmesi èanber ḫitām ola  

 

398   

116a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Geldi bir dem ki ṣabā gülşende èanber sìr ola 

Şāḫ-ı şūḫuñ sāyesinde ṣubḥ-dem gül-rìz ola  

2. Rūḥ-ı baḫş olup ana āheste āheste nesìm   

Kūşesinde bāġ-ı rāġuñ sebze-i nev-ḫìz ola  

3. G oncalar çāk-ı girìbān eyleye èuşşāḳ-vār 

Bülbül-i zāruñ nevāsı derd-i èışḳ-āmìz ola 

4. Keh uṣūlin fāḫte  arb u kehì devr eyleyüp  

Naġme-i āhengi ya ġazāl u ya nìrìz ola  

5. Keh nühüft iken açup veche ḥüsninden nuḳāt   

Perde-i āġāzı ki bezm ü ḳarārı tìz ola 

6. Ala sìmìn cām eline sāḳì-i zerrìn ḳadeḥ 

Lāle-i laèlin ayaġına benefşe rìz ola 

7. Nāle-i murġ-ı çemenle muṭrib-i ḫūş-gūlaruñ  

G ulġulinden ṣaḥn-ı gülşen cāy-ı rüstāḫìz ola  

8.  lile èaḳlın ala bezm ehlinüñ peymāne-veş 

Nergis maḥmūr sāḳì şūr-engìz ola  

9. Kāh èışḳ eyleye èuşşāḳa kāhì ḫışm ide  

G amze-i mesti elinde ḫançer-i ser-tìz ola  
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10.  aşları yāyın çeküp baġrın dele bezm ehlinüñ  

Oḳlarınuñ her ser-i peykānı bir nebtìz ola 

11. Sāèidi sìm ü elinde sāġar-ı zerrìn hilāl 

 alèatı mihr ü dehānı zerre-i nāçìz ola 

12. Geçmeye bir Ḫusrev ü Şìrìn dehen meydānda  

èAks-i laèl-i èārıżı Gülgūn ḫaṭṭı Şebdìz ola  

13. Bezmümüzde söylenen efsāne-i ġayr olmayup    

Mācerā-yı Kūhken ya ḳıṣṣa-i Pervìz ola   

14. Sen nevāy-ı cengile nūş eyle cāmı cāme-vār 

Şāh-ı Rūm’uñ èazmi ya áazneyn ya Tebrìz ola  

15. Böyle zìbā mevsim ü sāḳì-i gül-ruḫ olsa hìç 

Nūş-ı cām itmez mi kimde èaḳl u nā-temìz ola 

16. İḫtiyārı ḳala mı gördükde böyle meclisi 

 utalum zāhidde  ādıḳ èiffet ü perhìz ola  

 

399 

116a  Der-Tev ìd-i Bārì-i Maġānì èAzze İsmühū Ve Celle Zikruhū  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yapdı kemāl-i ṣunèile ṭāḳ-ı zebercedi 

 ıldı çerāġ-ı rūşen aña nūr-ı Aḥmedì 

2. Zeyn eyledi kevākibüñe saṭḥını tamām 

Ehl-i  alāle her biri tā ola mühtedì 
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3. Remz-i sipihri añlamaġa müntehì gerek 

Virmez ḫaber bu dāéireden yoḫsa mübtedì   

4. Pendüm budur ki ehl-i saèādet olanlara 

Her kim dilerese dünyede iḳbāl-i sermedì 

5.  ādıḳ bahār-ı mihrini ḥablu’l-metìn 
411

 idüp 

 utsun elinde nāḳa-i şerè-i Muḥammedì 

 

400 

116b  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Çalduñ heyūn-ı èarşa çıḳup kūs-i Aḥmed’i   

T utduñ ṣadā-yı èışḳile ṭāḳ-ı zebercedi   

2. Gökden berìd-i müjde-i eflāk alup anuñ   

Geldi geyürdi başına iklìl-i sermedì 

3. Oldı şumāè-ı şerèile ol çār-ı gevherüñ 

Ehl-i  alāle her biri bir necm-i mühtedì 

4.  ikmet degül mi oḳımadan bir elif yine  

èAllāme-i zamāne degül ṭıfl-ı ebcedi 

5. İtsün ṣalātı èāline aṣḥābına müdām 

 ādıḳ severse cān ü göñülden Muḥammed’i 

 

                                                 
411  Ali İmran (3/130): “… sağlam bir ip…” 
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401 

116b Der- ıfat-ı Mevèı e  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Bezm-i ġamuñ zamānede bir mest-i bì-ḫūdì 

Almaz ḥabāb-ı bādeye ṭāḳ-ı zebercedi 

2. Yāruñ kilāb-ı kūyına ḫıdmetler eylesün 

Her kim dilerse dünyede iḳbāl-i sermedì 

3. èIşḳuñ rumūzın añlamaġa müntehì gerek 

èIşḳuñ yolında her ki diler ola mühtedì  

4. Seng-i mezār-ı  ays’a yaşum yazduġı ḫaṭı  

Taḥsìn iderdi  ādıḳ eger görse Meşhedì  

 

402 

117b  Der-Naèt-ı  a ret A.M. 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Olalı zülf-i nigāra mübtelā 

Oldı ben miskìne her mū ṣad belā 

2. Kāse-i ser aldı Mecnūn destine 

Ḫūn-ı ḥüsne Leylì itdükde ṣalā 

3. Çeşmine çekmezdi erbāb-ı naẓar 

Ḫāk-i pāyüñ olmasa kuḥl-i cilā 

4. Pertev-i ḥüsnüñle ey meh ṭolmaduḳ 

Ne ḫalā ḳaldı cihanda ne melāé 
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5. Lām-ı zülfüñle elif ḳaddüñ ġamı 

 ādıḳ’uñ cānā vücūdın ḳıldı lā 

 

403 

117b  Der-Naèt-ı  a ret A.M.   

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey èızāruñ levḥ-i taḳvìm-i belā 

Naḳş-ı ḥüsnüñ ḥarf-i taèlìm-i [belā] 

2. Beñlerüñ Hindì raḳamdur gözlerüñ 

Eyledi èuşşāḳa taḳsìm-i belā 

3.  avḳ-ı zülfüñ gerden-i èuşşāḳa ṭaḳ 

Eylediler çünki teslìm-i belā 

4. Derd-i èışḳ-ı yārdan zevḳ eyleyen 

Rāh-ı ġamda eylemez bìm-i belā 

5. Devlet-i èışḳuñda ḳılduñ  ādıḳ’ı 

Pādişāh-ı taḫt-ı iḳlìm-i belā 

 

404 

118a feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Bezm-i èālemde zihì gol zihì ṭabè-ı èayni 

Beñzeden laèl-i revān-baḫşuña āb-ı ġaybi 
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2. Almadı aġzına erbāb-ı ṣafā mey adın 

Bezm-i èışḳuñ olalı leblerüñ āb-ı ṭerebi 

3. Nice dil beñzede ruḫsārına şemè-i bezmi 

Nūr-ı Aḥmed’le berāber mi ṭutar Bū Leheb’i 

4. Sözine beñzeye mi naḳl-i benāt-ı ḫuvì 

Lebine öyküne mi bāde-i cām-ı çelebi 

5. Ceyş-i ḫāl-i Semerḳand-ı lebinüñ vaṣfın 

Yazmaġa kāġıduñı eyleye  ādıḳ ḫaşebì   

 

405 

118a  Der- anèat-ı Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Yılduzum sevdi yine bir māh-ı ferruḫ aḫteri 

Aṭlasın ḥüsnine mihr olmışdur anuñ Müşterì 

2. Biz bugün şol pādişāh-ı  ays u ḫaşy-i ḥaşmetüz 

Kūs-i şāhìmüz çalar kühsārda kebk-i derì 

3. Biz o mūruz eylerüz bir āhile berbād eger 

Olsa dünyāca Süleymān Nebì’nüñ èaskeri 

4. Bāġda serheng-i sulṭān-ı reyāḫìn olalı 

Sūsenüñ gitmez elinden lāciverdì şeş-peri  

5. Niçe gündür ol meh-i nā-mihr-bānı görmedüm 

Düşse burc-ı dìdemüñ  ādıḳ èaceb mi ol perì 
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406 

118a  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. èAdes ḫalüñ nemek laèlüñ ḫaṭṭuñ ḫˇān-ı Ḫalìl oldı  

Megesrānı ser-i zülfüñle anuñ Cebreéìl oldı  

2. Dil-i mecrūra çün bir ḳaṭre degmez ey gül-i cennet 

 utalum leblerüñ èaynen  üsemmā selsebìl 412
 oldı  

3. Nişān-ı mār-ı müşg-efşān ṣaçuñ yollarda ey ḥūrì 

Dil-i gümrāhına èuşşāḳ-ı mehcūruñ delìl oldı 

4. Degül kirpik siyeh baġladı göz merdümleri gūyā 

G am-ı ḫāl-i ruḫuñla girye itmekden èalìl oldı 

5. Ben ol şāh-ı  üseyn’üñ ābkeş-i ṣaḳḳāsıyam  ādıḳ  

Ki eşküm Kerbelā’yı rāh-ı èışḳında sebìl oldı  

 

407 

118b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1.  alem naḳş itmeden deyr-i cihānda naḳş-ı èÌsā’yı 

Lebüñ taèlìm iderdi  ażret-i Cibrìl’e iḥyāyı 

2. Cemālüñden es er olmasa ey meh-i ḥüsn Yūsuf’da 

Bu deñlü kendi kendine èāşıḳ idemezdi Züleyḥā’yı 

3. Ne ḳorḳu görk-i Firèavn-i hevādan kūsfend-i cān 

Çü ḥikmet-i rāèì-i şerè-i şerìfüñ itdi Mūsā’yı 

                                                 
412

  İnsan (76/18) suresi : “Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir.” 
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4. Lebinüñ zikri iḥyāya iletdi niçe mevtāyı 

 açınuñ küfri ìmāna getürdi niçe tersāyı 

5. Eger Leylì ṣaçı āşuftesi olmasa ey  ādıḳ  

Düşürmezdi belā kühsārına Mecnūn-ı şeydāyı  

 

408 

118b  Der- ıfat-ı  unè-ı Teèālā èAzze İsmühū   

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1.  açdı cān mezraèına dāne-i ḫāl-i adesi 

 urdı murġ-ı dile zülfüñ ḫamı dām-ı hevesi 

2. İrmege gerd-i semendine o verd-i bāġuñ 

Olsa berg-i semenüñ bād-ı ṣabādan feresi 

3. Bāng-ı raèd urdı yine maḥmil-i ebrüñ kūsin 

 avt-ı rūd oldı yine üştür-i bāduñ ceresi 

4. Perde-i rāz-ı dilin eyledi èuşşāḳuñ fāş 

Göreyin ṭutmaya tìz günde rebābuñ nefesi 

5.  anma ḫūnìn-müjedür āteş-i āh-ı dilden  

Yandı güncişk-i ḫayālüñ yuvada ḫār u ḫası 

6. Hem-èinān ola mı aġyāre dili èuşşāḳuñ 

Hem-cenāḥ eyleye mi kendine èAnḳā megesi 

7. Nev-behār-ı ḫaṭt-ı ḥüsnin göreli ey  ādıḳ   

Şermsār itdi yaşum ırmaġı cūy-ı Aras’ı 
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409 

118b  Der- ıfat-ı Ḫōd Rāst 

 mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Açduḳ suḫan bilādını mānend-i Dihlevì 

 aldı cihāna ṭablımuz āvāz-ı Pehlevì 

2. Yaḳduḳ güdāz-ı sūzla sihr-āferìnleri 

Olduḳ sebūḳ-i naẓmile üzeng-i Ḫusrev’i 

3. Vaṣf-ı lebüñle mürdelere vireli ḥayāt 

èArż eyledüñ zamānede iècāz-ı Ìsevì 

4. Gūş eyler ise naġme-i nāy-ı iniltimüz 

Gire semāèa ravża-i pākinde mevlevì 

5. Görse Ayās-ı naẓma süḫanda libāsını 

Taḥsìn iderdi  ādıḳ’a Maḥmūd-ı G aznevì 

 

410 

119a  Der- ıfat-ı  unè-ı Bārì  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Ey ruḫı bezm-i dilüñ şuèle-i şemè-i ṭarabı 

Nice teşbìh ideyin laèlüñe āb-ı èayni 

2. Dem-i eşgiyle gözüm bezm-i ġamuñda sāḳì 

Mey-i nābıyla ṭolu şìşeler midür çelebi 
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3. Çeh-ı sìnemde ḳalur çıḳmaz idi mihr-i giyāh 

Olmasa rişte-i bārān-ı sirişküm sebìli 

4.  alḳa-i zülfi içinde ruḫ-ı yāri seyr it 

Hāle içre göreyin derseñ eger māh-ı şebì 

5. Beñzeden māh-ı ruḫ-ı dil-bere  ādıḳ şemèi 

Nūr-ı Aḥmed’le berāber mi ṭutar Bū Leheb’i 

 

411 

119a  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze İsmühū   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Taġlìṭ-i farṭ-ı mihr ile Maḥmūd-ı G aznevì 

 aşın  ṣanurdı görse Ayās’uñ meh-i nevi 

2. Meclisde nāy-ı nālüm işidüp semāè ider 

Sāġar ḥabāb-ı meyden idüp tāc-ı mevlevì  

3. Cān virmez idi mürdeye güftārile eger 

Lāèl-i lebinde olmasa iècāz-ı èÌsevì 

4.  ayrān u zārı olmaz idi ehl-i nuṭḳ eger 

Dürc-i feminde olmasa Esrār-ı Maènevì  

5. Milk-i süḫanda Ḫusrev olup dehre  ādıḳā   

 alduñ nefìr-i èāmile gülbang-ı Dihlevì 
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412 

119a  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze İsmühū   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Düşürür ġamlara naḳş-ı ḫaṭuñ ṣūret-ger-i ḥüsni 

 alar vādìlere sünbül ṣaçuñ āhū-yı miskini   

2.  anurlar ḥavż-ı kevserde iki billūr māhìdür 

Görenler āb-ı ḥüsn içre ol iki tāḳ-ı sìmìni 

3.  Ne gencūr-ı letāfetdür lebinde ḫāl-i Hindūsı 

Ki düzd-i dìdeden ṣaḳlar o dürc-i Kevser egnini 

4. Gice ġam bisterinde ṣubḥ olınca merdüm-i çeşmüñ 

èAceb mi kevkeb-i eşküm olursa şemè-i naèleyni 

5. Eger ṭabèında Ferhād’uñ leṭāfet olsa ey  ādıḳ  

O seng-i suḫte taṣvìr eylemezdi naḳş-ı Şìrìn’i 

 

413 

119b  Der- ıfat-ı  unè-ı Teèālā   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Cām-ı laèlin zāhidā èarż itmeyelden ol perì 

Ehl-i cennet dìde-i terden çıḳardı Kevser’i 

2. Girmeyem gìsū-yı dil-bersüz cihānuñ ḳaṣrına   

Revzenine ḥūr-ı zencìr itse zülf-i èanberi 

3. Maḥşer-i gülşende ḫūnile yazulmış güllerüñ  

Naème-i aèmāl-i bülbüldür elinde defteri 
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4. Menzil-i ḳavsin ebrūsına irmez èaḳl-ı küll 

Nāvek-i fikrine Cibrìl itse anuñ şehperi 

5. Cān meşāmın  ādıḳā ḫūş-būy eylerdi sūzuñ  

Olmasa dil fikr-i ḫāl-i èanberìnüñ micmeri 

 

414 

119b  Der- ıfat-ı  unè-ı  āniè   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şeb-i zülfinde çün mihr-i ruḫ-ı dil-ber nihān oldı 

Burūc-ı dìdeden seyyāre-i eşküm èıyān oldı 

2. Dizildi ḳaṭre-i eşküm yere dek mūr-ı rāhìne 

Gözüm ḳaṣrına çıḳmaġa gümüşden nerdübān oldı 

3. El urmasun deyü düzdi ṣabānuñ ġonca ḳuflına 

Serāy-ı gülşene nergis çemende dìde-bān oldı 

4. Çemen gülşende bir nev ḫaṭṭ güzeldür bülbül-i zāre 

Yüzinde sünbül-i ter kākül-i èanber-feşān oldı 

5. Elifle naèl-i sìnem zer-nigāh-ı ġamda ey  ādıḳ  

Sipāh-ı èışḳile cenk itmege tìr ü kemān oldı 
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415 

119b  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kūh-ı èışḳuñ olalı Ferhād-ı miḥnet pìşesi 

Dìde-i ġam-dìdenüñ gitmez elinden tìşesi 

2. Yūsuf-ı cānı çıḳarsa çāh-ı ġamdan n’ola  ays 

Zülf-i Leylìdür anuñ çün rişte-i endìşesi 

3. Dìde bir āhū-yı çeşmüñ èaksinüñ yataġıdur   

Kim anuñ müjgān-ı eşk-ālūdelerdür mìşesi 

4. Kūhken veş ḳana ġarḳ olmazdı cismi lālenüñ 

Delmese farḳın benefşe ġoncasınuñ tìşesi  

5. Şişe-sāz-ı bezm-i şevḳüñ oldı  ādıḳ bād-ı ṣubḥ 

Cāmı tennūrı şarāb odı ḥabābı şìşesi  

 

416 

120a  Der- unè-ı Bārì    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bì-süṭūna tìşe-i ṭaèn urmaġ idi pìşesi  

è ḳıbet ṭoḳundı Ferhād’uñ başına tìşesi 

2. Kühsār-ı kelleden āhū-yı èaḳl eyler firār   

 teş-i mihr ü maḥabbetle ṭutuşsa mìşesi    

3. Ol zeḳan çāhı ne çāh olur ki ey Yūsuf-cemāl 

İrmedi èumḳına èaḳluñ rişte-i endìşesi 



 

539 

 

4. Kūhken-āsā şerer-i peydā olur ṣanma nücūm 

Bì-sütūn-ı çarḫa ṭoḳına hilāluñ tìşesi 

5. Şişe-sār olmak gerekdür  ādıḳā meclisde bād 

Yoḫsa tāb-ı meyle yapulmaz ḥabābuñ şìşesi  

 

417 

120a  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sāḳiyā destüñde ṭut cām-ı meyi  ātem gibi   

Ger Süleymān-ı zamān olmaḳ dilerseñ Cem gibi  

2. Zāl-ı gerdūnı zebūn eyle ḫadeng-i āh ile 

 oma destüñden kemān-ı himmeti Rüstem gibi 

3. Himmetüñ aèlāya eyle zerre gibi çarḥa çıḳ 

Düşüp alçaḳlarda ḳalma ḳaṭre-i şebnem gibi 

4. Geçdi èömrüm ḫırmen-i èālemde bir gün ol perì 

Dāne-i ḫālin bana göstermedi  dem gibi 

5. Kaèbe-i ḥüsn-i melāḥatsün Ḫalìl’üm  ādıḳ’uñ  

Acıdup gözden çıḳarma başını zemzem gibi  

 

418 

120a  Der-Tev ìd-i Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Muṣḥaf-ı èışḳuñ dilā fehm eyleyen āyātını 

Noḳṭa-i vāḥidüñ eyler cümlenüñ is bātını 
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2.  ūret-i Raḥmān’ı gördi zāhid-i bì-keyf ü kem 

 āf idenler ṣayḳal-ı tevḥìdle miréātını  

3. Deyr içinde ṣūret-i dildārı görse bir naẓar 

Terk iderdi kāfir-i ṣad-sāle mihr-i lātını  

4.  anḳı burcuñ kevkebidür bilmedi ol māhı çün 

Odlara yaḳsun müneccim èilm-i nār necātını  

5. Künc-i ġamda geçdi èömri zāhidüñ esmāyile 

 ādıḳā ṣorsañ nedür bilmez ṣıfātuñ zātını 

 

419 

120b  Der- ıfat-ı Naèt A.M.   

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Ḫātem-i laèlüñle kim bende-i fermān oldı 

Mūr iken milk-i saèādetde Süleymān oldı 

2. Olalı ḳāfile-sālārı ṭarìḳ-i èışḳuñ 

Geldi Veysü’l- aranì baña şütürbān oldı  

3. è şıḳ-ı ḫaste dilüñ derdine dermān itmez 

 utalum laèl-i lebüñ  ażret-i Loḳmān oldı 

4. Māh-ı nev gördi meger muècize-i ebrūsın 

 aldırup parmaġını gice müselmān oldı   

5. Şerer-i āteş-i āhum çıḳalı eflāke 

 ādıḳā her birisi encüm-i raḫşān oldı 
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420 

120b Der- ıfat-ı  asbü’l- āl   

mefèūlü fāièilātün mefèūlü fāèilātün 

1. Rūz-ı ezelde kim dil kūy-ı ḫarāba döndi 

Sāḳì-i gül-ruḫıyla cām-ı şarāba döndi 

2. Evrād-ı ṣubḥı ṣūfì pìr-i muġāna virdi 

Zühd ü ṣalāḥı ḳodı çeng ü rebāba döndi 

3. Taḳsìm idünce evvel ḳassām rūz-ı ḥikmet 

è şıḳ şarāb-ı nāba zāhid kitāba döndi 

4. Gūyā ki bir şererdür ḫāl-i lebi nigāruñ 

Ruḫsār-ı āteşìnden ṣıçradı aya döndi 

5.  ìt ü ṣadā-yı mihrüñ ṭutsa èaceb mi dehri   

 ādıḳ nevā-yı nālüñ bu nüh ḳıbāba döndi 

 

421 

121a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aldum ayaḳlarda cām-ı vaṣl-ı yār el virmedi 

Dest-gìr olmadı luṭf-ı Girdigār el virmedi 

2. Pāyine yüz sürdügiçün bād-ı ṣubḥa niçe dem 

İtdi serkeşlükleri şāḫ-ı çenār el virmedi 

3. İtmeyince erre-i ġamla vücūdın şāḫ şāḫ 

Şāne miskine ser-i zülf-i nigār el virmedi  
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4. Dehr-i luèbet-bāz elinden bula mı ḫāṭır-güşād 

Nice demdür şeş-der-i miḥnetde zār el virmedi 

5. Zevrāḳ-ı ṣahbāya eylerdüm ḥabābı bād-bān 

 ādıḳā baḥr-i ṣafāda rūz-i gār el virmedi 

 

422 

121b  Der- ıfat-ı  ayy-i Bārì 

fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          ( faèlün) 

1. Bād-ı ṣubḥ oldı Saèdì-i s ānì  

Oḳıdur bülbüle Gülistān’ı  

2. Vaṣf-ı rūyuñ işitdi bülbülden 

Çāk ider ġoncalar girìbānı 

3. Ḫāk-i pāyüñ yiter gözüm nūrı 

Neyleyin sürme-i  ıfāhān’ı 

4.  ıldı dil Yūsuf’ı ebed cefā 

 üsn idelden çeh-i zenaḫdānı 

5. Dil-berinden cüdā düşen  ādıḳ  

Ne’ylesün seyr-i bāġ u būstānı 

 

 

 

 



 

543 

 

423 

122b  Der-Tev ìd-i  unè-ı Bārì   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Binā eyler çü ḳaṣr-ı nìl-fāmı ṣunè-ı ḫammārı 

Olur ṣaḳfında sìm-endūde anuñ farḳ-ı Mismār’ı 

2. Sipihr-i lāciverdi bir èuḳāb-ı cān şiḳār idüp 

Meh-i nevden aña peydā ider bir sìm-minḳārı 

3.  abā tüccārı derbend-i fenāyı geçmege bì-bāḳ 

Çalar emn imkān-ı ṭablın seherde kebk-i kühsārı 

4. Cihānı yaḳduġıçün ḫarr u ḫāver-i şuèāèından 

Çıḳar Ḍaḥḥāḳ-veş düşinde anuñ āteşìn-mārı 

5. Taḥammül itdügiçün dūzaḥ ḳahrına ey  ādıḳ  

Ḫalìl-i  zer’e gülzār-ı cennet eyledi nārı 

 

424 

123a  Der-Naèt-ı  a ret-i Resūl A.M.  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Mükaḥḥal itmege kaḥḥāl-ı ṣunè-ı  ażret-i Bārì 

Şeb-i İsrā’da mā-zāġ 
413

 ile geldi çeşm-i dildārı 

2. Meger bir vaḳt-i meymūn-ı mübārek sāèat içinde 

Yazar meşşāṭe-i ṣunè-ı Ḫudā ol māh-ı ruḥsārı 

                                                 
413

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı.” 
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3. Berìd-i  ażret-i Bārì o māh-ı èālem-ārāya 

Getürdi nūr-ı efserle Burāḳ-ı laèl-i efsārı 

4. Burāḳ-ı berḳ-i seyrile kemend-i Yā vü Sìn 
414

 atup   

Çıḳardı ṭāḳ-ı èarşa ol meh-i şeb gerd-i ġubārı 

5.  olanur ṭarfına ayaġınuñ içinde  ādıḳ ol meh-rū 

Sipenc ü şeş der u şeş sūy u heft eflāk ü nüh zārı 

 

425 

123a  Der- unè-ı  a ret-i Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Naġmeler peydā ider meclisde rūh-efzā-yı ney   

 āleb-i fersūdeler gūş eyledükçe oldı ḥayy 

2. Daġlar yaḳdum  èışḳ-ı yār ile 

Sìnesün  tāc eylerdi anuñ bulsa Key 

3. Ḫūn-ı tehvìnile ṭoldur ḳandedür ḳandì-cām 

Baġrumı āvāz-ı sürḫ-ābıyla deldi bād-ı dey 

4. Ey gül-i bāġ-ı leṭāfet ġonca-i raènā gibi 

Al kemḥālar virür ziynet çemende sāle keyy 

5. Şöyle mest oldı mey-i èışḳile  ādıḳ ḫaste-dil 

Ne ümmìd-i sebze eyler ne ḫayāl-i ẓıll u fey 

 

 

                                                 
414

  Yâsîn suresinin (36/1) ilk ayetinde geçen kelimelerdir. 
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426 

Der- ıfat-ı  asb ü  āl 

123b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Benüm naẓm-ı kelāmuñ dehr içinde nükte-i pervāzı 

Olupdur her sözüm gūyā Mesìḥ-i deyrüñ iècāzı   

2. Belāġat ṭāéirin ṣayd itmege deşt-i feṣāḥatde 

Benüm bu murġ-zār-ı èālemüñ pervāz-ı şehbāzı 

3. Kelām-ı nükte-āmìzin dilā benden suvāl eyleñ  

Benim rūḥ-ı Nevāyì’nüñ cihānda maḥrem-i rāzı  

4. èAceb mi baş açuḳ yaluñ ayaḳ Cāmì-ṣıfat gitsem 

 abā-yı cismi yaḳdı Ḫusrev’üñ şièr-i seher-sāzı   

5.  usūdu lā-yesūd 
415
 içinde  ādıḳ iètibāruñ yoḳ  

Gerekse èārif-i Cām ol gerekse rind-i Şìrāzì  

 

427  

123b  Der- ıfat-ı  asb-i  āl   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Benüm bu Bì-süṭūn-ı èışḳuñ ey dil şimdi Ferhād’ı 

Ben oldum fenn-i èışḳ-ı Kays’a irşād itmege yādı 

2. Benüm muècid bedìè-i naẓm içinde böyle tertìbi 

Ben itdüm terki dìvān eylemekde ḫamse ìcādı  

                                                 
415

  Hased edenler mutlu olamazlar. 
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3. Ben ol naḳḳāş-ı deyr-i luèbet-i Şìrìn nigārum ki 

Ferāmūş itdiler devrümde Şāvur ile Bihzād’ı 

4. Vücūdın döne döne şeş-der-i miḥnetde zār itmiş 

Benüm bu naḳş-ı ṭās-ı dehr-i dūnuñ merd-i nerrādı 

5. Leṭāfet gülistānında o māh-ı èālem-ārānuñ 

Nihāl-i ḳāmeti ḳūl itdi  ādıḳ serv-i āzādı 

 

428 

123b  Der- ıfat-ı  āniè A.M.   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Melāmet deştinüñ göñlüm olup Mecnūn-ı bì-nengi   

 s ār-ı eṭfāli şehrüñ her yañadan üstine sengi  

2. Yolıña dökülüp ṣaçılduġıçün ey meh-i ġarrā 

Süheyl-i èārıżınuñ virdi èaḳìḳ çeşmüme rengi 

3. Kemend almış eline aya ḳarşu gice seyr itdüm 

 aşı ṭāḳına çıḳmaġa nigāruñ zülf-i şeb-rengi 

4. Felek èavvādı biñ çeksün çevirsün èūd-ı zer-tārın 

Nevā-yı āh-ı ruḥ-efzānuñ olmaz yine āhengi   

5. èAceb mi nāleler itse belā bezminde ey  ādıḳ  

Hevā-yı èışḳı seyr itdi o Zühre ṭalèatuñ çengi 
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 429 

124a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Mey-i cām-ı mürevveḳden sebūda var ise bāḳì 

Ürì keésen ve mā velehā elā yā eyyühe’s-sāḳì 416 

2.  abūḥı cān-ı maḥmūre elüñde cām-ı raḫşānì 

Me ā emley e lā- ümliü  velākin bi-aèrāḳì  417
 

3.  açen ol muṭrib-i raènā el ursa çeng-i èuşşāḳuñ 

İrişür gūş-ı hūşına nidā-i ente Ḫallāḳì  

4. N’ola zülfin idersem düşde şām-ı vaṣlile taèbìr 

Düşer rūyā-yı ṣāliḥ kāh olur enfüsde āfāḳı   

5.  açı zencìr-i èadl aṣmış leb-i Nūşu’l-Revānì’nüñ  

Ḫam-ı ebrūları çekmiş cemāl-i ḳaṣrına ṭāḳı 

6. Behāda kesr-i mìzān idicek Mıṣr-ı melāḥatde 

 alur üstinde naḳd-i ḥüsn-i Yūsuf’dan bezer bāḳì   

7. Şifā bulmaz cihānda sìne-i pür-derdi èuşşāḳuñ 

Eger İbn-i  akìm urmazsa aña canlu bir yaḳı 

8.  o  ādıḳ cām-ı bāḳìden fenā bezminden kām alsun 

Senüñle zāhidā cennetde soñra ṣoḥbeti bāḳì 

 

 

 

 

                                                 
416

  Ey saki, dikkat et, bana onu ve geri kalanı için bir kadeh göster! 
417

  Doldurmamayı ne zaman kararlaştırdın, benim şarabım ne olacak? 
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430 

124a  Der- ıfat-ı  asbü’l- āl   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Dil-i maḥmūmı ṣafrā-yı ġamuñ öldürmeden sāḳì   

Hilālü’l-ḳeési lā  ümlì velìkin bi-aèrāḳì  418 

2.  açen ol muṭrib-i dilkeş el ursa çeng-i zer-tāre 

Yaṣìlü bi’ṣ-ṣımāḫā i nidāéen ente Ḫallāḳì  419
 

3. Ne māh-ı Zühre ṭalèatsun ṣafā bezminde ey muṭrib 

Nevā-yı nāy-ı dil-sūzuñ semāèa ḳoydı èuşşāḳı   

4.  anurlar faṣṣu’l-elmāsile bir billūr ḫātemdür 

èAraḳla dest-i sāḳìde görenler cām-ı Burāḳ’ı 

5. Dem-i ṣubḥ irdi ey sāḳì ele al cām-ı raḫşānı 

Eger var ise destüñde mey-i rūşenìden bāḳì 

6.  anurlar çarḫ-ı mìnāda meh-i nev āşikār oldı 

Görinse devr-i sāġarda hilāl ebrūlaruñ ṭāḳı 

7. Ene’l-èa şānü fì vādin ize’s-teḳay e ke’l-èayş  

Bimāéi’l-ġayri lā  üsḳì velākin bi-aèrāḳì  420
 

8. Ribāé-i èışḳı defè içün serāy-ı sìneden  ādıḳ  

İder ser-i levḥasın ḳudret-i hüve’l-Ḫallāḳu’l-Bāḳì  421 

 

 

                                                 
418

  Ay şeklindeki kadeh dolmuyor. Benim kadehim ne olacak? 
419

  Sen benim Yaratıcı’msın nidası kulaklara ulaşıyor. 
420

  Ben bir vadide susuzum, eğer sen başka bir suyla beni sulamazsan benim şarabım ne olacak ? 
421

  O çok yaratıcı olan Bâkî’dir. 
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431 

124b   asbü’l- āl-i Güzeşte 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şol zamān kim manzarum zülf ü ruḫ-ı gül-fām idi 

Her gicem ḳadr u berāt her günüm bayrām idi  

2. Görmesem ruḫsār-ı zülfin bir naẓar ol meh-veşüñ 

Ne günüm gündüz olurdı ne gicem aḫşām idi 

3. Devr-i dāyimle virürdi diller neşv ü nemā 

Meclisümde māh-ı nev bir sìm-i ġarrā cām idi 

4. Keh femin būs eyler idüm kāh çeşmin dil-berüñ 

Bezm-i meyde nuḳl-ı sükker beste vü bādām idi 

5. Eylemezdi murġ-ı dil uçmaġa kūyında heves 

Ḫalḳa-i zülf-i nigāruñ aña muḥkem dām idi 

6.  alınurdı nāzile yāruñ nihāl-i ḳāmeti 

Bāġ-ı dilde bir nihāl-i serv-i sìm-endām idi 

7. èIyş iderdüm bezm-i fürḳatde ġam-ı cānān ile 

Dìde ṣāḳì hem-demüm cām-ı server-i encām idi 

8. Bilmez iken neydügin mey  ādıḳā pìr-i muġān 

Kūşe-i meyḫānede dil rind-i derd-āşām idi 
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432 

125a  Der-Naèt-ı Seyyidü’l-Enām   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Lebüñ kim bāde-i sübḥāne men yuḥyi’l-èı ām 
422

 idi  

İçenler curèa-i cām-ı ġamın mest-i müdām idi 

2. Şarāb-ı cām-ı laèlüñ āyet-i ḥüsn ü cemālüñle  

Dil-i èuşşāḳ-ı zāra bezm-i vaṣluñda ḥarām idi  

3. Sen ol bāz-ı hümāyūn-bāl ü sidre āşiyānsun kim 

 apuñda ṭāéir-i èızz ü saèādet murġ-ı bām idi  

4. Ne muṭribdür nevāy-ı nāle-i èuşşāḳ-ı zār kim 

 adā-yı berbaṭı yaġfir leküm yevmü’l-ḳıyām 
423

 idi   

5. Segān-ı èārif-i cāmile  ādıḳ hem-sifāl oldum 

Biḥamdullāh naṣìbüm curèa-i keésin kirām 
424

 oldı 

 

433 

125a  Velehū Der-Naèt-ı èIzzullāh  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Binā-yı ḥüsn-i dil-ber devlet ile çün tamām oldı   

Ki ābü ḫuldillāhi ilā yevmi’l-ḳıyām oldı 
425

 

1. Ne muṭribdür o māh-ı Zühre ṭalèat gice bezmüñde  

Nevāsı ṣubḥ olınca lā-yemūt ve lā-yenām oldı  

                                                 
422

  Yasin (36/78 ) suresinden iktibas olan ayetin tam şekli şöyledir : Bir de kendi yara ılışını unu arak bize 

bir örnek ge irdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?"  
423

  Kıyamet gününde o sizi bağışlar. 
424

  İnsan (76/17) suresinde geçen, cennette inananlara ikram edilecek olan cennet içeçeğine telmih 

yapılmıştır. 
425

 Allah’ın ebediliği yazılmış oldu. 
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2.  ıfāhān u èIrāḳ’ı seyr idüp ne’yler dil-i èuşşāḳ 

Hicāz-ı Kaèbe-i kūyuñ aña çün-kim maḳām oldı  

3. Lebüñsüz sāḳiyā cām-ı meyi ḫumḫāne-i dehrüñ  

Dil-i āvāze-i bezm-i firāḳuñda ḥarām oldı  

4. Alursun intiḳāmuñ èāḳibet düşmenden ey  ādıḳ  

Ḫudā’nuñ çünki bir adı èAzìz’dür intiḳām oldı  

 

434 

125a  Der- ıfat-ı  asbü’l- āl    

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Göñül mecrūḥ-ı  arb-ı ḫançer-i teşvìşdür sāḳì 

Mey-i cān-baḫşı sür kim merhem-i dil-rìşdür sāḳì 

2. Geçüp miḥrāb-ı ebrūya içer mey… 

èAceb ol çeşm-i ḫūn-ḫˇāre ne ḳāfir keşìdür sāḳì 

3. Hisāb-ı ḳahve bir sìmìn ḳadehler ḳıldı fincānı 

Zamān-ı ḳalb-i āteş irdi vaḳt-i èıyşdur sāḳì 

4. Benānūn gūşına bir ḥalka-i sìmìn idüp kāse 

Lebüñden būse şeyyullāh ider dervìşdür sāḳì 

5. Lebüñ nuḳlına dendān urmaġa bezm-i viṣālüñde  

 abāb-ı ḳahvenüñ her dānesi bir dìşdür sāḳì 

6. Leb-i pūstınuñ üzre ḫālüñ ol zenbūr-ı müşgìndür 

Ki anuñ her ser-i mūyı dile bir nìşdür sāḳì 



 

552 

 

7. Elüñden kāse içdükçe diler dil būse-i laèlüñ 

Dil-i  ādıḳ gibi ol da muḥāl-endìşdür sāḳì  
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[ÇAĞATAYCA GAZELLER] 
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21b Der-Tev ìd-i  āniè-i Mu la  èAzze İsmühū  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Éy cümle mezāhirde ruḥ-ı èaksi hüveydā 

Her ismi éter resmi ile èayn-i müsemmā 

2. Bir zerreġa kim cilve éte mihr-i cemālin g 

Ol zerre érür dìde-i èuşşāḳıġa meclā 

3. Bir noḳta ḳılup èilm-i ebedni vü ezelni 

Ol noḳtadın admaġa bolur èalleme’l-esmā 
426

 

4. Ol noḳta bolur ḥāl-i dil-i Ḫażret-i  dem 

Ol noḳta érür merdümin g dìde-i  avvā 

5. Her yérge tecellì éter ol māh velìkin 

 ādıḳ’ġa ḳıra köz kim étey anı temāşā 

 

436 

22a   Der-Naèt-ı Resūlü’s -S e aleyn  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün  

1. Yā eşrafe’l-beriyye i yā ekreme’l-verā 

Minnā bi-ke’ -taḥiyye ü fi’ṣ-ṣubḥi ve’l-mesā 
427

 

                                                 
426

  Bakara (2/31): “Ona (Adem’e) isimleri öğre  i.” 
427

  Ey halkın en şereflisi ve insanların en cömerti! Bizden sana akşam ve sabah saygı ve selam olsun. 
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2. Bir nükte boldı muèciz-i engüştige naẓar 

İècāz-ı enbiyā vü kerāmāt-ı evliyā 

3. Çalġutdı kūs-ı nevbeti çün pençge hüdā 

 alġutdı ṭās-ı gūşıġa nüh ṭār-ı min g ṣadā  

4. Naèl-i Burāḳ-ı berḳinin g uçġunları bolurdı 

İsrì şebinde her biri bir necm-i ihtidā  

5. Meddāḥı boldı  ādıḳ anın g çünki Yā vü Sìn 
428

 

 ays’ı tā Leylā éde ulus vaṣfını edā 
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22a  Der-Tev ìd-i  a ret-i Bārì   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Çeng ḳılġanda miyānın g birle āheng-i nevā 

Étti èuşşḳıġa her tārıdın irsāl-i ṣadā  

2. Şām seher anda yol azġanlarġa sāḳì bezm-ārā 

Her ḥabāb-ı sāġar-ı mey boldı necm-i ihtidā 

3. Devr arā éylemeytür érdi reşk-i cām-ı Cem 

Bolsa mālik ger seg-i kūyuñ sifāliġa gedā 

4. Ḫıżr-teg hergiz ḥayāt-ı sermedi bolmazdı 

Zikr-i laèlinin g bolmasa rūḥ-ı Mesìḥ’iġa ġıdā 

5. Jeng-i ġamdın ḳalb-i  ādıḳ sāftur āyine-tég 

Bolġalı cām-ı leb-i sāḳì-i meclis ġam-zeda 

                                                 
428

  Yâsîn suresinin (36/1) ilk ayetinde geçen kelimelerdir. 
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438 

22a  Der-Tev ìd-i  āniè èAzze İsmühū  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Émes ruḫsār-ı gül-nāride bārik-i ḫāl-i èanber-sā 

Közi efsūn étib āteşġa ṣaldı ḥabbetü’s-sevdā  

2. Éter kiyn ve’ - uḥānı 
429

 vech-i sebèile ḳırāéat min  

Tége ilmesti Mecnūn belki ve’l-leyli izā yaġşā 430 

3.  apuñ ser ḫayl-i ḫūbān éylegende ḳılmış ol  āniè  

Cemālinin g gencige kāküllerin g min g başlu ejdehā 

4. Tan g érmes ṣubḥ atḳunca köz açmas érse ger nergis 

Özin çün kevkeb-i çeşmin gge teşbih éyledi cānā 

5. Téme  ādıḳ reh-i èışḳın gda yalġuz baş cān sérdi  

Fedā ḳıldı ayaġın g tozıġa dünyā vü mā-fìhā 431
 

 

439 

27a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  udretüñ baḥri üze bu ṭārem-i nìlì ḳıbāb 

Vaḥdetüñ cāmı arā gūyā kim oldı nüh ḥabāb 

2.  ayretidin çekmen g arḳamı tarġanda ter 

Tüşti elgidin müzehhib ḫāme émestür şehāb 

                                                 
429

 Duha (93/1): “Kuşluk vak ine andolsun…” 
430

 Duha (93/2): “Sükûna erdiğinde geceye yemin olsun…” 
431

  “ Onun içinde olan şey” 
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3. èİṣmetüñ desti çéker bānū-yı çarḫuñ yüzige   

Perde-i dìbā-yı şebdin her géce kuhli nuḳāt 

4. Sürme yan glıġ reh-rev-i kūyuñ ġubār-ı merkebin 

Közge altūn mìl ile tartar zemindin āfitāb 

5. Zikr-i ḥamdidin nevā tüzse kön gül èuşşāḳ-ārā 

Her ḳılın bir tél tüzüp āheng éter  ādıḳ rebāb 

 

440 

28a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Meni dìvāne-teg kimse pür-şān bolmasun yā Rabb 

Esìr-i halḳa-i zülf-i perìşān bolmasun yā Rabb 

2. Teferrüc ḳılġaç éller ol perìnüñ ejdehā yan glıġ 

Cemāli gencige zülfi nigeh-bān bolmasun yā Rabb 

3. Cefā ḳılġaç dil-i miskìn-i èāşıḳnın g o şeh-mānend 

Cihānda sevdügi bir nā-müselmān bolmasun yā Rabb 

4. Meni üftāde-teg salıp özin tofraḳġa bir èāşıḳ 

Yoluñda sāye-veş ḫāk ile yeksān bolmasun yā Rabb 

5. G am-ı vaṣlıda bir genc-i murāduñ ḫāne-i ḳalbi 

Mén dìvāne-tég ẓulm ile vìrān bolmasun yā Rabb 

6. Yaḳasın ṣubḥ yan glıġ çāk idüp bir èāşıḳ-ı zāruñ 

Eyle  ādıḳ-ṣıfat esrārı destān bolmasun yā Rabb 
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441 

32b  Der-Tev ìd-i Bārì   

feèūlün feèūlün feèūlün feèūlün 

1.  ıla pāre-i ṣad vücūdın havādis  

Vücūd-ı aḥedġa déye her ki s ālis  

2.  ılur devr étgen delìlin muèaṭṭel 

èIlelde teselsülle bolġan mebāḥis  

3. Kelìm’i étip deşt-i devr içre rāèì 

 eyfini ḳılur kişt-zār içre ḥāris  

4.  adìm ol ki boldı vücūdı özidin 

Anın g èaksi bolġan bolur asrū ḥādis  

5.  ayf boldı  ādıḳ’ġa vaṣf-ı cemìlüñ 

Eger raḥmetin gġa émes érse bāèis  

 

442 

32b  Der-Naètü’n-Nebì   

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün  

1. Çü ḫālüñ dānesin köz kördi ḥādis  

Ulusnı ḳıldı sevdāsıda ḥāris  

2. Yüzüñde ḫāl-i gendüm-gūnı körgeç 

Bolur fellāḥ-ı èālem Sām u Rāfis  
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3. Bu yan glıġ fitne vü āşūb-ı dehre 

 amer devride ḫaṭṭuñ boldı bāèis  

4. Néte mén bolġamaymén kelb-i rābiè 

Ḫayālì Emrì Bāḳì boldı ṣālis  

5. Bola ilmes kön gül mānend-i  ādıḳ  

Müderris-ḫāne-i èışḳ içre bāḥis  

 

443 

33b  Der- ıfat-ı Me nūèāt-i èAzze İsmühū  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Né āşūb-ı fiten-bārār-ı dehr içre bolur ḥādis  

Bolur èışḳuñ şarābı sāḳiyā ol fitneġa bāèis  

2. Umūr-ı mihri tekmìl étgen üstād-ı maḥabbetdin    

Ménin g teg bolmaġaytur mebḥas -i èışḳ içre bir bāḥis  

3. Yüzin gde ḫāl-i gendüm-gūnı körgeç  ażret-i  dem 

Boluptur ey būy bu kişt-zār-ı dehr-arā ḥāris  

4. Cihānda ṭìbü’l-aèrāḳ olur mu duḫter-i zer dìk 

Néden ümmü’l-ḥabāéis  débsen ey ṣūfì dégen ḥābis  

5. Cünūn zencìri  ādıḳ ḥiṣṣi-i  aḳḳ ṣarr-ı raḥmetdür 

Çü boldum bu ṭarìḳ-i èışḳ ara Mecnūn’ġa vāris  
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444  

36a  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün  

1. Zihi ṣaçın gdın alup reng ü bū şeb-i Mièrāc 

Seriġa çarḥ-ı berìn naèl-i espin eyler tāc 

2. Rikāb-ı zeyn-i şerìfi o Leyl-i İsrāda 

Bisāṭ-ı ḳaṣr-ı semāèa sirāc érür vehhāc 

3. Dem-i èurūcıda urdı burun o şebrevin g 

Başına naèl-i semendi hilāl-i çarḫuñ kāc 

4. Çekildi āh-ı felekdin duḫānı sancaḳlar 

 aşıda zümre-i rūḥ-ı Nebì bolup efvāc 

5. Şifāèının g loḳmasın  menè ḳılma Sādıḳ’dın  

Ki ol ḳapuñda sénüñ bendetür zelìl ü aç 
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36a  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì A.M.  

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Şeb-i İsrā’da éy māh-ı siyeh ṣac 

Çerāġ érmes ruḫuñ mānend-i vehhāc 

2. Közün g yan glıġ sénin g ṣūret-ger-i Çìn 

Ne mümkindür yaza bir közni ḳımāc 

3.  O himmet ḳavsi kim tartusın anı 

Né Rüstem tarta ilmiştür né  allāc 
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4. İzin g kim devleti bār ḳıldı başġa  

Seg-i kūyuñ sifālin dürretü’t-tāc 

5. Tan g érmes kişver-i ḳalbümni  ādıḳ  

Moġolçìn közleri ḳılursa tārāc 
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36a  Der- ıfat-ı Velehū Ey an   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Yoḳ serìr-i açġa ḳapuñda éy şeh iḥtiyāc 

Barıda kūyuñ sifāli istemey zerrìn tāc 

2. èAks-i laèlin g közde yaşım bérle bolmış muḥliṭ 

Gerçi ḳılmas ey perì āteş béle ṣu imtizāc 

3. Leblerin gsiz çāre yoḳ dérdimġa ger Loḳmān kélip 

Şerbet-i şehd-i şifā bérle éter bolsa èilāc 

4. Eyle kök bolmastı sünbül zülfige öykenkeli 

Urmasa bād-ı ṣabā ruḫsārıġa gülşende kāc 

5. Ḫaṭṭ-ı èanber-sā kéleldin ol ġazāl-i Çìniġa 

Rūm’da misk-i  ıtā’ġa  ādıḳā yoḳtur revāc 
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447 

38b  Der- unè-ı Bārì èAzze İsmühū  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Éter hilālni fetḥ-i künūz üçün Fettāḥ 

Gülidür dürc-i zebercedġa bir gümüş miftāh 

2. Felek maèārikide döndürür yed-i ṣunèı 

Siper-penāhı üze yaydı āb-gūn aḳdāḥ 

3. Hüner émes mi ki nār u fetìl verd-i èanber  

Yazutdı cāmiè-i ṣunèıda munca min g miṣbāḥ 

4. Toz itdi  ulzüm-i Nìlì’de ṣunèı bir gümüş zevraḳ 

Gezer cihānı né ālet yesāri (?) né mellāḥ  

5. Ola ki bāb-ı ümìd kibi fetḥ éte  ādıḳ  

Kele ki cān u kön güldin dégeli yā Fettāḥ  
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39a  Der- ıfat-ı Tev ìd-i èAzze İsmühū  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Kön gül ḳuşıġa oḳın gdın o kim isterse cenāḥ 

Bolur èıḳāb-ı belādın ḳaẓā-yı ġamda necāḥ   

2. Sürer ṣafāsını dehrin g ḳöñgül èale’l-ıṭlāḳ 

Eger ki duḫter-i rezġa éterse èıḳd u nikāḥ 

3.  arāmì téme körüp ḥūn-ı bāde içge yemìni 

Ki bāde ehliġa ḫūn-ı ṣürāḥì boldı mübāḥ 
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4. Gülüñ ḳaşıda èızāruñ ṣıfātıda keşşāf 

Benefşe élgide ḫaṭṭuñ nükātıda miftāḥ  

5. Kitāb-ı ḥüsnini körgeç bu ḫaste dil  ādıḳ  

Yüziġa  ué oḳur anın g èızārıġa miftāḥ 
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39a  Der- ıfat-ı  asbü’l- āl  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Çékti rūḥ-ı efzāġa muṭrib bezm-ārā çün şedd-i rūḥ 

 āleb-i èÌsìġa ḳıldı nevḥasıdın feyż-i rūḥ 

2. Baḥr-i ġamdın kön glümi ḳurtarġalı mellāḥ-ı dehr 

 ıldı ey sāḳì hilāli sāġar bigi fülk-i Nūḥ   

3. Levḥ-i sìnemnin g kitābı metn-i  adreddìn’dür 

Çizdi Seyfeddìn-i şemşìr anı étgende şurūḥ 

4. Tìre şāmımnı yarutmastı ménin g şemèu ḫayāl 

Pertev-i māh-ı ruḫuñdın érmese an ga vüżūḥ 

5. Bolsa Yūsuf sāḳì-i meclis méni  ādıḳ mis āl 

Almaġay sénsüz élimge tevbeler bolsun naṣūḥ 
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450 

43b  Der-Tev ìd-i Bārì èAzze İsmühū  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Şekl-i elifde resm-i vücūdı érür aḥed 

Çeşm-i şuhūda ḫāl u ḫaṭìden bolur èaded 

2. Aṣl-ı vücūd-ı vāḥid égen ṭāhire körin g 

Ol baḥr boldı maèbeynde bu ṣūrete zubed 

3. Né èaynìtür ol anın g u né ġayri bu anın g 

Boldı ḫilāf-ı zāhirì zātıġa müstefìd 

4. Körmez misin ki noḳṭa-i vāḫidni kilk élen 

Tüzdiler oldı şedde vü çéktiler oldı medd 

5.  ıldın g tìlìde dérdni  ādıḳ faḳìrin g 

Bi’ṣ-ṣıdḳi ve’ - ūbe i yā Ḫayy u yā  amed  
432
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43b  Der-Naèt-ı Resūlü’s -S e aleyn  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Éy èızārın gġa yazılġan ḳul hüvallāhü aḥed 
433

 

G ayrıdın tenzìh iter mis lin gni Allāhü’ṣ-ṣamed 
434

 

2.  ul eèūzü ḫāliḳan min şerri mekrin ḥāsidin 
435

  

Kul yā 
436

 min zār ile körgende meni aèdā ḥased   

                                                 
432

  “Ey Hay (diri) ve Samed (varlık sebebi kendisi olan) Allah’ım . Doğruluk ve müjde ile …”  (şair Tuba 

kavramıyla hem doğruluğa hem de müjdeye atıfta bulunmaktadır)  
433

  İhlas (112/1): De ki: "O, Allah' ır, bir  ek ir." 
434

  İhlas (112/1): "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muh aç ır; O, hiçbir şeye muh aç değildir.)" 
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3. Cennet-i kūyın ḳoyup terk-i diyār étem tédüm 

Dédi fi’n-nāri cahìmi ḫālidìn fìhā ebed 
437

 

4. G uṣṣa-i zülfin gni ḳoymas çün rakìb Bū Leheb 

Gerdenige köreyin ḥabl ola anın g min mesed 
438

 

5.  ıfl-ı ebced yan glıġ élerdi elifdin ibtidā 

Mekteb-i èışḳıġa kélse  ādıḳ ol ṭıflın g ḫıred 
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50a  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün    

1. Ne zerre ḫāke tüşerse yüzin gdin ey meh-i nūr 

Éter ḳuyaş kibi ḫayl-i meẓāhir içre ẓuhūr 

2. Anın g ki ṭalièì şems-i ḳademden oldı feyż 

Bolur kevākib içinde ḳamer kibi meşhūr 

3. Eger ki bolsa maḳārın èināyet-i ezelì 

Emìn-i ḫātem-i devlet olurdı ednā mūr 

4. Bolaydı bānì-i luṭfı eger naẓar-efgen 

Bolurdı dūzaḫ-ı yāruñ içinde néce ḳuṣūr 

5. İlāhì éyle bu  ādıḳ ḳuluñnı āḫir dem 

Édüp cemālüñi èarża cihānda ehl-i nüzūr 

                                                                                                                                                    
435

  “Hase çinin hilesinin şerrinden Yara an’a sığınırım.” anlamına gelen ifade Felak suresine manen ve 

kısmen iktibastır. Surenin (113/1-5) meali şöyledir: “De ki: "Yarat ığı şeylerin kö ülüğünden, karanlığı 

çök üğü zaman gecenin kö ülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kö ülüğünden, hase  e  iği zaman 

hase çinin kö ülüğünden, sabah aydınlığının Rabb’ine sığınırım."  
436

  Kafirun (109/1) suresinden kısmen iktibastır. Ayetin tamamı şöyledir: De ki: "Ey Kâfirler!" 
437

  Ahzab (65/33) suresinden kısmen iktibas olan ifadenin anlamı şöyledir: “A eşdedir ve orada ebedi 

kalacaklardır.” 
438

  Tebbet (111/5): “Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (a eşe a ılacak ır).” 
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53a  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

(fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Sénsin ol muḳrì-i ḳumrì çemen-zār-ı  icāz 

Pencgāhìn gle yedi çarḫa ṣalıpsın āvāz  

2. Pencge yek-dāne demdin ki naġam-sāz olduñ 

Muṭrib-i çarḫ élige almadı ol demdin sāz 

3. Baḫt ol ṣādıḳa kim ḳıldı ḫayālin g hem-dem 

Devlet ol èāşıḳa kim boldı ġamın gla hem-rāz 

4. Sénsin ol şeh ki feżā-yı felek-i aṭlasda   

 ılmadı esbüñ ile ṭāéir-i sidre pervāz 

5.  ādıḳ’a yararḳa ét luṭfuñı āḫir demde  

Éy büt-i ehl-i ṣafā Kaèbe-i aṣḥāb-ı niyāz 
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53b  Der- unè-ı Bārì    

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Edā ḳatur bāġ arā murġ seher-ḫìz 

Nevālar ḳılsa èuşşāḳıġa engìz 

2. Boluptur sāyeside her şecernin g 

Çemen feraḥ-fezā vü bād-ı gül-bìz 

3. Özin g tüz ile nergisġa ḳıluptur (?) 

Çemennin g bergi mìl-i sürme-āmìz 
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4.  O şìrìn levḫaġa oḫşar gül-i sürḫ 

Bitülmiş bola an ga naḳş-ı pervìz 

5.  ıla él  ādıḳā curèa feşānlıġ 

 abā érür çemende çünki gül-rìz 
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60b  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Midḥatüñ bahride bir deryā érür baḥr-i sipās 

Kim anın g ḳaèrıġa érmes rişte-i èaḳl u ḥavās 

2.  udretin g ṣaḥrāsı bir ṣaḥrā-yı bì-pāyantur   

 adìġa érmek né mémkintür anın g ḫınk-ı ḳıyās 

3. Dāne-i èömrin beşernin g dem-be-dem ol étgeli 

Bānì-i ṣunèın g felekni ḳıldı yedi közlü ās 

4. èİbret olsun déb meh-i nevni ulü’l-ebṣārıġa 
439

  

Eyledi germābe-i gerdūnda şāmì sìm ṭās 

5. Késme ümìdi niṣāb-ı ḫˇān-ı Aḥmet’din  ādıḳ ol 

 āliḳ-i  ḥūr u melekdür Rāziḳ-i cinn ü ve’n-nās   

 

 

 

 

                                                 
439

  Âl-i İmran (3/13): “ … basire  sahibi olanlar…” 
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61a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. èUrūcın g şāmìde èazm-i sipihr étgende ol meh-veş 

Melekler deşt-i ṭārımġa dédiler tüşdi bir āteş 

2.  ılup Nāmūs-ı Ekber’ni berìd-i bād-ı peymānı 

Éter kerrūbìlerni esbi ḳaşıda èinānı keş  

3. Né hüsn-i bü’l-èacebtür yā Rabb ol ḥūr-i perì-veşin g 

Ki naḳş-ı ṣūretin körgeç bolur ḥayl-i melāik ġeş  

4. Émestür māh-ı nev tüşni gümüştin ol şehin g naèli 

 açan segirtdi meydān-ı zeberced üzre ol ebr-veş  

5. Evtār-ı menzillerin  ādıḳ néce meyl ḳābe ḳavseynin g 
440

 

 adeng-i himmetin pür-tāb étip ol çeşm-i nāvek-keş 
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65b  Der- ıfat-ı Naèt-ı Resūl-i Enām  

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ebrū vü çeşmi naḳşın étip nūn u ṣād-ı naṣṣ 

Bérdi benān-ı ḥüsni uçun aḥsenü’l-ḳaṣaṣ 

2. Ḫaṭṭ-ı leb-i ceybi füṣūṣıġa şerh étip 

İsmi ḫaṭını ḥātemiġa ḳıldı naḳş-ı faṣṣ 

3.  ıldı yetìm-i gevhere mekān ara ḳabūl 

Étdi ḥalìmi cümle-i ḥāṣān ara eḫaṣṣ 

                                                 
440

  Necm (53/9):  “… iki yay (kaş) arası..” 
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4. Kūyuñ seg-i sifālini ṣūn èāşıḳın gġa 

Fì-meclisi’l-kirāmi  ecerruèun  mine’l-ḳıṣaṣ 
441

 

5. Kūyuñdın ayru cān u dili  ādıḳ’ın g bolur 

 aḥn-ı ḥarìm-i ravżada ke’ - ayri fi’l-ḳafeṣ 
442

 

 

458 

65b  Der- ıfat-ı Mevèı e  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Pìr-i deyr étgeç télümni parsālıḳdın ḫalāṣ 

Keyf-i mey ḳıldı ḫıredni ḥod-nümālıḳdın ḫalāṣ 

2. Kimyā-yı vaṣlıġa ol dil-ber-i sìmìnnin g   

Érgürüp kön glümni yā Rabb ḳıl gedālıḳdın ḫalāṣ 

3. Tìġ-i baḥr anın g bedenġa çoḳ aralıḳ tüzdi lìk 

 ıla ilsem murġ-ı cānnı ol aralıḳdın ḫalāṣ 

4. Şerbet-i vaṣlıġa yārıñ lāyıḳ olmas isteseñ  

Bister-i hicrānda bulmaḳ mübtelālıḳdın ḫalāṣ 

5. Ḫaṭṭ éter çün bì-nevādın ol gül-i bāġ-ı Murād 

Bolma bülbül kibi  ādıḳ bì-nevālıḳdın ḫalāṣ 

 

 

 

                                                 
441

  Bu değerli mecliste kısası hazmetme, içine atma vardır. 
442

  “kafesteki kuş gibi” 
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65b  Der- ıfat-ı Seyyidü’l-Enām  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Éte ilsen g kön glümi çāh-ı zenaḫdāndın ḫalāṣ 

Yūsuf-ı Kenèān’ı ḳılsan g ḳaèr-i zindāndın ḫalāṣ 

2. Murġ-ı zìrek ḳılmadı bir dāne ḫalin g devride 

 alḳa dām olalı ol zülf-i perìşāndın  ḫalāṣ 

3.  aydasın kél tìz yétiş ey ḥıżr-ı ḫaṭṭ-ı dil-rübā 

Keştì-i ḳalbümni ḳıl girdāb-ı èummāndın ḫalāṣ 

4. Né saña hicrān yüzin görküz ne hicrānġa méni 

Ya anı méndin ḫalāṣ ét ya méni andın ḫalāṣ 

5. Menzil-i ḳavsini on garmak bolurdı  ādıḳā 

Nāvek-i hicrānı ḳılsam sıḳt-ı hicrāndın ḫalāṣ 

 

460 

68b  Der- unè-ı Kemāl-i Bārì èAzze İsmühū  

mefèūlü fāièilātün mefèūlü fāèilātün 

1. Māh-ı felek yüzün gdin nūr almadıysa da ḳarż 

Meh birle farḳı anın g beyne’s-semāi ve’l-arż 
443

 

2. èIşḳın g muḥìṭi èumḳın bilmeklige mühendis 

Miḳyās-ı èaḳlı birle çoḳ çékdi ṭūl ile èarż 

                                                 
443

  “yer ile gök arası kadar” 
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3. Başı üze melekler ṭavf étmes érdi kūyın g 

Ey Kaèbe-i melāḥat anlara bolmasa farż 

4. Kör ḳāresiyle çizdi yüz ṣafḥasıġa  ādıḳ 

è māl-i seyyiātın ṭapuñġa ḳılmaġa èarż 

5. Sénsin şefìèi çünkim yā Şāfièì ḳayurmas  

Deryāların g ḳumından köynür günāhı bi’l-èarż  

 

461 

68b  Der- ıfat-ı èAzze ve Celle   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ey ġumūm-ı keremüñ cāz ibesi ḥāmil-i feyż 

Boldı iḥsānın g ulus barçasıġa şāmil-i feyż 

2. Şādhā-yi himem-i vaṣlıġa érdi kön gül  

Bolmasa ġuṣṣa-i hicrānuñ eger ḥāéil-i feyż 

3. Tüşmegey maḳṣad yem-i eṣdāfıġa bir ḳaṭre derd 

Bolsa nìsān-tég eger baḥr-i dile bārān-ı feyż 

4. Feżle’i  kirmedi destimge vü ḳaldım maḥrūm 

Der-be-der gerçi kim boldum néçe dem sāéil-i feyż 

5. Müstefì  bola mu Feyyāż ezeldin  ādıḳ 

Cevher-i zātı ki bolmaytur éşin g ḳābil-i feyż 
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462 

72a  Der- ıfat-ı Mevèı e vü Münācāt   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kārbāndın ayrılıp mén bilmeyin rāh-ı ribāṭ 

Zār u ser-gerdān ḳalıp mén ihdinā Rabbì  ṣırā  444
 

2. Menzil-i aḥzān mekānım merkebim zār u zebūn 

Yol tola rehzen bolımay rehber-i milk-i neşāṭ 

3. Bir sarı ḳıtāè-ı rāh-ı dìn ü ìmāndın ḥaz er 

Bir sarı dìvān-ı naḳd-i èaḳl u cāndın iḥtiyāṭ 

4. Étlerin gdin ġayri birle mén gedāġa bérme gel 

 stān-ı luṭf u iḥsānın gda hergiz inḥirāṭ 

5. Kéçdi çün Cāmì Nevāyì natè-ı naẓm üzre şehā  

 ādıḳ’ı ferzāne ḳıl kim ḳalmasun ḫalì bisāṭ 

 

463 

72a  Der- ıfat-ı Mevèı e    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. G am ḫumārıġa cihān deyride ḳılġan iḫtiyāṭ 

Olmasun bu bezm ara destiġa hìç cām-ı neşāṭ 

2. Curèa yan glıġ çün séni pāmāl éter sāḳì-i devr 

Menzilin g ya zìr-i ḫāk olmış ya ḫod zerrìn bisāṭ 

                                                 
444  Fatiha (1/6) suresinden manen ve kısmen iktibastır : “Ey Rabb’im bizi kendi yoluna ulaş ır…” 
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3. Silsile dìvānesi ḳılmas özin èallāme-tég 

Silk-i üstād u fünūn-ı èışḳa tapġan irtibāṭ 

4. Tartamay térsen g eger eṭfāl-i şehrüñ cevrini 

Bar ġazāl-i deşt ile Mecnūn-ṣıfat ḳıl iḫtilāṭ 

5. Vādì-i ḫırṣ u hevāda  ādıḳ -ı ḥayrān-tég 

Vāle vü güm-geşte boldum ihdinā Rabbì  ṣırā  445
 

 

464 

73a  Der- ıfat-ı Naètu’n-Nebì A.M.   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  anı zātın g mes el lìk dār-ı ḳurrā içre bir ḥāfıẓ 

Kitāb-ı menzil-i ḥıfẓ ile dén g hiç bolmadın lafıẓ 

2. Benānın g ḳoymadın levḥine taèlìm-i debistānuñ 

Bolup sén dört kitābın g cevher-i maènāsı ḥāfıẓ 

3. Ezel üstādıdın ḳıldın g teèallem çün ledün èilmin 

Né lāf urġay èaceb sénin gle baḥs -i èilm ara lafıẓ 

4. Açaldın közlerin gni sürme-i mā-zāġ 
446

 ile ḥikmet 

Teġāfül bisteri üstide bir şeb bolmadın g nāḳıẓ 

5. Ulu ḥikmet émes mü  ādıḳā deh-sāle ṭıfl érkin 

Çıḳıp kürsì-i vaèẓ üzre ulusġa boldı ol vāèiẓ 

 

                                                 
445  Fatiha (1/6) suresinden manen ve kısmen iktibastır : “Ey Rabb’im bizi kendi yoluna ulaş ır…” 
446

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı…” 
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73b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Kön gülnin g ṣafḥası boldı meger kim levḥa-i maḥfūẓ 

Bitildi naḳş-ı ḥarf-i èışḳın g anda bolmada melfūẓ 

2.  adef yan glıġ serāpā gūş olarlar baḥr-i èizzetde 

Alar kim cevher-i vaṣlıdın anın g boldılar maḥẓūẓ 

3. Ulus ol Leylì-veşnin g çün lüṭfındın yayıb mihre 

Şikeste boldı èarżum kāsesi mén bolmaġay maḥẓūẓ 

4. Alar kim cām-ı ġafletni içib kéçdi bu meclisdin 

Meger maḥşer küni sūr-ı Sirâfil’din bola menḳūẓ   

5. Çékerdin g zeyl ü vaṣlıdın elin gni ol perì-veşnin g 

Eger kim vaèẓ-ı  ādıḳ’dın bolaydın g éy kön gül mevèūẓ 
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73b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

feèilātün feèilātün  feèilātün  feèilün 

 (fāèilātün)              (fāèlün) 

1. San ga meyden néce bolur sekenāt ey vāèiẓ 

 ılsa nāz ile o şìrìn ḥarekāt ey vāèiẓ 

2.  ılma ḫalì mey-i bì- èayş bile bir ḳıl yoḫsa 

 arf-ı ṭāmātı san ga kim téz uşat ey vāèiẓ 

3. San ga bolgay mu naṣìb ol ḫaṭ-ı ḫıżruñ laèli 

Herkese rūzı émes āb-ı ḥayāt ey vāèiẓ 
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4. …
447

 

Bunlarıdın èacebā yoḳ mı uyat ey vāèiẓ 

5. Pend ḳıl dil-bere  ādıḳ’ġa cefāyı ḳoysun 

Bolġa mén tersānuñ eger kub ḥasenāt ey vāèiẓ 

 

467 

79b  Der- ıfat-ı Tev ìdü’l-Bārì  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Çār-ı eżdādı bolup birbirge ṣunèuñ müctemiè 

Boldı ḥikmet birle insānın g vücūdın muḫteriè 

2. Kéce kündüz zikr-i mecdüñi éter ins ü melek 

Kimi étür yā Baṣìr u kimi étür yā Semìè 

3. Kāz-ı illā birle éler dest-i lüṭfuñ her nefes 

Rişte-i peyvend-i cānı māsivādın münḳatıè 

4. İsmi Nāfiètür  akìmi lem-yezelnin g 
448
 tān g émes 

Zikridin bìmār-ı èışḳı bolsa anın g müntefiè 

5. Ḫìfeten pür-zevḳ-i bir derdüñle  ādıḳ ḫasteġa 

Bolmasun aḥvāliġa bir kimse anın g muṭṭaliè 

 

 

 

 

                                                 
447

  Bu mısra muhtemelen unutulmuş ya da boş bırakılmıştır. 
448  “zail olmayan, daimi” anlamına gelen ifade Allah’ı medhü senada kullanılır. 
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468 

79b  Der- ıfat-ı Naèt   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Étmegey mén  ażret-i  aḳ ḳa ì olġanda nizāè 

èArż-ı dìdār éylegey sén ger man ga ruz-ı vedāè 

2. Mevlevì-veş nāy-ı nālemdin gìrdāb-ı çarḫa müdām 

Ḫāk-i Mecnūn gird-bād-ı āh ile éyler semāè 

3. Münḫasif mehdür ṣaġınmañ çarḫ édeli keḥḥāl 

Farḳına daġ urdı bérgec nāle-i zārım ṣadāè 

4. Cān u dildin on garıb tìrin g ḳılur sirişkni fāş 

 aḳ tégerler külli sırrın cāveza’l-is neyni şāè 449 

5. Pìne-i jāleyle pür ḳıldı ṣımāḫın verd-i ter 

Nevḥa-i Leylìni  ādıḳ néce ḳılsun istimāè 

 

469 

80a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1. Şāl vücūdı bār-gāhı isr ü èalemdin vesìè 

 aṣr-ı èışḳın gnı bisād-ı kāḫ-ı gerdūndın refìè 

2. Sāġar-ı zerrìni ḳoyup ḳoymas nergis-i bāġ élgidin 

Sāḳiyā bolsun kerekse bolmasun vaḳt-i rabìè 

3. èIşḳ nāzını ḳoyup zāhidġa uyduñ çün kön gül 

Né belāġa oġratur āḫirini fièl-i ḳabìḥ 

                                                 
449

  İki kişiye ulaşan sır, sır değildir. 
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4. Ḫınk-ı gerdūn şehsüvārım néce tésün gerdiġa 

Pūyede esbin g boluptur bād-ı ṣarṣardın serìè   

5.  ādıḳā miżmār-ı maènāda belāġat ḫayliġa 

Nükte-i vaṣf-ı beyān-ı tìġi bolmuştur bedìè 

 

470 

80a  Der- ıfat-ı Naèt   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Bolmaġay ger ḳaşların ga èāşıḳ-ı pür-tāb-ı şemè 

 utmaġay zāhid-mes el lìk kūşe-i miḥrāb-ı şemè 

2. Dürr-i dendānın g ḫayālidin géce pür-şevḳ olup 

Gözleridin saçtı bezme gevher-i nā-yāb-ı şemè 

3. Çünki mén dék èāşıḳ-ı mihr-i ruḫuñtur tan g émes  

Rişte-i cānıġa salsa munca pìç ü tāb-ı şemè 

4. è şıḳ-ı mihr-i ruḫuñ bolġaç mén g yan glıg bolur  

 ubḥ atġunca külip ki yıġlayıp bì-ḫˇāb-ı şemè 

5. Bir ışıḳtur èilm-i aḫfāda mükemmel  ādıḳā 

Bezm ara iler vücūdın her kéce nā-yāb-ı şemè 
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80a  Der- ıfat-ı Naèt   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Remed çıḳġan közümge bolmasa sükker-lebin g nāfiè  

Ḫayāliġa bolurdı kirpigüm ey şemè-i ruḫ-ı maèniè 

2. Taḥammül ḳıla ilġey mü ḫadeng-i ġamzeġa sìnem 

 ażā tìriġa bolmas ey ḳaşı yā çün siper māniè 

3.  uyaş körgende encüm ḫod ġurūb éyler né ḥikmetdür 

Yüzüñ körgeç yaşım kevkebleri közdin bolur ṭāliè 

4.  ıraḳ érmes alup ġayr bél élige yapmaḳ ister köz  

Né gevher kim ser-i kūyıda yārın g ėyledi żāyiè 

5. Cefā tìġi bile maḳbūl émes ol bì-vefā  ādıḳ 

Méni ḳatè étib él derdiġa dermān éte fi’l-vākiè 

 

472 

82a  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem  

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün  

1. Kéce serìriġa çarḫuñ èurūc étgen çaġ 

 amerni éyledi gerdūn atı ḳaşıda çerāġ 

2. Serāy-ı ḫāṣıda meşşāṭa-i yed-i ḳudret 

Çéker o çeşm-i siyāhìġa sürme-i mā-zāġ 
450

 

                                                 
450

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı…” 
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3. Kéce āteş-i mihr-i ruḫıyla ol mehin g 

Bedenni éyledi abdāl-ı āsmān pür-daġ 

4. Ayaġı tozını rūḥāniyān alıp ol şeb 

 avāmiè-i melekūta éter buḥūr-ı dimāġ 

5. Bilād u sıla aradın kétip ġıtā  ādıḳ  

Éder Cenāb-ı Kerìm’e murādını iblāġ 

 

473 

83a  Hasbü’l- āl    

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Élimge kérse ḫāk-i maḳdemin g bād-ı ṣabā yan glıġ 

Közüm merdümlerige tār érdim tūtiyā yan glıġ 

2. Ne ḥācet ḳomıştur èışḳ ara ḥikmet ki èāşıḳnın g 

Zer-i ḫāliṣ éter ḫākì vücūdın kimyā yan glıġ 

3. Seg-i kūyın g gedā bolduġımı añlap èafā anhüm 

Méni körgende istiḳbāl éterler āşinā yan glıġ 

4. İzi tozını kéltür kūyıdın ey peyk-i āhum tìz 

Gözüm merdümlerige kuḥl uçun bād-ı ṣabā yan glıġ 

5. Seg-i kūyın g sifālin destige alup néte  ādıḳ 

Éşigin ṭolġanur pìr-i ḥırāmānın g gedā yan glıġ 
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474 

84b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Cünd-i aèdā ġālib ü yoḳ nidā ālāt-ı meṣāf  

Yā ġıyās e’l-müs eġìsìn neccinā mimmā neḥāf 
451

 

2. Hemze-i vaṣlıġa érmez dil-berüñ dest-i ümìd 

Bār-ı èışḳ altında boldı ḳāmetim mānend-i ḳāf 

3. Cismini pervāne yan glıġ ortuban cān bérmeyen 

èIşk ara bülbül-ṣıfat hiç urmasun lāf u güzāf 

4. Kūhige érgenleri èışḳ āteşiġa yaḳma kim 

Kaèbe’ye barġan bolur çün nār-ı dūzaḫdın muèāf 

5. Köp ḳuṣūrı ḫıdmetide  ādıḳ -ı āşuftenin g 

Sén san ga ḳıl lāyıḳın ol cürme ḳıldı iètirāf 

 

475 

88a  Der-Naèt-ı   abìb-i Ekrem  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Çün felek meydānıda çaptın g saèādetle Burāḳ  

Naèl-i semendin ẓuhūr étgen şerer boldı çıraḳ 

2. Yüz ḳodı èizzetler étip payġa mānend-i ferş 

Çün bisāt-ı èarşa ḳoydı himmeti raḫşı ayaḳ 

3. Bār-gāh-ı  aḳḳ’ġa élterler o şehni èızz ile 

Esbi ḳaşıda melāéik èaskeri bolup yayaḳ  

                                                 
451  Ey bereketi bol olan Rabbim, bizi korktuklarımızdan koru! 
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4. Çarḫ-ı aṭlasdın tutar ḫayl-i melāéik üstige 

 smān-ı dürr-i encümle müzeyyen bir ves aḳ  

5.  un şefāèat ayaġın destige  ādıḳ teşnenin g 

Bezm ara kim bir ayaġ üstide ola min g ayaḳ  

 

476 

88a  Der-Naèt-ı Resūl-i Kibār    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dest-i ḳudretle isārġan üstümüzġa nüh ṭabaḳ 

Merdüm-i çeşmim ḫayālin g birle ḳıldın g hem-ves aḳ 

2.  aṣr-ı cünūnın gnı tā étgende ièmār-ı ḳażā 

 aşların gnı ḳılmış anda abnūsı iki ṭaḳ 

3. Cismide encüm émestür oldı uçġunlar muḥìt 

Bāliş-i mihrüñle gerdūn ile boldı iḫtirāḳ  

4. Duḫter-i zerġa nikāh étdi kön gül çün deyr ara 

 all ü èıḳd étip èurūs-ı deyrġa vérdi ṭalāḳ 

5. Sén o mehveşnin g  icāz-ı kūyıda āhengsüz 

Kim èAcem érmes néter  ādıḳ  ıfāhān ü  icāz 

 

477 

92b  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze    

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫançernin g ḫavfıdın ol ġamze-i cellādın g 

Bir ucı köklerge yétdi nāle vü Ferhād’ın g 
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2. Dāne-i eşki né ṣaḳlarsın ẓuhūr-ı vaṣlıdın 

Kişt-zārından mu aldın g toḫmını Baġdād’ın g 

3. Görse Ḫusrev naḳş-ı Şìrìn’in gni taṣvìr étgenüm 

Otġa salurdı o sāèat naḳşını Bihzād’ın g 

4.  āmetige öykeneldin bāġ ara zāġ [u] zaġan  

Başıga kāc urmadın ḫalì émes şimşādın g 

5. Kārbān-ı èömr-i  ādıḳ çün kélib ötmektetür 

Él nésiġa meyl éter kim bu ḫarāb-ābādın g  
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92b  Der- ıfat-ı  unè-ı èAzze   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Çün berāt-ı ḥüsnige ḥaṭṭuñı tecdìd éyledin g 

Ebruvānın g üstige ṭuġrā-yi teékìd éyledin g 

2. Ey ḳamer ruḫ köz körüp meclisde bir dil-keş nevā 

Nāle-i èuşşāḳını āheng-i Nāhìd éyledin g 

3.  b-ı zer birle çékip bir yā zeberced levḥaġa 

Ey deyr-i çarḫ o meh ḳaşıġa taḳlìd éyledin g 

4.  ādıḳā miḳrāż-ı lā birle taèalluḳ riştesin 

 aṭè étip Ìsì-ṣıfat āheng-i tecrìd eyledin g 
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Der- ıfat-ı İècāz  

96a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Ey mesìḥā né èaceb iẓhār-ı iècāz éylesen g 

Mén ulugnı tiz közüp ḫalḳ içre mümtāz éylesen g 

2. Ey ayaḳçı kön glümi bir cāmile ḫūş-ḥāl étip 

Ey muġannì sénde bir ḫūş naġme āġāz éylesen g 

3. Būse bérse cām-ı rūḥ-efzānı sunġanda lebin g 

Bir ülügni maènì Ìsì bérle hem-rāz éylesen g  

4. Muṭribā ḳānūn üzre ursan g ṣafā sāzıġa çeng 

Būselikdin mén niyāz étgende şehnāz éylesen g  

5. Nevḥasıġa  ādıḳ’ın g ṭutıp ḳulaḳ èuşşāḳ ara 

N’ola bülbül yan glıġ ey gül naġme-pervāz éylesen g 
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92b  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün  

1. Ḫıred netìce-i zātın g néce éter idrāk 

Ki bir ṣıfātıġa dér yoḳ cihānda èarefnāk 

2. Zücācı sāġar üze ṣan ḥabāb-ı dānesitür 

Muḫìṭ-i èışḳuñ üze bu ḳıbāb-ı nüh eflāk 

3. Revā mu ġarḳ étesin ṭutalım ki boldı ulus 

Muḥìṭ-i ḳahruñ üze bir avuç ḫass u ḥāşāk 

4.  ayan ki ḳudret-i Ḫaḳḳ’ı ḳılur tefekkür şeyḫ 

Kemāl-i ḥayretidin barmaġın ḳılur misvāk 
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5. Néte bu  ādıḳ-ı zārın g muḥibbin g eyle ki 

Éte yaḳasını mihrüñde ṣubḥ yan glıġ çāk 
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93a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün  

1.  ūfì èaceb mi ehl-i ḫarābāta vérse dil 

El-meréü lā yezūlü èaduvven limā cehl 
452

 

2.  utdı yüzine perde-i gül-gūn ḥayādın 

Oldı körince laèlini rez duḫter-i ḥacl 

3. Aṣmazdı zülf-i şeb-revi cilā vü ġamzesi 

Ḫaṭṭ-ı èızārı ilmese töhmetin sicil 

4. Mihr-i èızārı ḥüsn ile boldıkça irtifāè 

èÖmri dırāz ola ṣaçının g keyf-i medd-i ẓıll 

5. Bezm-i hevāda olmasa memlū ḥabāb-veş 

 ādıḳ vücūdı èāşıḳuñ olmazdı müżmaḥil 

 

482 

96a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Ey cemālin g cilve-gāhı bāġ-ı Rıdvān’dın cemìl 

Çıḳdı laèlin gni görüp ḫuldın g közidin selsebìl 

2. Bir es ertür kākülin g tārıdın bār-ı Kelìm 

Bir şerertür ruḫların g tābıdın nār-ı Ḫalìl 

                                                 
452

  Kişi bilmediğinin daima düşmanıdır. 
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3. Çıḳġalı ṭāḳıġa çarḥūñ ol meh-i şeb-rev dilā 

Şeh-perin mirḳāt éter İsrì şebinde Cebreéìl 

4. Közlerige mìl-i ḥikmetle ezel meşşāṭesi 

Kuḥl-ı mā-zāġaél-baṣarnı
453

 tartalı boldı keḥìl 

5. Ḫākden refè éyle  ādıḳ bendeñi yā Ze’l-Kerem 

 almasın rāh-ı cürm ile cevr ü zelìl  
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96a  Der-Tev ìd-i èAzze İsmühū   

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Zihì bidāyet-i ṣunèın g ki yoḳ an ga evvel 

Zihì nihāyet luṭfuñ müéeyyed oldı ezel 

2. Felekde kehkeşānı ḥüsām-ı şāmìdür  

Éder meh-i nevi açmaġıçün aña mıṣḳal 

3. Serāy-ı ḫayl-i melekdür felek şebistānı 

Yaḳar kevākib ü encüm bisāṭına meşèal  

4. Güneş ki çìnì ṭabaḳda ézer dilā altun 

Kitāb-ı vaṣfına anuñ déler çéke cedvel 

5. Belā-ı ġuṣṣadan ét  ādıḳ’ı rehā yā Rabb 

Bi-ḥaḳḳı  dem ü  avvā bi-ḥaḳḳı Aḥmed-i mürsel 

 

 

                                                 
453

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı...” 
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484 

101a  Der-Tev ìd-i Bārì  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Çü boldı āferìnişġa vücūduñ èillet-i èālem 

 ufeylüñ bolsa anuñ érmes eger ḫāb ile  dem 

2. Ériştürdin g felek meydānıġa bir ṭop-ı zer-endūd 

Ki nūrıdın münevver boldı anın g nìl-gūn ṭārem  

3. Burāḳ-ı berk-i seyriġa rikāb olmaḳ ümìd éylep 

Hilāl-i zer-nigār-ı çarḫ éter mihrüñle ḳurs-ı ḫam 

4. Sén ol mektūb-ı irsāl-i Cenāb-ı Kibriyā’sın kim 

Urıbtur ẓahrıġa anın g Ḫudā-yı Zü’l-Kerem ḫātem   

5. Dil-i  ādıḳ’ġa ey ġonca-dehen dil-i yār-i èayn ile 

Şu demde ki uyatıdın ola sūsen gibi ebkem 
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101b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Dehānın g sırrıġa vāḳıf émestür cümle-i èālem 

Bilinmey ḳaldı ol nükte cihānda mā-ḥaṣal mübhem 

2. O deñlü iştihār étmesti ḥāṣıl èilm-i iḥyāda  

Lebin g devride kélmiş bolsa érdi èÌsì-i Meryem 

3. Midād-ı misk-i terdin bolsa érdi ey meh-i ġarrā 

Ruḫın g ḫaṭṭıġa mikrāz érdi ḫaṭṭ-ı nìl-gūn ṭārem 

4. Şehā Firdevs-i aèlādın bu èālem kişt-zārıġā 

Ümìd-i dāne-i ḫālin gle kéldi  ażret-i  dem 
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5.  addin g körgende ḳaldı serviler ey ġonca-leb ḥayrān 

Femin g zikrinde boldı ġoncalar ey lāle-ḫad ebkem 

6. Ḫaṭṭın mūr u özin  ādıḳ Süleymān-ı zamān éken 

Leb-i laèl-i güher-bārını ḳılmış laèlidin ḫātem    
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101b  Der-Naèt-ı Ekrem   

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  aşın g mānend émestür yāy-ı şādì rāy-ı ḥurrem hem 

Dehānın g yan glıġ érmes noḳṭa-i fem mìm-i mübhem hem 

2. Kimi sırr-ı İlāhì tér femin gni kimi èaybü’l-ġayb  

Méni āgāh ét andın ḳalmasın billāh şübhem hem 

3. Mén ol ḫum-ḥānenin g ḳallāşı mén kim cāmıġa tapsa 

Ferìdūn tācını rehne ḳoyardı belki Edhem hem 

4. Kön gülni tapsa ḳıldı mihri bir māh-ı perì-veşnin g 

K’anın g ḥayrānıtur gökde melāéik yérde ādem hem  

5.  ayāli laèlinin g tüşkende bir ḥūr-ı perì-zādın g 

Közümdin çıktı Kevs er birle  ādıḳ āb-ı zemzem hem 
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106a  Der-Naèt-ı Resūl-i Ekrem  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şeb-i İsrā ki èazm-i èarş-ı aèlā étdi ol meh-rū 

O tép ḫayl-i melek encüm şumūèın çıḳtılar ḳarşu 
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2. èUrūs-ı ḥüsniġa ziynet uçun meşşāṭa-i gerdūn 

 amer bir şāne-i sìmìn bolurken zer-nişān gözgü 

3. Çéker ḳudret éli mā-zāġa 
454

 kuḥlin mìl-i ḳudretle 

Siyeh nerkislerin ge kélmesün tép ol kice uyḫū 

4. Çü boldı muḳtedā Aḳṣā’da ol māh-ı felek munẓar 

Éterler enbiyā ervāḥı aña iḳtidā üsrū 

5. Eger kim bolmasa érdi şefāèat-nāme-i ümmet 

Anın g ḳudretidin olmas érdi  ādıḳ ẓahrıda bilgü 
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106b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Zemìn ü āsmān Hümā-yı mū kim maèşūḳ u èāşıḳ mu  

Biriside yaḳı bolġaç biriside bolur külgü 

2.  ulı boldıġıma ol şehvār-ı milk-i meydānın g 

Nişān-i naèl-i esbi sìnem üstide éter bilgü 

3. Lebüñnin g derdi bāġın g ġoncasın ile zebūn ḳıldı 

Ki aġzıġa ḳoyar oldı mu tép jālenin g közgü 

4. Közin g sevdāsıdın şol denlü bìmār oldı nergis kim 

Dehānıġa sıġar yataḳ bile ebr-i behārān su  

5.  alurdı ṭıfl-ı dil Yūsuf-ṣıfat çāh-ı zenaḫdānda 

Eger kim rìsmān kopmasa érdi  ādıḳ ol gìsū  

 

 

                                                 
454

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı…” 
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110b  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Leyl-i İsrā’da çéker meşşāṭṭa-i ṣunè-ı İlāh 

Közlerige mìl-i ḥikmet bérle kuḥl-i intibāh 

2. Merkeb-i Rūḥullāh olġay mu anın gla hem-èinān 

Şāl-ı feres kim menzil-i èarş olġay an ga cilve-gāh 

3. Lā-mekānsızıġa bolġaç ṭaḳ-ı mìnādın delìl 

Sìm-i fānūsın èases-mānend élige aldı māh 

4. Şeb-revāne cāme bérle ol şeh-i Keyvān serir 

Boldı eflāküñ közige ol kéce ḫāl-i siyāh 

5. Zeyl-i şefḳat birle setr ét èayb-i  ādıḳ’ı şehā 

Mücrim ü āṣìler içün luṭfuñ olmışdur penāh  

6.  oġduġı dem anadan meşşāṭṭa-i ibdāè-i kün  

Kuḥl-i mā-zāġa’l-baṣarla
455

 gözlerin éyler siyāh 
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111b  Der- ıfat-ı  āniè-i Ezel   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şedd-i rūḥ éylerse muṭrib sāzının g evtārıġa 

Uymaġay ḫaṭṭ-ı lebin g naḳş-ı benefşe-zārıġa 

                                                 
455

  Necm (53/17): “ … gözü kaymadı…” 
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2. Būy-ı cān bolsa ulūs āhū-yı çìnin g miskidin   

Érmegey rūy-ı nigārnın g ḫāl-i èanber-bārıġa 

3. Ḫıżr yan glıġ bolmaġan èilm-i ledündin māḫir 

Vāḳıf olmay devr-i ḫaṭṭ-ı laèl-i lebin g esrārıġa  

4. Bolsa ger ḫāli riyādın rişte-i tesbìḥ-i zühd 

Oḫşaturdım pìr-i deyrin g rişte-i zünnārıġa 

5. Perdehā-yı naġme ü èuşşāḳnı fehm éyledin g 

Baḳmadın üstād-ı devrin g  ādıḳā āzāriġa 
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114-115a  Der-Naèt-ı Temennā A.M.  

fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          (faèlün) 

1. Bile ilmes vücūdnı èuḳalā 

èAḳlile èazze şāne vü èulā 

2. Her belāyıġa belì dép èāşıḳ 

Buldı Eyyūb-veş esìr-i belā 

3. Ḫūn-ı ḫasten çün éçdi Leylì-i èışḳ 

 ıldı Mecnūn-ı èışḳ olanġa ṣalā 

4. Yā İlāhì bi- aḳḳı nūr-ı Nebì  

Yā İlāhì bi-ḥürmet-i fużelā 

5. Éyle ḫāk-i Cenāb-ı Aḥmed’ni 

 ādıḳ’ın g közlerige kuḥl-i cilā 



 

590 

 

492 

115b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Reşk éter ruḫsārıġa gülberg-i ḫandān ola 

Cān sérer reftārıġa serv-i ḥırāmān ola 

2. Kevs eritür çün behişt ara ol ḥūrinin g 

Öykenür mü lebleriġa āb-ı ḥayavān ola  

3. Kéndüyi ṣalurdı dildāruñ zeneḫdānıda ger 

Körmiş érseydi o çāhı māh-ı Kenèān ola 

4. Laèlige oḫşar anın g bir ġonca-i raènāsı yoḳ 

Néte öykensin yüzige bāġ-ı Rı vān ola 

5. Ol ṣanemnin g muèciz-i ḥüsnige yétmez mi delìl 

Yüzni körgen bolur  ādıḳ müselmān ola 
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122a  Der- unè-ı  āniè-i Mevlā   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bolġalı laèl-i lebin g Rūḥü’l- uds’in g maḥremi 

Sūre kélgende éter min g mürde iḥyā bir demi 

2. Sénsin ol rūḥ-ı muṣavver kim ṭabìbā luṭf ile 

Tér gözüptür şerbet-i laèlin g Mesìḥ-i Meryem’i  

3. Murġ-ı dilnin g ṣaydıġa ruḫsārı üze dil-berüñ 

 alḳa-i dām-ı belā boldı ṣaçın g bir ḫamı 

4.  oḳḳa-i yāḳūt ara lüélüé-yi dendānıġa baḳ 

G onca aġzıda gör āb tép sén eger ki şebnemi 
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5. Ya melektür ya perì nevè-i beşerde  ādıḳā 

Körmeyüptür bu mes ellik kimse nesl-i  dem’i  
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122a  Der-Naèt-ı  abìb-i Ekrem  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Körüñ ol şeb-rev-i māh-ı felek ü nìm-i şebi 

Farḳ-ı gerdūna ḳoyar bir géce pāy-i ṭablı 

2. Resen ü silsilesi sūre-i Ṭāhā’nuñ
456

 o şeb  

 āḳ-ı èarş üzre olur çıḳmaġa anuñ sebebi   

3. Kef-i ḥavrāda ṭurur yolları üzre sāġar 

Dest-i sāḳìde ṭola néteki cām-ı çelebi 

4. Şād baḳ kör közüp eṭrāfına ehl-i çarḫın g 

Her sarı yaḳdı nücūm ol géce şemè-i ṭarābı 

5. Yā İlāhì dil-i  ādıḳ’ġa èināyet eyle 

Ola kim yaruta envār-ı benì èArabì  
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  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
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122a  Der- unè-ı  a ret-i Bārì  

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Çün yazdı ḫaṭın g ṣafḥa-i ḫūrşìde raḳamnı 

 hum fāéikin g ḳalèasıġa tékdi èalemni  

2. Dil ṭāéiriġa dām-ı siyeh turma ṣaçın gdın  

 ayd itmek uçun ḳılma heves murġ-ı ḥaremni 

3. Kūyıġa ḳoyay dép ṣanma ṭıfl-ı ḫayālin g 

Göz merdümi ḫarç etdi néçe néçe diremni 

4. Émgen kişi laèlin g né nétey Kevs er-i ḫuldı 

Körgen kişi yüzin g né ḳılay bāġ-ı İrem’ni 

5. Goftum ki çirā pendüm merā gūş-ı nedārì 

Güftā ki Moġolçin ni tanur  ādıḳ èAcemni 
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122b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kesti Ferhād-ı zamāne Bì-Sütūn’ın g ṭaşını  

 aṣr-ı Şìrìn’ġa aḳızmaġa közin g yaşını 

2.  ūretin g naḳşı né muèciztür ki naḳḳāşān-ı dehr 

Min g Tūmān taḥsìn étibtür körigen naḳḳāşını  

3. Kūşe-i bām-ı felekdin her sārı salur naẓar 

Körgemén déb māh-ı nev ol mehliḳānuñ ḳaşını 
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4. Kör ménin   g mestāne kön glümni muġānın   g kūyıda 

Dehr ara körgey désen g èışḳ ehlini ḳallāşını 

5. Bāġ-ı ġamda  ādıḳ’uñ eṭfāl-i ṣayyād-ı belā 

Bir kedū ḳılmış ḫayālüñ murġı içün bāşını 
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122b  Der- ıfat-ı Mevèı e   

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ruḥlaruñsız bāġ ara gülberg-i ḫandānı nétey  

Yā nihāl-i ḳāmetin gsiz naḫl-i bustānı nétey  

2. Leblerüñsiz çünki mén ölmeḳ téler mén Ten gri’din 

 ulmet-i hicrān ara ser-çeşme-i cānı nétey 

3. Boynıma cırmanmaġunca gerdenide dil-berin g 

Her sārı salınġan ol zülf-i perìşānı nétey 

4. Bolmasa élimde bir naḫl-i gül-i ter rāstì 

Özgelerle seyr étip ṣaḥn-ı gülistānı n’étey  

5. Barıda ol Yūsuf-ı ḥüsniñ zeneḫdānı çehi 

Yūsuf-ı çāhımġa  ādıḳ özge zindānı nitey 
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[DİĞER ŞİİRLER] 
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[Taḫmìs] 

125b  G azel-i  ıllullāh Dāme èIzzehū Taḫmìs-i  ādı u’l-Fa ìr  āle Şev ahū  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne ṭālib kim derūn-ı ḳalb-i pāki maèden-i zerdür 

Sūz-ı gevherdür anuñ ḫāmesi kibrìt-i aḥmerdür 

Umūr-ı èıḳd u ḥall-i salṭanat aña müyesserdür 

Şu kim yanında anuñ sìm ü zer ḫāke berāberdür 

Olaruñ èayn-ı en ārı hemān iksìr-i ekberdür 

 

2. Degüldür ol gedā muḫtāc ola dādile yaluñ ac 

Gedā oldur ki yaluñ ac ola dād-ı himmete muḫtāc 

Şeh oldur ala bì-ḫayl u ḥaşem milk-i cihāndan bāc 

Sen aña dime server kim ola anuñ serinde  āc 

Serìr-i  ācı serden  erk idenler bil ki serverdür 

 

3. Yayup keyf-i ġam-ı èışḳı muḥarrā  oldı şunlar kim  

Libāsın cismi selb idüp mücerrā oldı şunlar kim  

Açuldı baḫtı verd-āsā muṭarrā oldı şunlar kim 

İki èālem naèìminden müberrā oldı şunlar kim 

 Fuādınuñ sirācında Ḫudā’nuñ nūrı e herdür 
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4. Anı kim eyledi Dādār-ı ḳudret bende-i maḳbūl 

Çeperden èayn-i aèdāya görünür cevr ü meḳhūr ol 

Eger necm-i saèādet gösterürse şām-ı ġamda yol 

Gel ey zāhid ḳoġıl  aènı yüri ol ḥālüñe meşġūl  

Güm i mez rāhını her kim hidāye  aña rehberdür 

 

5. Ben üstād-ı ezel şākirdi oldum cümleden esbaḳ 

Debistānumda Mecnūn tıfl-i nev-āmūz idi açmaḳ 

Kelām-ı  ādıḳéa nażm-ı şehenşehdür viren revnaḳ 

Murādéa ders-i èışḳı kimse taèlìm idemez el- aḳ 

Zamìrinde ki āb-ı èışḳ anuñ her dayim ezberdür 

 

499 

[Taḫmìs] 

126a  G azel-i Bā ì Taḫmìs-i  ādı   

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Geç bu vücūd-ı èādiyeden rūḥ-ı aèẓam ol 

İḥyā-yi mürde eylemede İbn-i Meryem ol 

Terk it hevā-yi nefs-i denì ṭabèı bì-ġam ol 

Gülzāra gel nesìm-i ṣabā gibi ḫūş-dem ol 

Açıl derūn-ı ġonca gibi şād u ḫurrem ol 

 

2. Şükrüñ eger ki èālem-i kevn ü fesād ise  

Zevḳ-i kemāl-i işretile ittiḥād ise 



 

596 

 

Rāh-ı ṭalebde nefse ġaraż ictihād ise 

 aḥn-ı riyāż-ı vuṣla a düşmek murād ise 

Evvel ṣafā-yı  abèile mānend-i şebnem ol   

 

3. Ḫāk-i keşìfe meylüñi ḳo āb-ı ter gibi 

Olma füsürde ḫāṭır iñende güher gibi 

èArż itme ḫalḳa ḳasve-i ḳalbüñ  acer gibi 

Kesb-i le āfe  eyle nesìm-i seher gibi 

Andan derūn-ı perdede esrāra maḥrem ol 

 

4. èÖmrüñ geçürme bezm-i cehāletde cām ile 

 alma ayaḳda curèa-ṣıfat fikr-i ḫām ile 

Vezn-i vücūd-ı nāḳıṣı bir ṭutma tam ile 

Aḳar ṣu gibi irmege baḥr-i kām ile 

Seyr it basìt-i ḫākde seyyāḥ-ı èālem ol  

 

5. Bezm-i fenāda ḳılma dil-i pür-āteş gibi 

Vir naḳd-i èömri cām-ı meye curèa-keş gibi 

Ol necm-i ḫāl-i sāḳìye bende-i ceyş gibi 

Başuñ gerekse göklere irsün güneş gibi 

Dervişlik dilerseñ eger zerrden kem ol  

 

6. Berbaṭ-serāy-ı bezmüñi bir neng-i nām idin 

 avt-ı nevāy-ı sāzuñı yuhyi’l-èı ām idin 
457

 

Pìrüñ ḥabāb-ı deyrini Beytü’l- arām idin  

                                                 
457

  Yasin suresinden (36/78) iktibas olan ifade “kemikleri diriltir” anlamına gelir.  
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Ḫāk-i  arìm-i  aèbe-i kūyın maḳām idin 

Erkān-ı Kaèbe gibi muèazzez mükerrem ol 

 

7.  ādıḳ kemāl-i zātına ġayri şuhūdı ḳo 

Telbìse uyma ṭaène-i ḳavm-i ḥusūdı ḳo 

Birdür vücūdı ḳıble-i ġayre sücūdı ḳo 

Bāḳì ḥiṣāl-i merdüm-i nāḳıṣ vücūdı ḳo 

İnsān-ı kāmil olmaġa saèy eyle Adem ol  
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[Taḫmìs] 

126b  G azel-i Sa  aru’ş-Şièr-i Emrì Çelebì Ra metullāh Taḫmìs-i Üstādü’ş-

şièr-i  ādı  Sellemehullāh  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Yed-i muèciz nümā ki ḫalk idünce  ādir-i muṭlaḳ 

Sipihr ü nāme vü levḥ ü şeb ü bāġa virür revnaḳ 

 utuşmaz nice fünunda senüñle kimseler el-ḥaḳḳ  

Hilāl ü ḥāme vü  omār ü şems ü ġonca-i zanbaḳ  

Nice bir ola pençenle düz olmaz elde beş parmaḳ 

 

2. Kef-i sìmìn-i yāri sāġar-ı Cemşìd’e beñzetdüm 

Ucında nāḥun-ı ġarrāların nāḫìde beñzetdüm 

Ser-i nāḥunların şekl-i hilāl-i èìde beñzetdüm 

Ben anuñ pençesini pençe-i ḫūrşìde beñze düm 

Niçün el diye bir aya muḳārin beş hilāl ancaḳ  
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3. Şebinde ol şeh-i Mūsì-veşüñ müşgìn èalem gördüm 

İki saèidlerinde pertev-i şemè-i ḳadem gördüm 

Ruḫ-ı beyzālarında cā-be-cā ḳavs-i raḳam gördüm 

Elinde bir gümiş levḥile beş sìmìn ḳalem gördüm 

Düdüm bu levḥe yaz göñlüm dedi bilmem göñül yazmaḳ 

 

4. Aluñ bir verd-i sūrìdür leṭāfet ḫaddine yitmiş  

Kenārında benānuñ gūyiyā beş goncedür bitmiş 

Ezel üstādı vażè itdükde anı diñle-gör n’itmiş 

Birisinde iki dördünde üçer ḳı èa derc i miş 

Benānuñ māh-ı nev vaṣfında beş  omār idüp el-ḥaḳḳ 

 

5. Benān-ı sìmi ṭaḳar gerdenine sāġaruñ ṭavḳı 

 utar èaks-i fürūġ-ı māh-ı ḥüsni èālem-i zevḳi 

 olar nūr-ı ṣafā-baḫşile bezmüñ taḫtile fevḳi 

Fürūġ-ı nārsuz rūşen iderler meclis-i şevḳi 

Ben anuñ pençesin şemè-i ḳudre dür disem elyaḳ 

 

6. Ruḫuñ bir lāledür rengi fürūġ-ı māhirin almış 

Femüñ bir ġoncadur şāḫ-ı gül seyr iden ḳalmış  

Görenler gülşen-i Firdevs-i ḥüsnüñ ḥayrete ṭalmış 

Ne Ṭūbā serv olur ḳaddüñ ki sìmìn şāḫlar ṣalmış 

Bi ürmiş her birinde bir gül ü beş ġonca-i zanbaḳ 

 

7. Ne dem ki len- erānìden dem ursa laèl-i şìrìnüñ q 

 oyar Mūsì-ṣıfat raḳṣa dili āvāz-ı rengìnüñ 

Ne ejderdür èaṣā-yi zülfi  ādıḳ ol büt-i Çìnüñ  
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Ne mihr olur yed-i beyżāsı ki olmış her şuèāèìnüñ 

Ucı bir māh-ı bedr Emrì aña bir māh-ı nev mülḥaḳ 

 

501 

[Taḫmìs] 

127a   G azel-i Bā ì Taḫmìs-i  ādı   

 mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne dem ki neşve-i cām-ı şarāb-ı nākden geçdüm 

Muḳaddem èaḳl u fikr ü dāniş ü idrākden geçdüm 

 odum cān gibi ḫālì bu ten-i ṣad-çākden geçdüm 

İrişdüm baḥre cūy-āsā basìt-i ḫākden geçdüm 

Bisā -ı ḳurbe irdüm çenber-i eflākden geçdüm 

 

2.  açen bezm-i çemende Cem gibi āyini terk itdüm 

Hevā-yi kişt-i rāġ u lāle vü nesrìni terk itdüm 

Çün ol sāḳì-i sìmìn sāèid ü terkini terk itdüm 

Şarāb-ı laèl-i fām u zevraḳ-ı zerrìni  erk i düm 

Ben ol keş ì ile ol āb-ı ā eş-nākden geçdüm 

 

3. Çıkup ol şìve-i reftāruñı her yaña èarż itme   

Raḳìb-i bed-faèālüñ kec naẓardur aña èarż itme 

Dimem keyfiyyet-i esrār-ı laèlüñ saña èarż itme 

G amuñ afyūnını  iryāk diyü baña èarż i me 

Yüri ṣaġ ol benüm èömrüm ben ol  iryākden geçdüm 
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4.  arìmdür ki pìr-i muġāna yüzüñ urduñsa 

G ubār-ı maḳdemini dìde-i pür-ḫūna sürdüñse 

Eger kim güft ü gūdan defterüñ billāh dürdüñse 

Beni ālūde-dāmen ṣanma vāèi  mes  gördüñse 

Senüñ bezmüñ gibi ben nice cāy-ı pākden geçdüm 

 

5. O kim dāru’l-fenāda baġlamışdur  ādıḳā münzil 

Olur eñ ṣoñra aña gūşe-i deşt-i èadem menzil 

Kenār-ı vaṣla irmekdür èarìḳ-i fürḳate menkel 

Me āè-ı dehr bir puldur aḳar ṣu èömr-i müs aècel 

Anıñçün Bāḳìyā esbābdan emlākden geçdüm  

 

502 

[Tercìè-i Bend] 

127b  Sā ìnāme Li- ādı   

feèūlün feèūlün feèūlün feèūl 

1 

1. Seher-geh ki ṭayr-ı zeberced maḳām 

İder ṭāḳ-ı pìrūze üzre ḥırām 

2. Nice ṭayr-ı ṭāvus-ı āteş-cenāḥ 

Olur şuèlesinden müreffaè ẓalām 

3.  olar cilve idünce ol meh-sirişt 

Żiyāyile ḳaṣr-ı muḳarnes tamām 

4. Leéālì ki neşr itdi ḫāke felek 

G ıdā itdi aña Ḫudā-yi benām 
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5. èUbūset cihānuñ yüzinden gidüp 

Olup cilvesinden göñül zevḳ-i tam   

6. Elümde piyāle yanumda nigār 

Ḫarābā a düşdüm olup bì-ḳarār 

 

2 

1. İdüp beng ü afyūnı bir şeh bedel 

Yubūsetle virdüm dimāġa ḫalel 

2. Dil-i nātüvāne ṣuyı ḳahvenüñ 

Olupdur ṣabūḥı şarāb-ı ecel  

3. Yanumda celìsüm belā vü nedem 

Göñülde enìsüm deġā vü daġal 

4. Bu ìhām-ı şièr ü ḫayālāt-ı ḫām 

Beni itdi ḫalḳ içre  arb-ı mes el 

5.  utıb gūş-ı cānı ṣadāy-ı neye 

Bilüp ḳavl-i üstādı ṣāliḥ-i èamel  

6. Elümde piyāle yanumda nigār 

Ḫarābā a düşdüm olup bì-ḳarār 

 

3 

1. Çeküp cünd-i sermā yine şāh vay 

 omadı cüyūş-ı çemen-zārı ḥay  

2. Nihāl-i dıraḥtı ṣabā ḳıldı èūr 

Bisāṭ-ı neşāṭı çemen itdi ṭayy 
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3. Bu ḥāletde cān-ı füsürdemde hìç 

Ne rāy-ı çemen ḳıldı sāḳì ne fey 

4. Sifāl-i seg-i kūy-ı yār bulup 

Sirişkümden itsüm anı ṭolu mey 

5. Sürūr-ı ṣafādan semāèa girüp 

Dil-i zārum idüp terāne çü ney 

6. Elümde piyāle yanumda nigār 

Ḫarābāta düşdüm olup bì-ḳarār 

 

4 

1. İrişdi ṣımāḥa ṣadā-yi küleng 

Neyistānda oldı keşefler neheng 

2. Baṭ-ı bezmi ṭoldur dem-i dìk ile 

Sipihr-i zücācìde yoḳdur direng 

3. Elüñden ḳo tesbìḥ-i mercānuñı 

Bir eyle kuéūsi mey-i lāle-reng 

4. G ınā vü reḫāyı ḳo rühün-i meye 

Eger kim degülseñ ġıdā-ḫūr-ı beng 

5. Nevāy-ı bülendiyle vaḳt-i seḥer 

Çü evc-i hevādan nidā itdi çeng 

6. Elümde piyāle yanumda nigār 

Ḫarābā a düşdüm olup bì-ḳarār 
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5 

1. Dilā sāḳì-i çarḫ-ı mìnā-nümūn 

İder sāġar-ı èömri āḫir nigūn 

2. Yıḳar Kūh-ken-veş bināsın anuñ 

Eger kūh-ı çeşmüñ ola Bì-sütūn 

3.  utup sāye gibi dil-i zārı best 

Neden bir denìye olursun zebūn 

4. İdüp tār-ı mūyın bedende zebān 

Dedi remz-i èışḳı baña erġanūn 

5. Çalup zarf-ı ṭāmāt u zehri yere 

Çün oldı cünūnum göñülde füzūn 

6. Elümde piyāle yanumda nigār 

Ḫarābā a düşdüm olup bì-ḳarār 

 

6 

1.  anı dilde zühd ü veraè birle pāk 

 anı gözde eşk-i riyā birle ḫāk 

2. Celìsüm kitāb ü enìsüm ḳalem 

Göñülde yoġ-iken Ḫudāyā sivāk 

3. Neden düşdi cām-ı mey-i bì-ġışa  

Bu deñlü veraèile dil-i ter şibāk 

4. Göründi muġāne minberin benüm 

Gözüme münevver bu deyr-i meġāk 
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5. Çeküp dest-i mihr-i ruḫ-ı yār ile 

İdüp ṣubḥ gibi sìnesine çāk 

6. Elümde piyāle yanumda nigār 

Ḫarābā a düşdüm olup bì-ḳarār 

 

7 

1. Dilā ḳısmet olmış ki rūz-ı elest 

 oyup zühdi  ādıḳ ola mı perest 

2. Ne deñlü ki saèy-i belìġ eyledi 

Diriġ ehli olmaz aña hem-neşet 

3. Meger tāc-ı zühdi ḥabāb eyleye 

Sebū virdi ancaḳ dil-i zāra dest 

4. Vużū ibriġini idüp zarf-ı mey 

 ılup neng ü nāmuñ zücācın şikest 

5. Yine lāle gibi idüp sìne çāk 

Yine cām-ı èışḳ-ı nigārile mest 

6. Elümde piyāle yanumda nigār 

Ḫarābāta düşdüm olup bì-ḳarār 

 

 

 

 

 



 

605 

 

503 

[Tercìè-i Bend] 

129a  Der-Sā ì vü Mu rib-nāme-i Ḫazānühū Dāme èÖmrihimā ve  āle 

Şev ihimā 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün   

1 

1.  urdı çün sulṭān-ı dey ṣaḥn-ı çemen-zāra ḫıyām 

Peyk-i sermā virdi āfāḳa ḳudūminden peyām  

2. Pāyine zer dökmek ile berg-i zerd-i bāġdan 

Şāhid-i serv eyledi bād-ı ḫazān ile ḫırām 

3. Seng-i şebnemle şikest oldı gülüñ peymānesi 

Aldı nergis destine gülşende bir zerrìn cām 

4. Çaldı bülbül peşrevin nāy-ı dühengiyle küleng 

Fāḫte-i  arbı uṣūl-i devre itdi işmām 

5. İtmeden sāza yaṣaġı ḫusrev-i māh-ı ḥarem 

Almadan elden ayaġı şıḥne-i şehr-i ṣıyām 

6. Mu ribā çal sāz ki billāhi zü’l-fażli’l-èA ìm  

 āḳiyā ṣun bāde kim yaġfir leküm yevmi’l-ḳıyām 458  

 

2 

1. Çekdi cūlar ṣafḥa-i ṣaḥn-ı çemen-zār üzre ḫaṭṭ 

Dökdi jāle ṣafḥa-i zemìne gülzāruñ nuḳat 

2. Şehr-i Baġdād oldı gūyā şāḫe-i ṣaḥn-ı çemen 

Her yañadan aḳdı ṣular üstine mānend-i Şaṭṭ 

                                                 

458
 Enfal (29/8) suresinden kısmen iktibas olan ifadenin anlamı şöyledir: “Kıyamet günü size mağfiret eder.”  



 

606 

 

3. Zāġlar itdi tekellüm bāġ-ı èālemde faṣìḥ 

 ıldı bülbüller terennüm ṣaḥn-ı gülşende ġalaṭ 

4. Oldı āhengi ṣadā-yı cūlaruñ murġābiyān  

 utdı dehri nāle-i sürḫābile āvāz-ı baṭ  

5. Sāzdan bir naġmedür ümmìd-i èuşşāḳuñ hemìn 

Cāmdan bir neşvedür maḳṣūdı müştāḳuñ faḳat 

6. Mu ribā çal sāz ki billāhi zü’l-fażli’l-èA ìm 

 āḳiyā ṣun bāde kim yaġfir leküm yevmi’l-ḳıyām 

 

3 

1. Naḳş-ı encümle dili naḫçìre çarḫ-ı bì-direng 

 ulle-i kūh-ı belāda oldı gūyā bir peleng 

2. İtmege bir loḳma ḫalḳ-ı èālemi açmış dehen 

 ulzüm-i Nìlìde her bir ebr-i mānend-i neheng 

3. Berg-i zerd ü sürḫ u sebzile bezendi ṣanmañuz 

Pādişāh-ı dey ser-ā-ser bāġa giderdi si-reng 

4. Nāyile germ olmadı çün meclis-i kāşānede 

 aşra ḳo sermāda çeksün ṣūfì-i sālūs çeng 

5. èUḳde-i endūh açılsun nāḫun-ı mıżrāb ile 

 almasun āyìnesinde göñlümüñ ās ār-ı jeng 

6. Mu ribā çal sāz ki billāhi zü’l-fażli’l-èA ìm 

 āḳiyā ṣun bāde kim yaġfir leküm yevmi’l-ḳıyām 
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4 

1. Virdi çün bār u ḫaberler bāġa peyk-i şāh-ı dey 

Başladı üfürmege mey-i āteş-i gülşen-i ney 

2. Naġme-i dil-sūzla öldürdügi èuşşāḳı èūd 

Eylesün āb-ı ḥayāt-efzā-yile peymāne ḥayy 

3. Raḳṣa girsün neşveden āvāreler meydānda 

Seyr olınsun mıṣradan Mıṣr u  icāz u Rūm-ı dey 

4. Pārelensün devrimüzde şìşe-i nāmūs-ı teng 

Tāzelensün èahdimüzde ḳıṣṣa-i Kāvus u Key 

5. Bestedür çün rişte-i sāzile pāy-i murġ-ı cān 

Zindedür çün reşḫa-i cāmile cism-i küll-i şey 

6. Mu ribā çal sāz ki billāhi zü’l-fażli’l- èA ìm 

 āḳiyā ṣun bāde kim yaġfir leküm yevmi’l-ḳıyām 

 

5 

1. Muṭribā miftāḥına mıżrābuñ ur luṭfile al 

Tā ki ḳufl-ı müşkil-i endūh-ı èışḳuñ ola ḥall 

2. Perde-i dilde nühüft it rāzuñı ṭanbūr-veş 

 avl-i üstāda ḳulaḳ ṭut naḳş-ı pendüm diñle gel 

3. Baş açıḳ yalın ayaḳ meydāna gir sāġar mis āl 

Ney gibi varuñ hevāya virmeden her pāre yel 

4. Naḳş-ı rūḥ-efzā-yı laèlüñ eyledüñ çün būselük   

Şedde-i evtār-ı èūduñ şedd-i rūḥ olsa muḥal 
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5. Perde-i nā-sāzı ḳo gözle uṣūl-i dāéirüñ 

 avl-i üstāda ḳulaḳ ṭut naḳş-ı pendüm diñle gel 

6. Mu ribā çal sāz ki billāhi zü’l-fażli’l- èA ìm 

 āḳiyā ṣun bāde kim yaġfir leküm yevmi’l-ḳıyām 

 

6 

1. Mest-i bì-hūş eyleyüp sāḳì-i bezm-i dehr-i dūn 

Sāġar-ı èömr-i èazìzi itmeden bir gün nigūn 

2. Telḫ-i kām olmaḳdan eyle cān-ı Şìrìn’i ḫazer  

Kūh-ken-āsā èacūz-ı dehre olmadan zebūn 

3. Ḫurd olur bu bezm-i fānìde taḥammül itmeyüp 

Ḍarb-ı seng-i devre aḳdāḥ-ı sipihr-i āb-gūn 

4. Kākül-i müşgìn-veş mihr-i ruḫ-ı cānānenüñ  

 āéil olmadan dilā seyrine baḫt-ı vājgūn 

5. Bir ayaġ üzre ṭolansun bezmi cām-ı erġuvān 

Her ḳılı bir dil olup güftāre gelsün erġanūn 

6. Mu ribā çal sāz ki billāhi zü’l-fażli’l-èA ìm 

 āḳiyā ṣun bāde kim yaġfir leküm yevmi’l-ḳıyām 

 

7 

1.  urdı cūlar üstine çetr-i hümāyūnın ḥabāb 

Tìr-i bārān eyledi cünd-i çemen-zāra seḥāb 

2. Çaldı baṭ-ı nāy-ı dühengi dökdi gögsin āb-ı rūd 

Mevlevì-veş ol ṣafādan raḳṣa girdi āsyāb 
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3. Sebzeler örtündi gülşende sefìdì bir liḥāf 

Cūylar ṭoḳındı vechine zücācì bir niḳāb 

4. Bir laṭìf āheng idüñ kim kūdek-i baṭḥā-mis āl 

Bir ayaġ üzre terennüm eylesün anı rebāb 

5. Ney gibi dünyāda eyle ḳavl-i  ādıḳ’a èamel 

Bulmaġ isterseñ eger èuḳbāda ecr-i bì-ḥisāb 

6. Mu ribā çal sāz ki billāhi zü’l-fażli’l-èA ìm 

 āḳiyā ṣun bāde kim yaġfir leküm yevmi’l-ḳıyām 

 

505 

130a  Sā ì-nāme  

[Terkìb-i Bend] 

 feèūlün feèūlün feèūlün feèūl 

1 

1.  olıdur meyile ḫum-ı āb-gūn 

Dimek dest-i devr itdi anı nigūn 

2. Bu ḫum-ḫāne-i çarḫ-ı kāşì esās 

Mey-i maèrifetsüz olınmaz ḳıyās 

3. Zümürrüd ṭabaḳla ṭolu nuḳl-ı mey 

 adā-yi çekāvek nevāhāy-ı ney 

4. Şafaḳ rāh-ı gül-gūn meh-i nev ḳadeḥ 

Müheyyā müzeyyen bisāṭ-ı feraḥ 

5. Ge ür bezme sāḳì mey-i dil-beri 

Ki endūh-ı ġamdan ola dil beri  
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2 

1. Alup şāhid-i şemè-i cemèi bile   

Żiyā ṣal simāṭ-ı bisāṭ-ı dile 

2. İdüp ḫı metüñde ṣürāḥì ḳıyām 

Piyāle ṭolaşa bisāṭı müdām 

3. Ge ür meclise rāḥat-ı şemìm  

Ola şemme-i şevḳi nār-ı Kelìm 

 

3 

1. Reşḥ-i zülāl ü mey-i selsebìl 

 alar ḫırmen-i èaḳla nār-ı Ḫalìl 

2.  udūminden ol āb-ı Kevs er-i sirişt 

İde bezm-i ehl-i ṣıfātı Behişt 

3. Ge ür sāḳiyā rı l-ı peymān-şiken 

Ki èahd-i eles  i düm anuñla ben 

 

4 

1. Sebū gibi ḳoyup ayaġına baş   

İdem zār-ı şevḳ-i dili aña fāş 

2. İdüp ḳavl-i èıyş u ṣafāyı dürüst 

 ılam neng ü nāmuñ bināsını şüst 

3. Getür sāḳiyā rāḥ-ı rāḥat-fezā 

Ki miréāt-ı dilden ola ġam-zedā 
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5 

1. İde Kaèbe gibi dili pāk ü ṣāf   

Ola mülhem-i ġayb idenler ṭavāf 

2. Ola kim o māh-ı sipihr-i niyāz 

Derūnında anuñ ola cilve-sāz 

3. Getür meclise āb-ı āteş-mìzāc 

Ki ola füsürde derūna èilāc 

 

6 

1.  ala kişt-zār-ı vücūda èalev 

Gide fikret-i kişt ü meyl-i direv 

2. Ki ol mūmiyā-yi dil-i ehl-i rāz 

Leged-kūb-i dehre ola çāre-sāz 

3. Ge ür sāḳiyā şehd-i şìrìn-mezāḳ 

Ki telḫ itdi èıyş-ı dili if irāḳ 

 

 7 

1. Bu çarḫ-ı bedāyìn ü zenbūr-ı kìş 

İder şehd-i nūşın dile zehr-i nìş 

2. İdüp ḳahrı luṭf u ṣafāya bedel 

Demidür dehāna ṣunarsañ èasel 

3. Ge ür bezme sāḳì mey-i ā eşìn  

Ola rūşen anuñla èayne’l-yaḳìn  
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8 

1. Ki ol maṭlaè-i mihr-i zāt-ı Ḫudā 

 abābın ide èaḳla necm-i hüdā 

2. Olup ẓulmetinde ġamuñ reh-nümūn   

İre maṭlabına dil-i vājgūn 

3. Getür meclise cām-ı gìtì-nümā 

Vire ḫāne-i cism ü cāna ḫınā  

 

9 

1. Ele elden ide o sāġar èurūc 

Nitekim ḳamer ide seyr-i burūc 

2. Oyan èaks-i cānānı dilde èıyān 

Ola ḳılaḳūsın cihān-bāniyān   

3. Ge ür bezme sāḳì Süheyl-i Yemen 

èAḳìḳ ola reng-i ruḫ-ı èāşıḳān 

 

10 

1. Ki ol kimyā-yı sāèādet-güher   

İde ḫāk-sārında sürḫi zer 

2. Nitekim èaḳìḳ-i diyār-ı Yemen 

Ola gevheri pāk ü èālì s emen 

3. Ge ür meclise  elḫ-i şìrìn güvār 

Ki telḫ i di kām-ı dili rūz-gār 



 

613 

 

11 

1. Beni Kūh-ken-veş sipihr-i èacūz 

Diler kūh-ı ġamda ide tìre-rūz 

2. Gelüp Ḫusrevāne o şìrìn nihād  

İde acıluḳda baña èadl u dād 

3. Ge ür sāḳiyā  elḫ-i bisyār-ı şūr 

Cihān lezze inden olam  ā ki dūr 

 

12 

1. İder telḫ-i cām-ı ṣabūḥı mizāc 

Olur telḫe telḫiyle çünki èilāc 

2. İdüp şehd-i cāmile şìrìn mezāḳ 

Göñülde ḳoma zehr-i nìş ü nifāḳ 

3. Ge ür meclise lāle-i bāġ-ı zevḳ 

Ki yaḳsun derūn-ı dile dāġ-ı şevḳ 

 

13 

1. İdüp bülbül-āsā dil-i zārı şād 

Vire ġonca-i teng-i ḳalbe küşād 

2. Döküp ṣaçup ayaġına gül mis āl   

İdem curèa gibi sìm-i pāy-māl 

3. Ge ür bezme ol bikr-i yeksāleéi 

Ki nūş ide dil sebèa-i sāleéi  
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14 

1. Döküp èunfuvān-ı şebābı revān 

Olam pìr-i ṣad-ṣāle iken cüvān  

2. Dil ü cānı ol bikr ü mestūre mest 

Ḫarābātiyāne ide hem-nişest 

3. Ge ür meclise menşeé-i her kemāl 

Ola mūcib-i kimyā-yi viṣāl 

 

15 

1. Biline anūnla rumūz-ı nihān 

Açıla gülìz-i bedìè u beyān 

2. Açup tìġ-i maènāyile Dihlevì   

Eḳālìm-i naẓmuñ olam ḫusrevi 

3. Ge ür sāḳiyā ṣayḳal-i jeng-i ġam 

Ki pāk u mücellā ola cām-ı Cem 

 

16 

1. Gide naḳş-ı ġayri ola ṣāf u pāk 

 uhūr itmege anda naḳş-ı sivāk 

2. Nuḳūş-ı cihānuñ ola meẓheri 

İdem anı miréāt-ı İskenderì 

3. Ge ür meclise laèl-i yāḳū -ı reng 

Ki yetmez dile keyf-i afyūn u beng 



 

615 

 

17 

1. Bizi berşile ḳahve itdi zebūn   

Demidür ṣanursuñ mey-i lāle-gūn 

2. Bu zār u nizāruñ o meyden revān 

Gele rūy-ı zerdine bir pāre ḳan 

3. Ge ür bezme ḳanı o muḫliṣ-nüvāz 

Ayaġına yüz süre ehl-i niyāz 

 

18 

1. Görüp laèl-i yāri ider ḳanı cūş 

 utar ṣoḥbetine gelen ḫalḳı ḫūş 

2.  afā meclisinde o bint-i èıneb 

Olur merḥabā-yi nigāra sebeb 

3. Ge ür sāḳiyā cevher-i ṣāf u pāk 

Ki ṣāf-ı zer ola bu terkib-i ḫāk 

 

19 

1.  aleb-kār-ı èışḳuñ şerāb-ı ṣabūḥ 

Olur ḳalbine kimyā-yi fütūḥ 

2. Ten-i zerdi kibrìt-i aḥmer mis āl 

İder ṣāfì altun gibi sürḫ u āl 

3. Ge ür meclise ā eş-i āb-veş 

Derūnumda ḳalmaya ās ār-ı ġeş 
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20 

1. Yaḳup ḫāk u ḫāşāk-ı ġıll u ġışı   

Zer ü ḫāliṣ idem cihānda işi 

2. Çü zerkūb-i dehr anı tertìb ide 

Vücūdumdan evrāḳ tezhìb ide 

3. Ge ür sāḳiyā cām-ı āyìne-gūn 

Ki naḳş ola anda ḫa  -ı kāf u nūn 

 

21 

1. Bulınca ṣafā cām-ı āyìne-fām 

İde èarż-ı ruḫsār o māh-ı tamām 

2. Bulup māsivānuñ nuḳūşı fetā   

 ıla  ayy u Bāḳì cemāli beḳā 

3. Ge ür meclise laèl-i èālì s emen 

Nigìn eyleye ḫalḳa-i encümen 

 

22 

1. Kimüñ ki eline ol engüşteri 

Varursa ide ḥükm-i ins ü perì 

2.  afā mesnedine Süleymān ola 

Cihān emrine èabd-i fermān ola 

3. Ge ür sākiyā āb-ı yāḳū -ı fām 

İdem şìşesini gözüñ aña cām 
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23 

1. Ne ḥikmetdür ol āb-ı āteş-mìzāc 

İder ẓarf-ı pākini efserde āb 

2. Züzācì niḳābile ol bikr-i pāk 

Çıḳar bezm-i rindāna bì-vehm ü pāk 

3. Ge ür meclise cevher-i bì-bedel 

Vire naḳd ü èaḳl ü dili saña el 

 

24 

1. Eger naḳd-i cān ise perrden bāl 

Gel ey ḫˇāce-i milk-i ḫūbì meh al 

2. Ḫarìdār-ı rūz-ı elestüm aña 

Hevādār-ı mest ü şikestim aña 

3. Ge ür sāḳiyā āb-ı endìşe-sūz 

İde nūr-ı dìde dil-i tìre-rūz 

 

25 

1. Gidüp sìneden ḥār-ḥār-ı ecel  

Ḫayāline yār olsa yāruñ muḥal 

2. Dil ü cāna vādì-i Eymen mis āl 

Ola sìne mücellā-yı nūr-ı cemāl   

3. Ge ür meclise çeşme-i laèl-i nāb 

Ki ol Ḫı r-ı cān u dile virdi  āb 
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26 

1. İde derd-i teşne dilāna meded 

Bula nūş idenler ḥayāt-ı ebed 

2. Olursa eger peşşe-i per şikest 

Ola ḳaṭresini içen Nìl-i mest 

3. Ge ür sāḳiyā cām-ı gìtì-fürūz 

Ola rūşen andan dil-i tìre-rūz 

 

27 

1. Gide sìneden ebr-i ẓulmet revān 

Ola pertev-i mihr-i ḳudret èıyān 

2. Ferinden göñül kesb-i ḥālāt ide 

Çıḳa seyr-i evc-i semāvāt ide 

3. Ge ür meclise āfe -i èaḳl u hūş 

 afāsından anuñ ola dil ḫamūş 

 

28 

1. Ola nūş-ı dārū-yı ḫaste dilān   

Bula nūş iden anı tāb u tevān 

2. Şu kim ḳaṭresini anuñ nūş ide 

G am-ı derd-i dūnı ferāmūş ide 

3. Ge ür bezme sāḳì mey-i  evbe söz 

Şikes  ide èahdini dil-i tìre-rūz 
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29 

1.  alup sūziş-i şevḳi cām-ı şerāb   

Asāsını peymānuñ ide ḫarāb 

2. İdüp rūz-ı evvelde ḳavl ü ḳarār 

Göñül tevbe-i meyden ide firār 

3. Ge ür meclise āf āb-ı münìr 

Ki cān u dil andan ola müs enìr 

 

30 

1.  alup devr-i dāyim ṣafādan müdām   

Hilāl-i neşāṭı ide bedr-i tam 

2. Güneş bādesine olupdur ḳapaḳ 

Anuñ ḳaṭresidür felekde şafaḳ 

3. Gel ey mu rib-i ehl-i rāz u niyāz 

Demidür olursañ dile çāre-sāz 

 

31 

1. İdüp perde-i rāh-ı ġamdan rehā 

Dile ṣavt-ı ḳānūnuñ olsun şifā 

2. Nühüft eylesün perde-i zìr u bam 

Girift itmesün tār-ı evtār-ı ġam 

3. Gele ey muġannì be-ḥaḳḳ-ı Resūl 

Ki oldur devāéirde aṣl-ı uṣūl 
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32 

1. Rehāvì yüzinden olup perde-sāz   

Bize eyle keşf-i maḳāmı  icāz 

2. Nevā-yi nevālüñ idüp nuzl-ı rūḥ 

İre ḳalb-i èuşşāḳa andan fütūḥ 

3. Gel ey neyzen ur sāz-ı dilsūza çeng 

İdüp ṣavt-ı āhengi nāy-ı dü-heng 

 

33 

1. Zerāfetden urmaḳ dilersen çü dem 

Nevā-būselik eyle muṭrib naġam 

2. Maḳāmāt seyr it hezārān hezār 

Gelüp eyle gerdeninde ḳarār 

3. Gele ey muġannì olup dāéire   

Ne āheng-i dilkeş gele ḫā ıra 

 

34 

1. Keremden bize eyle taḳsìm anı 

G am u ġuṣṣanuñ itme zìr-efgeni 

2. Ḫam-ı zülfe itdi çü beste nigār 

Rehāvìden eyle rehāya medār 

3. Gel ey merd-i èavvād-ı mıżrāb-zen 

Bizi söz ü sāzuñla ḳıl şād u şen 
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35 

1.  açı naḳş-ı yāruñ bir efşān ola   

Görüp fāḫte  arbı ḥayrān ola  

2. Eger naḳş-ı laèlinden ola fütūḥ 

 ıl evtār-ı sāzı o dem şedd-i rūḥ 

3. Gele ey muġannì  yi er nāz ḳıl 

Yine būselükden ser-āġāz ḳıl 

 

36 

1. Eger ḳullanursañ hevāyı meded 

Bize eyle ṣavt-ı nevāyı meded 

2. Derinden iderseñ eger perde-bāz 

Maḳāmuñ ide ḥayy-ı Bāḳì ḥicāz  

3. Gel ey çengi Zühre-i sìma güzel  

 apuñda  avāşì èArab’dur Züḫal 

 

37 

1. Defüñ çenberine ḳamer sìm-i ḫul 

Cilā çal olursa meh-i nev muḥal 

2.  açuñ tārını medd-vār sal ḳıl 

 o zìrile bālāyı gezzāl ḳıl  

3. Gele ey muġannì be-ḥaḳḳ-ı Ḫudā 

Ser-āġāz gibi eyle nāmın bedā  
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38 

1. Eger evc-i maḳlūb olursa hevā 

Maḳām-ı  üseynìde göster nevā 

2. Göge naḳş-ı zülfüñ ṣalup silsile   

Maḳāmun hevāda ola sünbüle 

3. Gel ey merd-i üs ād-ı berba -serāy 

Dile çār-sāz olmadı ṣav -ı nāy 

 

39 

1. Yine murġ-ı şeş-perle pervāz ḳıl 

Yine ṣavt-ı āvāz-ı şehnāz ḳıl 

2. Hevā şeş-derinde gözüm oldı çār 

Beni naḳş-ı şeş-ḫānede ḳılma zār 

3. Gele ey muġannì-i  aṣnìf gūy 

Mehi sünbüle burc u merġūle mūy 

 

40 

1. Budur ḳavl-i üstād u ṣāliḥ èamel 

 oyup penc-gāhı oḳı ter ġazel   

2. Terennümle bülbülleri ḳıl ḫamūş 

Oḳuyup semāèìler eyle ḫurūş 

3. Gel ey mu rib-i yār-ı san ūr-zen 

Muḥālif nuḳūşı çü sensin düzen  
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41 

1. Semāèì uṣūlüñ ola pesrevi   

Nevāda çalarsañ n’ola peşrevi 

2. Ḫaṭuñ naḳşını göz ki seyrān ide 

Sevādını kuḥl-ı  ıfāhān ide 

3. Gele ey muġannì-i naġme-serā 

Dil-i zāra ḳullanma bu kebk-i hevā 

 

42 

1. Terennümde bezm ile āhengüñi 

èAcem naḳşı ḳullan ḳamu rengüñi  

2. Semāè u ṣafādan tekellümler it 

Murabbaèlar oḳı terennümler it 

3. Gel ey mu rib-i yār  anbūr-ı kebìr 

Nice perde-i ġaybi i düñ mesìr 

 

43 

1. Disem rūḥ-efzā èaceb mi saña 

Olur rāḥatü’l-ervāḥ naġamuñ baña  

2. İdüp ravża-gāh içre ġulġulleri 

Üşürdüñ yine başa bülbülleri 

3. Gele ey muġannì-i rengìn-naġam 

Olur naḳş-ı Rūmìñe ḳāéil èAcem 
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44 

1.  arìḳ-i  icāz’a olup pişrev   

Maḳāmātı göster bize nev-be-nev 

2. Gehì idüp āheng-i semt-i èIrāḳ 

 üseynìde vech-i  ıfāhān’a baḳ 

3. Gel ey mu rib-i mūsiḳārì hevā 

İkinci ḳa ından ḳopar bir nevā 

 

45 

1. Nitekim hevā bì-nevāyile èūd 

Neyistān-ı cāna ṣalar naġmeñ od 

2. Bañglatdı nālem anı muṭribā 

Tükürseñ dehānına nāyuñ n’ola 

3. Gele ey muġannì-i zìbā-nefes 

Ṭu ar dil hevā ki ṣımāḥ-ı heves 

 

46 

1.  adā-yi segāh ile Rūhu’l-Emìn   

İşidüp nevā ki dedi āferìn 

2.  ımıld itseñ evc-i nevāya ṭuṭaḳ 

Felekde meh-i nev çekerdi ḳulaḳ 

3. Gel ey mu rib-i merd-i şeş ā nevāz  

Bize çārgāh içre gös er  icāz 
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47 

1. Çeküp tār-ı sāzuñ düzülmekler it   

Gelüp ṣoḥbet ehline şenlikler it 

2. Disem tāze-vār saġılar söylese 

Hemān bir hevāya bizi yeltese 

3. Gel ey muġannì-i vār saġı gūy 

Dil-i zāruñ  zer perìsine uy 

 

48 

1. Göñül ḫaylì sāz ehli gūyendedür 

Bu vādìler içinde pūyendedür 

2. Beyānında bir ḫod èadìmü’l-mis il 

Eger var der iseñ cihān içre dil 

3. Gel ey mu rib-i erġanūn-sāz-ı deyr 

Dilerseñ bu deyr-i cihān içre ḫayr 

 

49 

1. Dilüñ debret itsüñ nevālar ḫazìn 

İşidüp ḳıla dil fiġānü’l-enìn 

2.  anemler ḫayāli ola dilde berk 

İdem māsivānuñ hevāsını terk 

3. Gele ey muġannì-i naġme-nümūn 

 ulaḳ  u  ne söyler saña erġanūn 
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50 

1. Olup tār-ı mūyın berìde zebān   

İdersüñ nice yıl şürūḥın beyān 

2. Yazup mūsiḳìde n’idersin kitāb   

Bu yelden dügümdür virilmez cevāb  

3. Gel ey mu rib-i naġme-sāz-ı rebāb 

Terennümle virsün kemānuñ cevāb 

 

51 

1. Bir ayaġı üzre kitāb-ı Zebūr 

Olup bezme Dāvūd-ı s ānì oḳur   

2. Kemāne-ṣıfat dil idüp ḳaddi ḫam 

Çekerse n’ola tār-ı ġamdan naġam 

3. Gele ey muġannì-i Rūmì nejād 

Bizi eyle Türkì nevālarla şād  

 

52 

1. Bezm-i aṣlımuzda çü yoḳdur èAcem 

Ne ġam Türkì olsa eger kim naġam 

2. Eger Türkì naġamile itseñ èamel 

Diye gūş idenler ki söz yoḳ güzel 

3. Gel ey mu rib-i söz ü surnāy-ı zen 

Dühülì solaġına çaldırma şen 
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53 

1.  olıdur ṣımāḥ-ı dil ü cān hevā 

Bize tìz-i perdeñde göster nevā 

2. Eraḳḳdan ele çifte ṣūr-nāyı al  

Bize çeng-i ḫarbi naḳārile çal 

3. Gele ey nevā-sāz u perde-nüvāz 

Gele ey ḫūş-āvāz u ḫā ır-güdāz 

 

54 

1. İdüp rūḥ-ı üstād getür çün kerem 

Ele sāz u def alup eyleñ naġam   

2. Def u sāzla zevḳ ü èālem idüñ 

Dil-i  ādıḳ’ı şād u ḫurrem idüñ 

3. Semāè-ı ṣafāyile idüp güzār 

 utasuz maḳām-ı cinānda ḳarār 
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506 

 Müstezāt] 

135a  Der- ıfat-ı Mevèı e  

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Abdaè ideli nevè-i beşer Mübdiè-i eşyā 

                                                Dehr içre muḳarrer 

 Ḫalḳ eylemedi bencileyin bì-dil ü şeydā 

           Bir èayn u bir aḫter 

2. Zāġ olmaz imiş bülbül-i gülzār-ı belāġat 

                                               Sayè itse hezārān 

 Gülzār-ı naèìm olsa aña mevlid ü inşā 

           Ey merd-i suḫan-ver 

3. Dil enìsesin ṭutmış iken reng-i taèalluḳ 

                                               Pāk eylemeyince 

 Yüz göstere mi cān gözine şāhir-i maènì 

           Olınca ber-ā-ber 

4. Miréāt-ı dili ṣu gibi ṣāf eylemeyince  

                                                    Eşgāl ü ṣuverden 

 Vāmıḳ gözine èarż-ı èıżār olmadı èAzrā 

            Mānend-i gül-i ter 

5. Mihr eyler iken saña zen-i çarḫ-ı Zuḥal kìn 

                                                    Burcında nifāḳuñ 

 İnib de döner èarża ider yek-bir-i cevzā 

            Aèdāya ḳoşup ser   

6. èÌsì-i mücerred geçinen deyr-i kühende 

                                                    Olursa hevādan 
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 Virmez zen-i dünyāya murād-ı dili ḳaṭèan 

            Mānend-i ḳalender 

7. Maḫlaṣ mı bulur ḥādis eden Dāver-i dehrüñ 

                                                    Vādì-i miḥnetde 

Bāb-ı keremin eylemeyen melceé-i meévā 

            Olursa ġażanfer 

8. Refè eyle gözüñden kim olur ḥāéil ü ḥāciz 

                                                    Bir ebr-i siyehdür 

Ḫūrşìd-i ezel seyrine ol zülf-i semen-sā 

            Gìsū-yı muèanber   

9. è ḳiller aña menzil-i èaḳreb dedi çünki 

                                                     Muḥkem naẓar eyle 

 Bulmaz dil ü cān menzil-i èaḳrebde dìv-āsā  

            Bir mū olur ejder 

10. Çekmez elem-i minnetini ġayri şerābuñ 

                                                    Ḫum-ḫāne-i ġamda 

 Ḫūn-ābesini eşküñ iden bāde-i ḥamrā 

            Mey-i mest-i sāġar 

11. èÌsì dirilen zāviye-i deyr-i kühende  

                                                     Açlıḳdan ölürse 

 èUḳūd-ı S üreyyā’yı ider ḫūşe-i ḫurmā 

            Olmaz ki ide cerr 

12. Ḫurd olmadı çün ḫırṣ u hevā bütleri dilde 

                                                    Aḥcār-ı himemle 

 Nefè eylemez ey ḫˇāce saña Mekke vü Baṭḥā 

             acc itmeseñ eger 
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13. Sen beytüñi ḫāliṣ idüp eyle teveccüh 

                                                    Bir nice menāzil 

 Tā ḳarşu gele ḥażretüñe Mescid-i Aḳṣā 

            Hem Kaèbe-i enver 

14. Müştāḳ-ı ruḫ-ı dil-ber olan èāşıḳ-ı zāre 

                                                     Gülzār-ı cinānda 

 Gelmez ḥaram ḫāṭırına cennet ü ḥavrā 

            Hem bāde-i Kevs er 

15. Mièrāc-ı viṣālinde ġubār-ı ḫaṭṭ-ı cānān 

                                                 Mā-zāġa 
459
 mis ālì 

 Çeşm-i dil-i èuşşāḳa yeter sürme-i İsrā 

                Mānend-i Peyām-ber 

16. Şìr itmege meskenetüñ ḫākine serde 

                                                 Faḳr ile idüp faḫr 

 Uruldı Resūl’üñ başına efser-i  āhā 
460

 

             an pertev-i ḫāver 

17. Meṣnūèı görünmez gözüñe ṣunè-ı ḳadìmüñ 

                                                 Nergis-i èanberìne 

 G ayretle naẓar itmeseñ ey èāḳil ü dānā 

            Diḳḳatler idüp ger 

18. Seyr eyle nuḳūş-ı ṣuveri deyr-i cihānda 

                                                  s ār-ı  aḳḳ’ı gör 

 Kim zāt-ı müées s ir-i es erinden ola peydā 

            Oldı nice peyker 

                                                 
459

  Necm (53/17): “Gözü kaymadı…” 
460

  Tâhâ suresinin (20/1) ilk ayetidir. Hurûf-ı Mukattaa’ denilen bu harfler sureye adını vermiştir. 
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19. Ḫāl u diline eyle naẓar peşşe-i ẓaèìfüñ 

                                                 èUḳbāda olursañ 

 Çün itdi seni pìl-i zamān  ayy u tevānā 

            Görmese iki cifr 

20. Güncişke ḫaḳāretle naẓar eyleme  aḳḳ’uñ 

                                                  Ey merd-i Ḫudā-bìn 

 Olduñsa eger ḥikmetinüñ ḳāfına èAnḳā 

             al èāleme şehper 

21. Maḳṣūd idinüp ismini evrād-ı zebān it 

                                                 Her şām u seher-gāh 

 Tā vire murād-ı dilüñi Bārì-i Teèālā 

            Ey merd-i ṭaleb-ger 

22. Vird eylemese nāmını ol  ayy-i ḳadìmüñ 

                                                 Bu deyr-i kühende 

 Virmezdi Mesìḥ’üñ demi ḥāṣiyyet-i iḥyā 

            Emvāta ser-ā-ser 

23. Aldanma ser èāyine i dil èārife mesken 

                                                  Bu deñlü èömrle 

 Pūşìş-i dervìşsen suda yanar künbed-i  mìnā… 

            Evreng-i Sikender 

24. Zeyn olmaduġı şemè-i şebistānı n’idersün 

                                                  ulmet gicesinde 

  andìlile ṣaḥn-ı ḥarem-i ṭārem-i aèlā 

            Çün oldı münevver 

25. Bì-nār-ı taèab şuèle virür bezmüñe her şeb 

                                                 Bedrinden o nūrdur 
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 Bir meşèal-i sìm oldı saña māh-ı şeb-ārā 

            Yanında o şehr 

26. Baş çekmege sipihr aṭlasına tel-i cebel-veş 

                                                 Olduñsa Pervìz 

 Mevvāc-ı yem-i eşk ola ger çeşmüñe ḫārā 

            İtmez mi se-ā-ser  

27. Zeyn eylemege gerdenini ṭıfl-ı murāduñ 

                                                    Meşşāṭe-i tabèuñ 

 Yetmez mi ḳıyşuñ ḳaṭreleri lüélüé-i lālā 

            èArż itmege zìver 

28. Baḳma güher-i encüme kim her gice aña 

                                                      Ey merd-i behā-zer 

 Yumaz gözüñi baḳmaġa nergis-i şehlā 

            Ey mesnedi gevher 

29. Bir vechile setr eyle dilā ḫānem-i cismi 

                                                     Avān-ı şināver 

Kār eylemege cān u dile şiddet-i sermā 

            Bì-kisvet ü āzer  

30. èUryānın olursañ dem-i germāde ḳayurmaz 

                                                    Şehrüñden ıraġ ol 

 Çün setr-i èuyūb eyler imiş dāmen-i ṣaḥrā 

            Seyr eyle ki durur 

31. Vir naḳd-i dil ü cānuñı Mevlā’ya mes eldür 

                                                    Meşhūr atalardan 
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 El-èabdü ve mā-yemlikehū kāne li-Mevlā 
461

 

            Dedi saña iller 

32.  ādıḳ ki ola ḳavlüñe vü fièlüñe ṣādıḳ  

                                                    Bì-şebh ü bì-şekk 

 Aġ ola yüzüñ gün gibi ṣubḥ-dem ferdā 

            Çünki ola maḥşer   
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 Müstezāt] 

136a Der- ıfat-ı Mevèı e 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

mefèūlü feèūlün 

1. Ey ḫāl ü ḫam-ı zülfe geçen vāle-i şeydā 

                                                    Terk eyle bu rāyı 

 Aç gözüñi ol ḫāl u ḫaṭṭ u zülf-i semen-sā 

            Arż itdi hüdāyı 

2. Tìhū-yı dili ṭutmaġa ṣayyād-ı zamāne 

                                                     Bu deşt-i fenāda 

 Her birini bir dāne-i dām eyledi gūyā 

            Ol zülf-i dü-tāyı 

3. Şūrìde ider bülbül-i şeydā gibi göñlüñ 

                                                     Ey èāḳil ü dānā 

 Alınma o gül ruḫlarınuñ alına yārā 

            Terk it o nevāyı 

                                                 
461

  Köle ve  sahip oldukları efendisine aittir. 
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4. Ḫaṭṭı gelicek cāna olur semm-i nebātı 

            Ol laèl-i şekker  

 Olsa ne ḳadar ḳand-i lebi ṭuème-i yaġmā 

            Dehr ide ġıdā 

5. Görinmese ortadaki şekl-i elifde 

                                                     Bu dìde-i cāna 

èUşşāḳa belā şeklin ider ol ḳadd-i bālā 

            Fikr eyle belāyı 

6. Aġyār siyeh dil görinür dìde ki çeşmi 

                                                    Ol şūḫ-ı cihānuñ  

 Sen anı ḳıyās eyler iken nergis-i şehlā 

            Ol seher-ārāyı 

7. Durmaz reh-i ìmāna döker ḫār-ı cefāyı 

                                                     Devr-i ruḫuñda 

 İbn-i Ebū Cehl’i ṭutup ol ḫaṭṭ-ı tersā 

            Nār ide edāyı   

8. Siḥrile ḳoyı ḳızmadadur ṭıfl-ı revānı 

                                                    Ol fitne vü dūnān 

 Düşürmege ol çāh-ı zeḳan ey dil-i rüsvā 

            Sen bì-ser u pāyı 

9.  üsnile dil-i zāra ferişte görinürken 

                                                   Ol ḥurd-ı berì zād 

 Dìv ola aña giderek ol ṣūret-i dünyā 

            èArż itse żiyāyı 

10. Her ġamzesi cāna ola bir ḫançer-i ser-tìz 

                                                     Ol çeşm-i lisānuñ 
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 Her şìvesi èaḳla görine mekr ü fenn-āsā 

            Götürse èıtābı 

11. Sūd eylemese ṣaña velì ṣoñra nedāmet 

                                                     Ol èıyş u hevesden 

 Aç gözüñi ḳo ġafleti ey èāḳil u dānā 

            Yād eyle Ḫudā’yı 

12. Bu dām ki ḥādis eden murġ-ı revānı 

                                                    Iṭlāḳına saèy it 

  urtar ki ide menzilini èālem-i bālā 

            Ol murġ-ı hevāyı 

13. Her naḳşa tamaè eyleme kim ola fenāsı 

                                                    Bāḳì’ye naẓar it 

Bir yāre göñül vire ki aña olmaya hem-tā 

            Defè eyle belātı 

14. Her naḳşa ki naẓar olasın eyle tefekkür 

                                                    Kim naḳş ider anı 

Tā zāt-ı müées s er es erinden ola peydā 

            Ol naḳş-ı nümāyı 

15. Alçaḳlara meyl eyle tevāżuè yolın ögren 

                                                     Gel āb-ı revāndan 

 Cūlar gibi tā kim olasın Muvṣil-i deryā 

            Bul ḳalb-i ṣafāyı 

16. Dūn uşmaġ ise fikrüñ eger ḳāfına ḳurbuñ  

                                                    Geç seyr-i çemenden 

 Ey murġ-ı hevā ḳalbile olur èAnḳā 

            Bul genc-i beḳāyı 
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17. Aṣḥāb-ı Kirāmuñ seg-i kūyına sifāl it 

                                                     Ey rind-i cihān-sūz 

 Olursañ eger mālik-i tāc-ı ser-i Dārā 

             o tāc-ı ḳabāyı 

18. Bir dil-ber-i èÌsì nefesüñ nāmını vird it 

                                                     Her gice vü gündüz 

 Tesbìḥüñ ola gökde senüñ èıḳd-ı S üreyyā 

            Be-ḥamdi Mesìḥā 

19. Düşürme Mesìḥā gibi  ayy ismini dilden 

                                                    Kesb eyle seḥerde  

 Kim vire sözüñ èāleme keyfiyyet-i iḥyā 

            Ey ṭūṭì-i gūyā 

20. İècāz-ı Kelìm it ki ola şìve-i naẓmuñ  

                                                    Menzili süḫanda  

İlzāmına Firèavn-i adūnuñ yed-i beyżā 

            Her lafẓ dil-ārāyı 

21.  ahirde olan perdeyi refè eyle ki  ādıḳ  

                                                    Saèyile aradan 

 èArż ide saña ṣūretini şāhid-i maènā 

            Gör nūr-ı  udā’yı  

 

 

 

 

 

 



 

637 

 

 508 

   [Kasìde] 

136b  Der- ıfat-ı Mevèı e 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Nergis gibi aç dìdeñi baḳ ṣafḥa-i ġabrāé 

Görince nuḳūş eyledi ezhār ile peydā 

2. Enfās-ı revān-baḫşile bād-ı feraḥ-āmìz 

İḥyā-yi memāt eyledi mānend-i Mesìḥā 

3. Aèyān-ı şukūfe uyanup ḫˇāb-ı èAden’den   

Naḳḳāş-ı ezel ṣanèatı tār ide temāşā 

4. Her bir çemen evcinde ider şebnem-i terden 

Zeyn itmegiçün gülşeni bir lüélüé-i lālā 

5. Bezm-i çemene yaḳdı gice laèl-i çerāġı 

Ezhārile èıyş itmegiçün lāle-i ḥamrā 

6. Sünbül ṣaçını çözdi ki ide bād-ı ṣabā  

Mecnūn gibi ṣaḥrāya ṣalup vāle vü şeydā 

7.  ılmaġa siyeh dilber-i fettān gibi cismin 

Kuḥl-i siyehi ṭurma çeker negis-i şehlā 

8. Nev-rūz-ı hevāsında çemen baġladı bir naḳş 

Kim düşde anı görmedi murġ-ı çemen-ārā 

9. İdrāk idebildüñ mi ne geldüñ bu cihāna 

Çün fehm ü ḫıred virdi saña Bārì Teèālā 

10. èİbret gözin aç eyle naẓar ḥāl-i delìle 

Tevḥìd-i Ḫudā itmededür cümleten eşyā 
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11. Yeller yelişür bulmaġiçün gülşen-i ḳudsi 

 ular aḳışur olmaġıçün zāyir-i Baṭḥā 

12. Devr eylemede èālemi ḫūrşìd ü sitāre 

Zeyn eylemede giceleri māh-ı şeb-ārā 

13.  yìne-i idrāke naẓar ḳıl göre bir kez 

Niçün seni ḫalḳ eyledi ol Ḫāliḳ-i yektā 

14.  arf itmeyesün ṭāèate maḳdūr-ı vücūdı 

Zikr itmeyesün Ḫāliḳ’i sırran ve cihārā 
462

 

15. Seng ü meder ü ḫāk ü nebātāt u behāyim 

Hep Ḫāliḳ-i yektānuñ ola ḥamdine gūyā 

16. Sen bister-i ġafletde yatasın geçe èömrüñ 

 uymayasın ey ġāfil ü bì-çāre diriġā 

17. İdrāk idebilmeyesin aḥvālüñi  ādıḳ  

Bu deñlü ḫıred virmiş iken Bārì Teèālā 

18. Saèy it èamel-i ṣāliḥe şāyed ide bir dem 

 ḫir nefesüñde saña ol  ayy-i tüvānā 

 

509 

   G azel] 

137a  Der- ıfat-ı Mevèı e  

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Aç dìdeñi ey ṭālib-i gencìne-i maènā 

Kim ḳıldı felek ḥalḳa-i s uèbānı saña cā 

                                                 
462  “gizli ve aşikar” anlamına gelen ifade Nuh suresinden (71/8-9) manen iktibastır. 
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2. Cān gözlerine kuḥl-i baṣìretle virüp nūr 

Bir mıṣradan it Mıṣr-ı diyārını temāşā 

3. Jengār-ı ġamı ṣayḳal-ı tevḥìdle pāk it 

Miréāt-ı dili èaks-i ruḫ-ı yār ide mücellā 

4. Bir Dāvūdì laḫnile oḳı èışḳ Zebūr’ın 

Ravż üzre felekde işidüp Zühre-i zehrā 

5. Çūbān-ı Şuèayb ol ki èadū gürgene çūbuñ 

Mūsì gibi ejder ide ol  ayy-i tüvānā 

6. Zikrile tecerrüdle geçüp  ayy u  alìm’i 

Tā vire demüñ èāmile ḥāṣiyyet-i èÌsā 

7. Bir baḥr-i ḳadìmüñ olagör dürr-i yetìmi 

Kim zātına olmaya anuñ dünyede hem-tā 

8. Miftāḥ-ı der-i èālem-i ṣuġrāyı ele al 

Keşf ola saña ḳufl-ı der-i èālem-i kübrā 

9. Mūsì gibi aç revzenini ḫāne-i ḳalbüñ 

Meclā idine tā kim anı nūr-ı tecellā 

10. Tā ṣolmayıcaḳ köhne hilāésı ten-i  ādıḳ  

Göndermedi sulṭān-ı ezel ṭalèat-ı dünyā 
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510 

    G azel] 

49a  Der- ıfat-ı Med -i Pādişāh 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Benim iḳlìm-i naẓma rehberüm eşèār-ı şāhìdür 

 nıñ-çün her sözüm erbāb-ı naẓm içre penāhìdür 

2.  ulıyum bir şeh-i milk-i Murād’uñ āsitānında 

Eñ bendesi çarḫuñ şeh-i zerrìn külāhìdür 

3. Melek dergāh-ı aèlāsında ḫuddām-ı duèā-gūyı 

Felek ordu-yı ġazāsında kuḥli bār-gāhìdür   

4. Kevākib ḫançer-i ser-tìri üzre ḫūş-ter-i zerrìn 

Meh-i nev ḳabża-i şemşìrine bir sìm-i māhìdür 

5. Nevā-yı sāzını ehl-i maḳāmāt-ı èAcem bildi 

Kilāb-ı ḫaylinüñ kuḥli  ıfāhān ḫāk-i rāhìdür 

6. Göñül pìri taḫallüṣ eylemiş bir ṭıfldur gerçi 

Süḫan bezminde ammā kim nevā-yı naẓmı kāhìdür 

7. Nikāt-ı naèt-ı rengìnüñ gedā tabè añlamaz  ādıḳ 

Senüñ naẓm-ı Nevāéì’nüñ çü ṭarz-ı pādişāhìdür  
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511 

101b  Der-Med -i  ıllullāh   

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 

1. Peyk-i şehe evvel behār oldı nesìm-i ṣubḥ-dem 

Ehl-i ṣafā vü èişrete virdi peyām-ı èıyş u dem 

2. Görsün ḳadd ü ruḫsārını fehm eylesün miḳdārını 

èArż eylesün reftārını naḫl-i gülistān-ı İrem 

3. Ol ġamze-i nāvek fiken ḳaṣd itmesün cāna igen 

 ayd u şikār olmaḳ neden ṭurra ḳaşı ya murġ-ı ḥarem 

4. Oldukça ol meh hāle-i dökmezdi encüm jāle-i 

Nāyuñ nevā-yı nāleé-i èuşşāḳdan urmasa dem   

5. Kān-ı muḥìṭ-i bì-girān lüèlüè-i genc-i şāygān 

Sulṭān Murād Ḫān-ı zamān ebr-i semāvāt-ı kerem  

6. Hem aḫter-i ferḫunde-fer hem mihr-i pākìze-güher 

Hem maṭlaè-ı māh-ı ẓafer hem ḫusrev-i encüm-ḥaşem  

7. Zeyn itdi bāġı lāleler bülbüller eyler nāleler  

Aldı eline lāleler bezm-i çemende cām-ı Cem 

8. Gelsün berü āb-ı èıneb al destüñe cām-ı ṭarab 

Ol demde vir yaġmaġa heb naḳd-i ḥayātı lā-cerem  

9. Dil naḳş-ı ḥüsnin baġlasun bülbül çemende söylesün 

 ādıḳ terennüm eylesün nev-rūzda şāh-ı èAcem 
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512 

102a  Der- ıfat-ı  ıllullāh   

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Ey vücūd-ı güheri ḳaṭre-i èummān-ı kerem 

Kef-i āyìne mis āli ṣadef-i kān-ı kerem 

2. Güher-i zātuña beñzer senüñ ey Yūsuf-ı èahd 

Görmedi Mıṣr-ı behāda kef-i mìzān-ı kerem 

3. Saña virildi bugün özinde kūy-ı devlet  

Saña ṣunuldı bugün èarṣada çevgān-ı kerem 

4.  azılur ḫātem-i èunvānuña nām-ı iḥsān 

Yazılur nāme-i iḥsānuña èunvān-ı kerem  

5. Açalı ṣofra-i iḥsānuñı gül gibi ṣabā 

Şemme-i lüṭfuñla ṭoldı gülsitān-ı kerem 

6.  alḳa-i māh-ı nevi gūşına ṭaḳdı gerdūn 

Bende-i ḥalḳa-begūş olmaġa sulṭān-ı kerem  

7.  ubḥ-veş dest-i melāletle çeküp çāk itme 

 ādıḳ’uñ yaḳasın ey mihr-i dırahşān-ı kerem  
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102a  Der-Med -i  ıllullāh  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Yüzüñde ḫāl-i gendüm-gūnuñ ey ḥūr-i perì-zādem 

O gendümdur ki cennetden çıḳardı  ażret-i  dem  

2. Yüzüñ bir ḫırmen-i mehdür ki olmış mesken-i Pervìn 

Femüñ bir ġonca-i terdür ki olmış menzil-i şebnem  

3. Yaraşur nāme-i aèmāline èuşşāḳ-ı maḥrūmuñ 

Olursa ey melek ḫaṭṭ-ı dehānuñ bir siyeh ḫātem 

4. Ne perde kim düze èuşşāḳa muṭrib bezm-i èışḳuñda 

Olur ol perdede dil nāle-i èuşşāḳile maḥrem 

5.  amūl ol  ādıḳā seng-i cefā-yı yardan ḳaçma  

Binā-yı èışḳ eger olsun der iseñ nesnede muḥkem   
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   [Kasìde] 

Der- Med -i  ıllullāh Sul ān Murād 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  ıll-ı hümā-yı zülf-i şehenşeh gibi dilā   

 aḥn-ı zemìne düşmedi bir sāye-i Ḫudā 

2. èAks-i fürūġ-ı mehçe-i rāyāt-ı fetḥidür 

Mihr-i sipihrüñ āyìnesinde viren żiyā  
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3. Māh-ı sipihri encümle naèl-i mìḫ ider 

Sümm-i semend-i èazmine āhenger-i ḳażā 

4. Mānend olurdı ser-i èalem tūġına eger 

Menzil olaydı māh-ı neve ḫaṭṭ-ı istivā 

5. Yüz sürmeseydi mevkìbinüñ kebkine ger 

Bolmazdı böyle kevkebe-i kevkeb semā 

6. İrmez ḥarìm-i sidre nişānına ol şehüñ  

El bir iderse ḫaṣret-i ḥırmānile ṣabā 

7. Fetḥ ü ẓafer vilāyetinüñ merdümüñ mis āl 

 utdı ḫayāl-i sāye-i çetri gözinde cā 

8. İrişmez idi menziline kilk-i himmetin 

Pìr-i ḫıred idinmese ey dil eger èaṣā 

9. Rāyāt-ı ceyş-i furṣatı rāh-ı hüdā güzìn 

Miréāt-ı tìġ-i nuṣreti rūy-ı ẓafer-nümā 

10. Bulsa ġubār-ı sümm-i semendin melāéik 

Göz merdümine eyler idi kuḥl-i rūşenā 

11. Dārā-yı dìn-i devlet-i Sulṭān-ı Murād Ḫān   

Oldı hedìv-i himmeti şāh-ı cihān-güşā 

12. Yazdı serāy-ı ḳadrine ḫaṭṭāṭ-ı lam-yezel 

Altun ḳalemle dāmu leke’l-èızzü ve’l-beḳā 
463

 

13. İrmez ḥāéil-i vaḳārına lev büsse i’l-cibāl 
464

 

Görmez fenā serāyını ve’n-şaḳḳati’s-semā 
465

 

                                                 
463

  “Ölümsüzlük ve izzetin senin için daim olduğunu…” 
464

  Vakıa (56/5): “Dağlar parçalansa…” 
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14. Rāḥ-ı  arb-ı fezāsına sāġar hilāl-i èìd 

Bezm-i serāy-ı èıyşına Zöhre ġazel-serā 

15. Naèl-i Burāḳ-ı himmetinüñ yol azanlara 

Her bir nişān-ı müncì olur necm-i ihtidā 

16. Yiter bu deñlü muècize kim ḳıldı  aḳ seni 

 ayim maḳām-ı ḳāfile-sālār-ı enbiyā 

17.  ādıḳ duèā-yı devletin it çün dedi muḥìb   

İnnì  aḥbeb ü daève e dāèin izā deèā 
466

 

18. Virsün esāsın devlet-i èömrine  aḳ s ebāt 

Mā dāme i’s-semāéü ve mā dāme i’s -s erā 
467
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[Tercìè-i Bend] 

138a  Der- ıfat-ı Pādişāh-ı è lem-Penāh  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

 

1 

1. Ey ki zātuñ eylemiş dāver-i iḳlìm-i ḳadem 

Ḫusrev-i ḥūrì ḫadem ḫāḳān-ı kerrūbì ḥaşem 

2. Mecmaè-ı cūd u mürüvvet-kān-ı luṭf u maèdelet 

Menbaè-ı ḥılm ü fütüvvet maèden-i ḫulḳ u şiyem 

                                                                                                                                                    
465

  İnşikak: (84/1): “Gök yarılması…” 
466

  “Çağıran çağırdığı zaman onun çağırmasını severim.” Sad suresinden (38/32) manen iktibastır. 
467

  Gök devam ettiği sürece ve yıldız  devam ettiği sürece… 
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3. Olmasañ kisrì-i èadāletde şumāè-ı şemsden 

 aṣrına zencìr-i zer itmezdi dest-i ṣunè-ı ṣanem  

4.  aşr-dek ide meşām-ı sünbüli èanber şemìm 

Nāfe-i ḫulḳuñdan irse sāḥa-i gülzāra şemm 

5. Girye itmez kimse devrüñde meger kim cām-ı mey 

Nāle itmez kimse èahdüñde çeker kim zìr ü bam 

6. Gülşen ola devr-i èadlüñde bisāṭ-ı èişrete 

Sāġar eylerdi seg-i kūyın sifālin şāh-ı Cem 

7. Devleti olmasa eger kim kelle-i bì-maġzınuñ 

Ḫāk-i pāyüñ tāc iderdi ḫusrev ü milk-i èAcem 

8. Şehriyār-ı dìn ü devle  ṣāḥib-i seyf ü ḳalem 

Şeh-süvār-ı milk ü mille  mālik-i  abl u èalem 

 

2 

1. Gevher-kān-ı siyādet maèden-i fażl u hüner 

Pertev-i şems-i saèādet kevkeb-i burc-ı ẓafer 

2.  ftāb-ı Müşterì-fıṭnat meh-i gerdūn-ı serìr 

Şehriyār-i āsmān-rütbet şeh-i encüm ḥaşer 

3.  unèile ḳıldı hilāl-i èìdi üstād-ı zamān 

Dest-i peyk-i rāh-ı èazm-i rezmüñe zerrìn teber 

4. Tìġ-i ḳahruñ ejdehā ser-èaskerüñ Merrìḥ-i kìn 

Bād-ı peyküñ kūh-ı peyker ḳullaruñ cevzā kemer 
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5. Kār-gāh-ı kibriyāda rāyet-i manṣūruña 

Sūre-i innā fe aḥnā yazdı üstād-ı ḳader 
468

 

6. Ḫaṭṭ-ı menşūr-ı cemālüñ ziver-i dìn ü düvel 

 ükm-i tevḳìè-i celālüñ ziynet-i devr-i ḳamer 

7. Şemse-i zerrìne-i şemşìrdür yalungı 

Suda  èaḳsin mihre teşbìh eyledi ehl-i naẓar 

8. Aḫter-i burc-ı saèādet oldı çarḫ-ı devlete 

Cā-be-cā naèl-i semendüñden çıḳan her bir şerer 

9. Şehriyār-ı dìn ü devle  ṣāḥib-i seyf ü ḳalem 

Şeh-süvār-ı milk ü mille  mālik-i  abl u èalem 

 

3 

1. Cünd-i bāzìde cirid itseñ ḳaçen idüp şitāb 

Der görenler Ḫusrev-i encümden ayrıldı şehāb 

2. Ḫayl-i aèdānuñ olur tìhū-yı aḳlı tārmār   

Gelse tìr-i cān şikāruñ üstine şekl-i èıḳāb 

3.  aṭre-i şebnem degül şemşìr-i bürrānuñ görüp 

Geçdi sūsen kendüsinden ṣaçdı ebr üstine āb 

4. Gördi çengüñ enfine ḳıl ṭaḳduġın üstād-ı şerè 

Boynına aṣup kemānın gitdi meclisden rebāb   

5. Dişlerüñ medḥ itdügiçün ḳaèr-i deryāda ṣadef 

 oldurur su būy-ı terle aġzını anuñ seḥāb 

                                                 
468

  Fetih suresinden (48/1)  kısmen iktibastır. Ayetin tamamı şöyledir: “Şüphesiz biz sana apaçık bir fe ih 

verdik.” 
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6. Rifèatüñ raḫşına gerdūn-ı āsman zeyndür 

Yaraşur olsa hilāl-i èìd aña zerrìn-rikāb 

7. Pençe-i mercān olur baḥr-i vefāda ḳollaruñ 

Destine ursa ḳaçen kim ḫūn-ı aèdādan ḫ dāb 

8.  adrüñ ordusında çetr-i nìl-i fām oldı felek 

Cā-be-cā ṭaḳdı şumāè-ı mihr aña zerrìn-ṭınāb 

9. Şehriyār-ı dìn ü devle  ṣāḥib-i seyf ü ḳalem 

Şeh-süvār-ı milk ü mille  mālik-i  abl u èalem 

 

4 

1. Naẓm-ı Pervìn añlama cevher-fürūş-ı çarḫ-ı zāl 

Raḫş-ı gerdūn seyrüñe èarż eyledi èıḳd-ı lāl 

2. İşigüñ ḫākinde naḳş-ı naèl u mìḫ-i esbüñi 

Seyr iden ṣanur miyān-ı aḫterān içre hilāl 

3. Kelle-i aèdāya tìrüñ yaġdırur bārān-ı ġam 

Būstān-ı şerèa tìġüñ aḳıdur āb-ı zülāl 

4. Oldı sen şāh-ı ġażanfer ferz-i mānende şehā 

Dìdesi şìr-i zebānuñ mesken-i èaks-i ġazāl 

5.  unmasın destüm èurūs-ı bāġa devrüñde deyü 

 urmadan gül muṣḥafı üzre yemìn eyler şimāl 

6. Ḍarbet-i ḳahruñ binā-yı ẓulme virdi inhidām   

Şerbet-i luṭfuñ mizāc-ı èadle virdi iètidāl 
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7.  ikmetüñ medḥinde èaḳl-ı kāmile deng ü cünūn 

Manṭıḳuñ vaṣfında nefs-i nāṭıḳa ḥayrān u lāl 

8. Küngür-i eyvānuña yazdı midād-ı sìmle 

Münşiyān-ı bār-gāh  ażret-i Celle Celāl 

9. Şehriyār-ı dìn ü devle  ṣāḥib-i seyf ü ḳalem 

Şeh-süvār-ı milk ü mille  mālik-i  abl u èalem 

 

5 

1. Sensin ol sulṭān-ı encüm ḫaşmet ü gerdūn-ı penāh 

Çarḫ-ı aṭlas başuñ üzre oldı kuḥlì bār-gāh 

2. Virdi iklìl-i ser-i ḫūrşìd-i āfāḳa cilā 

Zìr-i pāy-ı mevkib-i ḳadrüñde olan ḫāk-i rāh 

3. Ḫusrev-i gerdūn olupdur bunca èızz u ferle   

Būstān-ı rifèatüñde bende-i zerrìn külāḥ 

4. Dūde-i evṣāf-ı ḫaṭṭuñ bulsa ey ḥūr-ı behişt 

Çeşmine ḫayl-i melāéik eyleye kuḥl-i siyāh 

5. Yaraşa gerdūn ṣelātìn öñüñde ṣubḥ u şām 

İki zerrìn tāc urınur peyk olupdur mihr ü māh   

6.  Eyle aèlādur serāy-ı ḳadrüñ eyvānı şehā 

Kim düşer māhun külāhı eylese aña nigāh  

7. Mā-ḥaṣal  ādıḳ faḳìre ey meh-i burc-ı murād  

İtlerüñle hem-dem olmaḳ deñlü olmaz èızz u cāh 
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8. Sensin ol Sulṭān Murād ibn-i Selìm  ān kim olur 

En muḥaḳḳir çākerüñ iḳlìm-i istiġnāda şāh 
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 [Kasìde] 

139b  Der- ıfat-ı  ıllullāh  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Ün ürū āyetini oḳıdı çün bülbül-i zār  

Açdı göz raḥmeti ās ārına  aḳḳ’uñ ezhār 

2. İndi çün faètebirū emri ulü’l-ebṣāra 
469

 

Ḫˇābdan dìdesi nergisler oldı bìdār 

3. Cennet evṣāfını bildürmekiçün gülşende 

Oḳıdı sūre-i Raḥmān’ı müselsel enhār  

4. Nefesile ṭoḳınup  ażret-i Cibrìl-ṣıfat   

Eyledi ḥāmile eşcārı nesìm-i esḥār 

5. Bulduġı nāmiye-i mürdeyi iḥyā ider 

èÌsì-i bād-ı seḥer muècize idüp eẓhār 

6. Şāḫ-ı sebzile gül-i sürḫ ider ìmāé ḫalḳa 

Ki budur Mūsā-i cāna şecerüél-aḫ er-i nār 
470

 

                                                 
469

 Âl-i İmran (3/13): “ … basire  sahibi olanlar…” 
470

  Yasin (36/80) suresinden kısmen iktibastır. Ayetin tamamı şöyledir: “O sizin için yeşil ağaç an a eş 

yara nadır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.”  
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7. Destine şāḫ-ı çenār aldı ḳalem big tesbìḥ 

Ki aña yüz süriye cürme ide istiġfār 

8. Yazmaġa naḳşın benefşe ḫaṭṭını dildak 

Sūsen-i çìnì divāt içine ḳoydı jengār 

9. Berk-i miḳrāżile kesdi varaḳ-ı jengārı 

Ki ide efşān bir sūsen çemeni sünbül-i zār 

10. Levḥ-i māéìde döner besmele-i jengāre 

 b-ı gülşende ki serv eyleye èaksin iẓhār 

11. Çizmege şemse-i gül naḳşını ressām-ṣıfat 

 ıldı minḳārile murġ-ı çemen-ārā pergār 

12.  aṣr-ı gülşende yine bülbüle dūşìze-i gül 

Revzen-i ġoncadan itdi gice èarż-ı dìdār 

13. Duḫter-i ġonca idüp şāne ḳaranfil bergin 

Jāle-i berg-i teri āyìne eylerse ne var 

14.  ufl-ı yāḳūta ne èıḳd eyledi nevmin ġonca 

 ubḥ-dek uyumayup nāle ider bülbül-i zār   

15. Bāġda èārıż-ı dildārı görüp şerminden  

 blar bulduġı sūrāḫa girer nite ki mār  

16. Jāleden rişte-i müjgānile çeşm-i bülbül 

 aḳdı eṭfāl-i kilk-i gūşına dürr-i şehvār 

17. Lāciverd oldı yine ḳıl ḳalem ucına dilā 

Ki çemen-zār-ı benefşe ide naḳş u nigār 

18. Gice bādile gezen berg-i semen gülşende 

Döndi şol encüme kim ola felekde seyyār 



 

652 

 

19. èAraḳ-ı jāle ḳoyup şìşe-i rengìne ider    

Nergis-i ḫaste dilüñ derdine sūsen tìmār 

20. İtmeye fehm-i behāriyye-i bāġ-ı naẓmum  

Bülbüle ḳuş dilin ögretse eger kim èAṭṭār 

21. Bir şehüñ nāmınadur ki ḫırmeninde nergis 

Baḫçe oġlanı iken geydi külāh-ı zer-kār 

22. Devḥa-i bāġ-ı İrem ġonca-i gülzār-ı murād 

Jāle-i ebr-i kerem lāle-i kühsār u ḳar  

23. Dürr döker görse ḫayādan yüzini gülşende 

Görinen ṣanma şecerde ḳaṭarāṭ-ı emṭār  

24.  ādıḳā yılda bir olmasa eger sìm-efşān 

Aña beñzerdi seḫāda şecer-i bāġ u behār   

25. Maḳdem-i şāh-ı bahārile nitekim her yıl 

Bezene dürlü şükūfeyle ḥarìm-i gülzār 

26. Her şecer-i sìm ü zern ceyb-i èAden’den çıḳarup   

Şāhid-i servüñ ide pāyine gülşende nis ār   

27. Devlet ü èömri gelen bād-ı ḫazāndan her dem 

 aḳlaya sāye-i luṭfında Celìl ü Cebbār  
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   [Kasìde]  

140a  Der- ıfat-ı Pādişāh  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Geldi bir dem ki hevā-yı èışḳ ile faṣl-ı bahār   

Şāhid-i serv ayaġına eyledi verdin nis ār 

2. Ḫırḳa-i sebze girüp mānend-i şeyḫ-i ḫānḳah 

Ellerine subḥa aldı bāġda şāḥ-ı çenār 

3. Żaèfile bir iblige döndi vücūdı cūlaruñ 

G oncalar açıldı güller ṣoldı bozuldı bahār 

4. Rūzgāra döymeyüp āḫir murūr-ı dehr ile 

Bozılur ṣaḥn-ı serāy-ı sebzede naḳş u nigār 

5. Ḫūşe-i Pervìn’i bāġuñ ṭarf-ı berg-i sebzede  

Gösterür èıḳd-ı S üreyyā gibi şekl-i tāb-dār  

6. Beñzer ol ḫūba ḳabā-yi sebz ile èunnāb kim 

Gūşına ṭaḳmış ola yāḳūt-ı terden gūşvār 

7. Çār-ı sūy-ı dehre gelmiş cevheri bir ḫˇācedür 

Laèl-i terle ḥoḳḳa-i zerrìni pür eyler enār 

8. Devḥa-i sebz üstine nārenci seyr it bāġda 

Görmek isterseñ eger aḫ er şecer üstinde nār  

9. Şāḫ-ı imrūza naẓar it kim nice dükkānını 

Kūze-i zerrìnile zeyn itdi ṣunè-ı Girdigār 

10. Sìb-i sürḫ itmiş èaḳìḳ-i èārıżın gülzārda 

Cām-ı feyżin ṣundı gūyā kim Süheyl ü tāb-dār 



 

654 

 

11. Duḫter-i dūşìze-i bāġı görüp zevḳ āheng 

Gitmesün mi dest-i ṣabrından èinān-ı iḫtiyār 

12. Eyledi rez-i duḫterinün ḫūşe-i zerrìnden 

Gūşına zer-güşvāre ṣāniè-i Perverdigār 

13. Dāne-i incirden murġān-ı bāġ alınca kām 

Sūre-i ve’ -tìni 
471

 dilden ḳomadı leyl ü nehār 

14. Hindivāne şöyle zeyn olmış çemende jāleden 

Künbed-i ḥa rā diseñ encümle aña vechi vār 

15. G abġabuñ turuncınuñ seyrine ṣaḥn-ı bāġda 

 oldı ayvayile ey gül-ruḫ ser-a-ser şāḫsār 

16. Sensin ol beste-dehen dildār-ı şìrìn-kār kim  

Gözlerüñ bādāmì göz ḳabına ḳoymışdur nazār 

17. Beñzedirdüm ḫūşe-i ḥurmāya çoḳdan zülfüñi 

Ger siyeh-fām olmasa anuñ gibi yāḥūd müşg-bār 

18. Nisbet olurdı ser-engüştüñe fındūḳ-ı bāġ 

Ḫūn-ı èaşıḳdan eger kim olsa pür naḳş u nigār 

19. Mā-ḥaṣal olmaz saña beñzer nihāl-i bārdur 

Şöyle kim ser şāḫ-ı pür-zeyn olsa elvān-ı s emār 

20.  āmetüñ şol ney-şekerdür kim ḳaṣeb pūşān-ı dehr 

Ögrenür şìrìn revişler andan ey serv-i çenār 

21. Bāġ-ı èömrin mìve-i ṣıḥḥatle  ādıḳ zeyn idüp 

Ol nihāl-i bāġı bir ḫūr-dār ide Perverdigār 

 

                                                 
471

  Tîn suresinden (95/1) iktibastır. Ayetin tamamı şöyledir. “Tîn'e ve Zey ûn'a andolsun.”  
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  [Taḫmìs]  

140b   feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

   (fāèilātün)              (fāèlün) 

1. Naḳş olan èālem-i rūyādaki taṣvìr nedür 

Görinen devr-i ḳamerde ḫaṭṭ-ı tezvìr nedür 

Gūş-ı uşşāḳa iren remz-i meh-i zìr nedür 

Zāhidā vāḳıèa meh söyleye taèbìr nedür 

Ḫıdmetimde bileyin ben daḫì taèṣìr nedür 

 

2. Sāye gibi ol elif ḳaddile dāéim ṭurayın 

Vaḥdete varup ayaġına yüzümi süreyin   

Güft ü gūdan varaḳ-ı defter-i èaḳlı düreyin  

Pìrim ol perde-i ney-zāruñı ḳaldur göreyin  

 almayup ikilik eyle bileyin pìr nedür   

 

3. Dimegör cezbe-i èışḳı beni Mecnūn eyler 

Bì-kes ü bì-dil ü bì-ṭāḳat ü maḥzūn eyler 

 adef-i baḥre ḳoyar lüélüé-i meknūn eyler  

èArifüñ ḫ d naẓarı ṭopraġı altun eyler 

 ālibüñ bu èameli itdügi iksìr nedür 

 

4.  oma göñlüñde ṣaḳın āb-ı revān gibi ġubār 

Ayaġı topraġına ehl-i ṣafānuñ  ūr’ı var 

Ne müfìd ola kişi göñlüñi geñ ṭuta ne var 
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Olacaḳ ḫ d ezel olmışdur aña çāre mi var 

Ya bu insān-ı żaìf itdügi tedbìr nedür 

 

5. Dil mey-i èışḳa kedū gibi mekān olmış iken  

Mis l-i āh üzre işi āh u figān olmış iken 

Bükülüp ḳāmet-i ḫam-geşte kemān olmış iken 

Sihem-i ṭaèn ġam-ı aèdāya nişān olmış iken  

Sìneme  ḳavs-i ḳażādan atılan tìr nedür 

 

6. Her ne kim ḳıldı èaṭā  ażret-i  aḳ eyle ḳabūl 

Nièmeti şükrini bil itme ḫaṭā olma fużūl 

G am-ı dünyāyile ṭutma dil-i maḥzūnı melūl 

Her işi işleden oldur iden ol itdüren ol 

 Bì- kitābuñ ṭaḳılan boynına zencìr nedür 

 

7. Genc-i èuzletde olaldan beri āmāde-i èışḳ  

Curèa-veş oldı ayaḳlarda dil üftāde-i èışḳ 

 aldı baḥr-i ġama  ādıḳ gibi seccāde-i èışḳ 

Nice mest eyledi himmeti görüñ bāde-i èışḳ  

Bilmedi zevḳ-i cüvānı elem-i pìr nedür  
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519 

   [Kasìde] 

141a       ıfāt-ı  azān  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Emr-i  aḳ ile yine bād-ı ḥazān olup vezān   

 oydı yüz yire ḥarìm-i bāġda berk-i ḥazān 

2. Bāġlar aldurdı beñzin tìġ-i sermāyı görüp 

Zāġlar geydi ḳaralar oldı bülbüller nihān  

3.  ūb-ı şebnemle ḥiṣār-ı bāġı aldı şāh-ı dey 

Geydi miġfer başına cenk itmege her āşiyān  

4. Berk-i zerden gördiler bìdüñ zırhlar geydügin  

 andı māhìler anı ṣu içre tìġ-i zer-nişān  

5. Oldı ṣad pāre elinde Ḫusrev-i verdüñ siper  

Bād-ı ṣarṣarla ṣanavber urdı bir gürz-i girān 

6. Şāḫ-ı bìdüñ ḫançeri düşdi çenāruñ elleri 

Şāḫ-ı dile şöyle cenk itdi dıraḫt-ı būstān 

7. Cenk için geydi ḥabābuñ miġferin gerçi kim āb 

Tìr-i bārānıyla deldi lìk ebr-i āsmān  

8. èAnkebūtuñ tārına ṭaḳup çenāruñ bez gibi   

Bāġda kāġıd uçurmasun ider bād-ı ḥazān 

9. Berg tā ki ḳıldı şebnem ṭabla-i ḥubb-i nebāt 

Başına urup çemende gezdürür āb-ı revān 

10.  avż-ı şād-revāna düşmiş devr ider evrāḳ-ı zerd 

Seyr ider çarḫ-ı zeberced fāmı gūyā aḫterān 
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11. Zer-nişān evrāḳını aldı gülşenüñ bād-ı ṣabā 

İlede tā kim riyāż-ı milk-i Çìn’e armaġān  

12. Zerd-i evrāḳa yazup ḥālāt-ı èışḳı eyledüm   

Peyk-i cūy-ı eşkile pāyine ol servüñ revān 

13. Berg-i bāġı gördi kūyında ġubār olmış bitür 

Ḫākden refè eyledi seylāb-ı çeşm-i ḫūn-feşān 

14. Dāġ-ı ḫūnìmile ten bir şāḫ-ı ḥuşka döndi kim 

Dökülüp üstinde birkaç berki ḳılmışdur hemān 

15. Levḥa-i zerrìne ḳonmış gevher-i sìr-āb olur  

Berg-i zerd-i bāġa olsa ḳaṭre-i şebnem çegān 

16. Başını alup giderken ḫˇāce-i dìden ḳaçub    

Vādì-i sermāda añsuz ṭutılur āb-ı revān 

17. Berg-i zer ṣanma reh-i gülşende dey sulṭānına  

Zerrìnüñ dìbāyile zeyn oldı gūyā gülistān 

18. Zerd ü sürḫile yazup evrāḳa Şāver-i ṣabā   

 ūret-i Pervìz’i aṣdı  ādıḳā eşcāre ṣan  

19. Dökülür āhım bülendin berg-i bāġ itsem cūya 

Nitekim ḳopa ḳıyāmet encüm-i sitāreġān  

20. Bir perì şevḳüñle bir èuryān-ı abdāluñ olup   

Tekye-i èışḳuñda ṣoyındı dıraḫt-ı būstān  

21. Şìşe-i çarḫ içre ṭursun tāze ter gül-ruḫlaruñ 

Gülşen-i bāġ-ı cemālüñ görmesün hergiz ḥazān  
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520 

 Müsemmen-i Mütekerrir] 

141b  Der- ıfat-ı Bahār  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫāme-i ḳudretle zeyn oldı yine levḥ-i zemìn 

Reşk iderdi görse naḳş-ı bāġ-ı Firdevs-i berìn  

 arfini mālik degüldür yazmaġa naḳḳāş-ı Çìn 

Ḫurdeler geçdi şukūfe naḳşına naḳş-āferìn 

Naḳş-ı ġayra nice nispet eyleye èakl-ı güzìn 

Sürḫi laèlin oldı ol naḳşuñ sevādı èanberìn 

Seyr idüp ol naḳşı didi südreden Rūḥü’l-Emìn 

Hāzihì cennā ü èadnin feédḫulūhā ḫālidìn 
472

 

 

2. İrdi bāġa çün dem-i èÌsì gibi bād-ı nesìm 

Tāze cān buldı ḳademinden anuñ èaẓm-i ramìm 

Sebzeler gülzārı itdi reşg-i Cennet-i Naèìm 

Oldı bülbüller serāy-ı ṣaḥn-ı gülşende muḳìm 

 ıldı sünbüller çemende kākülin èanber şemìm 

Meyl ider oldı nihāl-i serde ṭabè-ı müstenìm 

 ūrì-i Rı vān dedi billāhi zü’l-fażli’l-èaẓìm  

Hāzihì cennā ü èadnin feédḫulūhā ḫālidìn 

 

3. Sanma bì-hūde ṣalar dehre ṣadā murġ-ı çemen 

Ḫūn-ı Leylā’yı güle eyler ṣıla murġ-ı çemen 

                                                 

472
 “Bunlar Adn cenne idir. Ebedi olarak oraya girin!” ifadesi Zümer (39/72) ve Mü’min (40/8) surelerinden 

kısmen iktibastır.  
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Bir èızārì lāle-teg ṣubḥ u mesā murġ-[ı çemen]   

Dāne-i ḫāli ġamın eyler ġıdā murġ-ı çemen 

Gördi cismin gül ider bād-ı belā murġ-ı çemen 

Çıḳdı eflāke ide ide kesb-i hevā murġ-ı çemen 

Evc-i belādan dedi idüp nidā murġ-ı çemen 

Hāzihì cennā ü èadnin feédḫulūhā ḫālidìn 

 

4. Bir ṭarafdan aḳdı cūlar gülşene mānend-i Nìl 

Her dıraḫt-ı pür-şukūfe oldı bir ḥūr-ı cemìl 

Midḥat-i bād-ı ṣabā innā hedeynāhü’s-sebìl 473 

Bād-ı gülşen ḥāmil olduġı oldı mesel-i Cebreéìl 

Düşdi bülbüller arasına hezārān ḳāl u ḳìl 

 ıldı başın cūylar èaynen  üsemmā selsebìl 474
 

 afḥa-i gülzāra yazdı ḫāme-i ṣunè-ı delìl 

Hāzihì cennā ü èadnin feédḫulūhā ḫālidìn 

 

5. Lāleler ḳurdı çemende yine gül-gūnì ḫıyām  

Elde nergisler bisāṭ-ı gülde zer-endūde cām  

Her şukūfe oldı ṣaḥn-ı sebzede èanber ḫitām 

Her nihāl-i tāze eyler bād-ı ṣubḥıyla ḫırām 

Fāḫte  arbı uṣūl-i devre idüp ihtimām  

èArż ider bülbül hevā ehline gülşende maḳām 

 ādıḳā her berg-i tāze dil olup söyler müdām    

Hāzihì cennā ü èadnin feédḫulūhā ḫālidìn 

 

                                                 

473
  İnsan (76/3) suresinden iktibas olarak “Muhakkak ki biz onu hidaye  e  ik, ulaş ırdık…” anlamına gelir 

474
  İnsan (76/18) suresi : “Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir.” 
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521 

 Müseddes-i Mütekerrir] 

142a  Ey an Der-Bahāriyye Gūyed  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şādmān ol kim dilā zevḳ ü meserret vaḳtidür 

Sìneden buġż u ḥased gitsün meveddet vaḳtidür 

Lāle-ḥadlerle çemen ṣoḥbetinde ṣoḥbet vaḳtidür 

Bülbüline ġonca-i raènāya vuṣlat vaḳtidür 

Mevsim-i zevḳ u dem-i cām-ı maḥabbet vaḳtidür   

Nev-bahār eyyāmı geldi èıyş u işre  vaḳ idür 

  

2. Lāleler ḳurdı çemen şāhına gül-gūnì-ḫiyām 

Serviler ḳadd-i nihāl-i yāre èarż eyler ḳıyām 

 Geydi bādām egnine bir ḫilèat-i kāfūr-fām 

Şāḫ-ı gül destine aldı laèl-i terden yine cām 

Sāḳì-i zerrìn-ḳadeḥle ṣaḥn-ı gülşende müdām 

Nev-bahār eyyāmı geldi èıyş u işre  vaḳ idür 

 

3. Sünbül-i ter zülf-i müşgìnin perìşān eyledi 

Şevḳe geldi lāleler çāk-ı girìbān eyledi 

Gülleri ḫārile gördi bülbül efgān eyledi 

 āline ebr-i bahārı zār-ı giryān eyledi 

Bāġbān-ı ṣunè dehri bāġ-ı Rı vān eyledi 

Nev-bahār eyyāmı geldi èıyş u işre  vaḳ idür 
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4. Sāye ṣaldı būstān-ı dehre serv u yāsemen 

Başladı ṣalınmaġa bādile naḫl u nārven 

Oldı nergis meclis-i gülşende şemè-i encümen 

G oncalar güftāra gelmek isteyüp açar dehen 

Nāle idüp söyler āvāzile murġān-ı çemen  

Nev-bahār eyyāmı geldi èıyş u işre  vaḳ idür 

 

5.  ubḥ-dem zerrìn ḳadeḥ ṭut nergis-i gülşen gibi 

Başa çıḳmaḳ isterseñ bāde-i rūşen gibi 

Sìne-i pür-dāġı eyle cismüñe cevşen gibi 

Delmesün baġruñ dem-ā-dem ġoncalar demren gibi 

 ādıḳā elden ṣurāḥì düşmesün sūsen gibi 

Nev-bahār eyyāmı geldi èıyş u işre  vaḳ idür 
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 Muḫammes-i Mütekerrir] 

142b  Ve lehū Ey an Muḫammes  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Gözinde èaks-i ḫālüñ noḳṭa-i bāé-i baṣāretdür   

Fem-i ḫātem-i mis ālüñ ḫalḳa-i mìm-i melāḥatdür 

Mürìd-i pìr-i rāh-ı èışḳ-ı dildāra èalāmetdür 

Çemende olsa ḳadem bār-ı ġamdan dāl-ı devle dür 

Aḳarsa çeşmüñ ser-çeşmesi èayn-i saèāde dür 
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2. Ne demden zülf-i kāfir kìşine yāruñ esìr oldum 

Yitürdüm naḳd-i èömr-i nāzenìni bir faḳìr oldum 

Yaşamaḳdan gözüñ aġrıdı dimeñ baña pìr oldum 

Çemende olsa ḳadem bār-ı ġamdan dāl-ı devle dür 

Aḳarsa çeşmüñ ser-çeşmesi èayn-i saèāde dür 

 

3. Gece seyrümde bir vādìde gördüm  ays-ı bì-pervā 

Derūn-ı sìneden kebk-i derì mānend ider āvā 

Dir idi yaş döküp gözden dökülüp āsiyāb-āsā 

Çemende olsa ḳadem bār-ı ġamdan dāl-ı devle dür 

Aḳarsa çeşmüñ ser-çeşmesi èayn-i saèāde dür 

 

4. Yaşum ırmaġı üzre iki gözlü köpridür ḳaşum 

Döner āhum yelinden āsiyāyì ġuṣṣadur başum 

Bükülsem n’ola çarḫ-āsā olup seyl-i revān yaşum   

 Çemende olsa ḳadem bār-ı ġamdan dāl-ı devle dür 

Aḳarsa çeşmüñ ser-çeşmesi èayn-i saèāde dür 

 

5. Aġardı ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi rìşüm nā-tüvān oldum 

 arardı bāġ-ı cismüm berg-i zerd-āsā ḥazān oldum 

Mey-i èışḳıyla  ādıḳ pìr iken tāze cüvān olsam  

 Çemende olsa ḳadem bār-ı ġamdan dāl-ı devle dür 

Aḳarsa çeşmüñ ser-çeşmesi èayn-i saèāde dür 
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 523 

 Taḫmìs] 

143a  G azel-i Bā ì Efendi Taḫmìs-i  ādı  Beg  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)         (fāèlün) 

1.  anıyup mesned-i çāh-ı felek-i èızāre   

Arḳa virmeyelüm sāye gibi dìvāre 

Ḫıdmetinde olalum sübḥa gibi yüz pāre 

 Gelüñüz yüz sürelüm bârgeh-i Gaffâre  

 Cân u dilden gelelüm  evbe vü is igfâre  

 

2. Gelüñüz ṭutmayalum merd-i melāhì yolını 

Ehl-i rızḳuñ n’idelüm nā-mütenāhì yolını 

 oyalum deşt-i nedāmetde tebāhì yolını 

Ṭu alum Kaèbe-i tevfìḳ-i İlāhì yolını 

Bu beyābānda èaceb gezinelüm āvāre 

 

3. Resm olup ḫāṭırına dāéire-i kevn ü mekān    

Eyle ṭarḥ-ı zemìnile zamānı irġān  

 ūretinde nebe-vār heyéetinüñ biñ noḳṣān 

Çarḫ-ı kec-revde ḳalur èaḳl-ı mühendis ḥayrān  

Bir yerin uyduramaz cedvelile pergāre  

 

4. Būse-gāh itmiş iken bāb-ı ḥaremden çıḳduḳ 

Vaèdemüz yetdi şeh-i milk-i keremden çıḳduḳ 

Eyledük èazm-i èadem şehr-i ḳademden çıḳduḳ  
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Milk-i bāḳì dir iken Bāġ-ı İrem’den çıḳduḳ 

Yine maġrūr olur  dem bu fenā gülzāre 

 

5. Saḫn-ı ḳāéil-i nā-puḫte-i şemè itdügümüz 

Şuèle-i āteş-i dāġ-ı dili lemè itdügümüz 

Şeb-çerāġ-ı ruḫ-ı cānāne-i şemè itdügümüz 

 ulme -i cehlile cevher deyü cemè i dügümüz 

 orum oldur çıḳa ol rūzede seng-i ḫāre 

 

6. Rūy-ı maḳṣūda ḳażā ḥāéil olursa nic’olur 

Nāvek-i ḳavs-i belā nāzil olursa nic’olur 

Naḳş-ı taṣdìḳ-i rıżā zāéil olursa nic’olur 

Bu taṣavvurlar eger bāṭıl olursa nic’olur 

 atı ġayret yeridür gel gözin aç bì-çāre 

 

7. Eyleyüp èıyş u ṣafā resmini nefse èādet 

Kesmege jeng-i ġama sāġarı itdüñ ālet 

G onca-veş zerd-i ṣabā èaḳlımuz itdi ġāret 

 a ı el virdi hevā ġāye  açıldıḳ ġāyet 

İşimüz ḳaldı kemāl-i kerem-i Se  ār’e 

 

8. Bilmezüz reh-i hüdā mı çekilüp gitdügümüz 

Maṭlab-ı ehl-i ṣafā mı giderek yitdügümüz 

 ıfl-ı nādān gibi fehm eylemezüz n’itdügümüz 

èAceb ol  āèat-i taḳvā deyü zuèm i dügümüz 

Varıcaḳ n’olsa gerekdür na ar-ı Cebbār’e 
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9.  ādıḳ’ı ḳand-i lebüñ fikri gör āḫir ne’tdi 

Gül yüzüñ āyìnesi ġonca-i heft-berg itdi 

 u gibi èārıżuñı gördi ṣafādan gitdi 

Bāḳì’yi lezze -i vaṣluñ  amaèı söyle di 

Ṭū ìyi zevḳ ü şekerdür gö üren güf āre 

 

524 

   [Taḫmìs] 

143a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Naḳş-ı encümle bir olmış ḳubbe-i mìnā nedür 

 ūret-i merdümle ṭolmış sāḥa-i ġabrāé nedür 

Gice gündüz hāy u hūy u kesret-i ġavġā nedür 

Aç gözin dünyāya baḳ ey ṣūfì gör dünyā nedür 

Görinen anda bu deñlü muḫ elif eşyā nedür 

 

2. Lā-yı miḳrāż eyleyüp zünnār-ı mihr-i Lāt’ını 

 aṭè idenler eyledi İslām’ınuñ is bātını  

 ayḳal-ı tevḥìdle açup göñül miréātını   

èAyn-ı  āhir gözdür keşf eyle çeşm-i bā ını 

Gör bu ṣūre den  ecellì eyleyen maènā nedür 

 

3. Ehl-i fısḳ inkārın itse ehl-i zühd iḳrārını 

Her kişinüñ şāhid eyler şānına ās ārını 

Müéminüñ tācını seyr it kāfirüñ zünnārını 

Zāhidüñ iḳrārını gör münkirüñ inkārını 

İkisinde mu laḳ olan Vāhid-i yek ā nedür 
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4. Lā-yı şemşìr eyleyüp rāh-ı hüdāya gitmeyen   

Menzil-i illāya yetmez ser-i lāya yitmeyen 

Mā-ḥaṣal bitmez bu yolda dāne gibi yitmeyen  

Nefy idüp kendi vücūdın  aḳḳ’ı is bā  i meyen 

Münkir-i  aḳḳ’dür ne bilsün lā nedür illā nedür 

 

5. Añlamayup  āniè’üñ sırr-ı kemāl-i zātını   

İtmeyenler cümlenüñ bir noḳtadan is bātını 

Fehm ider mi èālemüñ eczā-yı külliyātını   

Oḳumayan vecd idüp de  aḳḳ’uñ āyā ını 

 a re-i nāçìzden ḫūş eyleyen dermān nedür 

 

6. Mālik olmaz ḳalb-i emn-i ṭabèile çün celbe gör 

Bir gözi āhū enìs olmaz èadū-yı kelbe gör   

Çāre var mı dilde naḳş-ı māsivāyı selbe gör 

Maèrifet èilmin dilersüñ āşinā ol ḳalbe gör 

Dìv-i nādāndur ne bilsün èilmü’l-esmā nedür 

 

7. Cümlenüñ mescūdı oldur ġayri şāhiddür dilā 

è lemüñ meşhūdı oldur cümle şāhiddür dilā 

Kimi nāmìdür vücūduñ kimi māciddür dilā  

Çün ḳamu envāruñ aṣlı nūr-ı vāḥiddür dilā 

Aña ḥayrānem bir arada bu is iġnā nedür 

 

8. Çünki èAzrā mihr iderdi èāşıḳ-ı ṣādıḳ gibi 

Niçün iẓhār eylemezdi mihrini Vāmıḳ gibi 
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 ālibe maṭlūbı eylemez dilber-i fāéik gibi 

Müf ekirdür çün vücūdında o da èāşıḳ gibi 

Bilmezen şāhide maèşūḳuñ bu āşnā nedür 

 

9. Çün gedā-yı èālem olduñ ṭālib-i dergāhsın   

Taḫt-gāh-ı milk-i erselnāya geçdüñ şāhsın  

Çeşm-i cāna Leyletü’l-İsrā’da rūşen māhsın 

Nu ḳ-ı  aḳ oldı kelāmuñ sen kelāmullāhsın 

èArif olduñ añladuñsa sorma evḥā nedür  

 

10. Ehl-i küfrüñ gerçi dünyā gibi zìbā deyri yoḳ 

Ne’yleyin ammā ki āḫir anuñ aña ḫayrı yoḳ 

Sāliküñ rāh-ı hüdānuñ bundan aèlā seyri yoḳ 

Yerde gökde secdeye lāyıḳ çü  akk’dan ġayri [yoḳ] 

Aña ḥayrānam ki zāhid Kaèbe-i èulyā nedür 

 

11. Sādıḳā èāyìne-i cāndur cemāl-i dil-rübā 

Ruéyetinden irişür çeşm-i cihān yine ṣafā 

 ulm-ider ḫūrşìd-veş āfāḳa dirlerse żiyā 

Her biri āyìne-i rūy-ı Ḫudā’dur Fażliyā  

èAyn-i èışḳile na ar ḳıl ser-milk-i nümā nedür 
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144a  G azel-i Bā ì Efendi Taḫmìs-i  ādı  Beg 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Geç bu vücūd-ı èādiyeden rūḥ-ı aèẓam ol 

İḥyā-yı mürde eylemede ibn-i Meryem ol   

Terk it hevā-yı nefs-i denì ṭabèı bì-ġam ol 

Gülzāra gel nesìm-i ṣabā gibi ḫūş-dem ol 

Açıl derūn-ı ġonca gibi şād u ḫurrem ol  

 

2. Fikrüñ eger ki èālem-i kevn ü fesād ise 

Zevḳ-i kemāl-i işretile ittiḥād ise 

Rāh-ı ṭalebde nefse ġaraż ictihād ise 

 aḥn-ı riyāż-ı vaṣlına düşmek murād ise 

Evvel ṣafā-yı  abèile mānend-i şebnem ol   

 

3. Ḫāk-i keşìfe meylüñi ḳo āb-ı ter gibi  

Olma füsürde-ḫāṭır iñende güher gibi 

èArż itme ḥalḳa ḳasvet-i ḳalbüñ  acer gibi 

Kesb-i le āfe  eyle nesìm-i seher gibi 

Andan derūn-ı perdede esrāra maḥrem ol 

 

4. èÖmrüñ geçürme bezm-i cehāletde cām ile 

 alma ayaḳda curèa-ṣıfat fikr-i ḫām ile 

Vezn-i vücūd-ı nāḳıṣı bir ṭutma tām ile 
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Aḳarṣu gibi irmege bir baḥr-i kāmile 

Seyr it basì -i ḫākde seyyāh-ı èālem ol 

 

5. Bezm-i fenāda ḳılma dil-i pür-āteş gibi 

Vir naḳd-i èömri cām-ı meye curèa-keş gibi 

 Ol necm-i ḫāl-i sāḳiye bende-i ceyş gibi 

Başuñ gerekse göklere irsün güneş gibi 

Dervìşlik dilersen eger zerreden kem ol 

 

6. Berbaṭ-serā-yı bezmüñi bir nìk-i nām idin   

 avt u nevā-yı sāzını yuḥyi’l-èı ām 475 idin 

Pìrüñ ḥabāb-ı deyrini Beytü’l- arām idin 

Ḫāk-i ḥarìm-i Kaèbe-i kūyın maḳām idin 

Erkān-ı Kaèbe gibi muèazzez mükerrem ol 

 

7.  ādıḳ kemāl-i zātına ġayri şuhūdı ḳo 

Telbìse uyma ṭaène-i ḳavm-i ḥusūdı ḳo 

Birdür vücūdı kıble-i ġayre sücūdı ḳo 

Bāḳì ḫiṣāl-i merdüm-i nāḳıż vücūdı ḳo 

İnsān-ı kāmil olmaġa saèy eyle  dem ol 
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  “Kemikleri diriltir” anlamına gelen ifade Yasin (36/78 ) ve Müminün (23/14) surelerinden iktibastır. 
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144b  Velehū Ey an Taḫmìs  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  uruldı èişret-i şāh-ı bahāra ḫayme-i ḥa rā 

Eline sāġar-ı zerrìnin aldı nergis-i şehlā 

 olu urmış gibi döküldi ezhār-ı çemen-ārā 

Seher bezm-i çemende jāle ile ġonca-i ḥamrā 

Meyile ṣubḥa ḳılmış şìşedür aġzında bir elma 

 

2. O bir māh-ı kebūter bāz-ı şehbāz-ı hümā-perdür 

Kebūter ḫānesi ḳaṣr-ı bülend-i èarşa hem-serdür 

Meh-i nev sāèid-i şāmìde şeş-ḫāne-i zerdür 

Maḥabbe  burcı üs inde felek bir gök kebū erdür   

Aña ḫūrşìdile meh oldı iki beyża-i beyżā 

 

3. Olaldan şemè-i bezmüñ pehlevān-ı zūr-ı pür-kìni 

 utuşmaġ oldı nār-ı şevḳile her gice āyìni 

Virür pür-alile alışdugı dem aña rengìni 

Gelüp meclisde yan başı yaḳarur dāne-i miskìni 

èAceb ḳan yagı olmışdur anuñla şemè-i bezm-ārā  

 

4. Daḫi miréātını ol Yūsuf-ı Mıṣr’uñ ḳamer eyle 

Leb-i şìrìn ü şehd-āmìzini tung-i şeker eyle 

Dimem èaksine sözden saña ḥāmūş ol güzār eyle 
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Görüp kendüñ ḫa  -ı cānāne beñze me ḥazer eyl 

Saña āyìne kendüñ gös erür ey  ū ì-i gūyā 

 

5. Tìr-i  ādıḳ gibi bezm-i belāda zehr nūş eyle  

Dili bir şāh-ı ḥüsne bende-i ḫalḳa-begūş eyle  

Ne pend eyler saña ol nüktedān-ı dehr gūş eyle 

G am-ı ḫālüñle olsa Mecdì cānā ḳabr pūş  eyle] 

Mezārı üs ine pür megesden bir siyeh ḫārā 
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145b  Velehū Ey an Muḫammes 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

1. Sancaḳ-ı şāhì çeküp Şarḳ’a idelüm seferi 

Uralum yine Teberānì’ye tìġ-i teberi  

Ser-èasker idüp èOs mān gibi bir şìr-i neri 

Ḫāke yeksān idelüm memleket-i surḫ-seri   

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i   

 

2. Sürelüm Şark iline èasker-i èOs mānile at 

İdelüm surḫ-serüñ şāhını laèbile māt   

Olalum mālik-i Tebrìz idelüm èaẓm-i Herāt 

Götürülsün aramuzdan o küre-i nekābāt 

  ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i]  
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3. O siyeh rūy-ı ḳızılbaş u laèlìn idi 

Her biri kūh-ı şiḳānuñ gencūr-ı dìv (?) dedi  

 utmadılar çü yār-i Resūl-i ṣamedi 

Niçün ol şāha idersüz deyü buġż-ı ḥasedi 

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i  

 

4. Himmet-i ḫayl-i riḥāli yele hem-rāh idelüm 

Vird-i şām u seheri her nefes Allāh idelüm 

Şāh-ı şūmuñ ḥaremin bir ulu dergāh idelüm 

Bir sipāhìmüzi milk-i Acem’e şāh idelüm 

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i 

 

5. Gün gibi rāyet-i sulṭān-ı cihān-bānı çeküp  

Meh-i nev gibi ḥisām-ı şeh-i merdānı çeküp 

Allah Allah ile gülbāng-ı Murād Ḫān’ı çeküp 

Üstine sürḫ-serüñ èasker-i èOs mān’ı çeküp   

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i 

 

6. Çünki ol ḫayrile yād eylemeyüp ecdādın 

 omadı Rāfizì bañ eylemedi irşādın 

Keselüm kendin esìr eyleyelüm evlādın 

Çıḳarup tācını terk itmez ise ilḥādın   

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i 

 

7. Rūḥ-ı  ıddìḳ-i Nebì çün bize hem-yār oldı 

Nuṣret ü èavn-i èAlì yār-ı fuèādār oldı 

 ādıḳā surḫ-serüñ bācı şübeh-dār oldı   
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Çün bize  ażret-i èOs mān ner-i serdār oldı 

 ıralum  ìġ-i velāye le èadū-yı èÖmer’i   

 

528 

 [Taḫmìs] 

184b  G azel-i Pādişāh è lem-penāh  ıllullāh Sul ān Murād  ān Ebed 

èÖmrühū ve Ḫuld-ı Sal anatuhū  

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)            (fāèlün) 

1. Rūz-ı evvelde ol üstād-ı zamān u fāżıl 

Cevher-i zātum ider ṣunè-ı kemāle ḳābil 

 ūṭì-i ṭabèum olur naèt-ı cemāle ḳāéil 

Rūy-ı dildāra muḳābil yine mirā  ey dil  

Eyledi sırr-ı ḥaḳìḳa de beni ol kāmil 

 

2. Olalı bāde-i mihriyle göñül mest-i liḳā 

 ılmadı levḥ-i żamìrinde anuñ naḳş-ı hevā 

 āniè-i ḳudret olaldan es er-i ṣunè-ı nümā 

Göreli ṣunèını èsunèında anuñ ṣubḥ u mesā 

Meh ü mihrüñ ġamını eyledüm èā ıl u bā ıl 

 

3. Hìç dimezdüm ki dilüm tìġ-i elem dilmededür 

Baḫtuña miḥnet ü ġam pārelerin ilmededür 

Göñül āyìnesi jengār-ı ġamı silmededür 



 

675 

 

Ne bilürdüm ki benüm bildügüm ol bilmededür 

Bu bilişle ḳamu bilmekleri ḳıldum ḥāṣıl  

 

4. Umarın ricèat idüp mihr ü vefā menziline 

Kevkeb-i baḫtum ire necm-i hüdā menziline 

Gele edbārı ḳoyup bedr-i dücā menziline   

Ola bir gün ki ire lu f u ṣafā menziline 

Ṭāliè-i saèdile saèdumda bulınmaz ḫāéil 

 

5.  abè-ı  ādıḳ gibi bir genc-i güher bulduñ ise 

Naẓm-ı pākinde anuñ èıḳd-ı dürer bulduñ ise 

Saña mānend odur üstād-ı hüner bulduñ ise 

Bu kelāmında Murādì’nüñ es er bulduñ ise 

è ḳil olduñ yüri var nefsüñe olma cāhil  
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[Taḫmìs] 

185b  G azel-i Bā ì Çelebì Efendì Taḫmìs-i  ādı  Beg Dāme èIzzehū 

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Taḫt urup çarḫ-ı zeberced-fāmda sulṭān-ı èìd   

è lem-i bālāda encümle ider dìvān-ı èìd 

Yazdı menşūr-ı sipihre māh-ı nev èunvān-ı èìd  

 ıldı āfāḳı münevver  alèat-ı raḫşān-ı èìd 

Ḫalḳa dìbālar geyürdi māh-ı nūr-efşān-ı èìd 
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2. Bir güzel kim geydügi gül gibi sebz ü aldur 

Kāmet-i serv olduġına lām zülfi dāldur 

Dil ġam-ı sevdā-yı ḫālile perìşān ḥāldür   

Cāme-i dìbāyile  āvus-ı zerrìn bāldur 

Dil-rübā kim eyler ol  āvus-veş cevlān-ı èìd 

 

3. Menè idüp ḫūn-ı viṣālüñ èāşıḳ-ı ġam-ḫˇāreden 

Merhem-i luṭfuñ ṣaḳınma sìne-i ṣad-pāreden 

Curèa-i laèlüñ dirìġ itme dil-i āvāreden 

Sāḳiyā rı l-ı girān olmasun eksük aradan 

Yaḫşì aġırlanmaḳ ister ḥāṣılı mihmān-ı èìd 

 

4. Oldı ifşā ebr-veş mihrüñle giryān olduġum 

 utdı dehri raèd-veş derdüñle nālān olduġum 

 uydı èālem ṣubḥ-veş çāk-ı girìbān olduġum 

Şimdi  ìġ-i cevrile öldürme ḳurbān olduġum 

èÌd-i e ḥā geldüginde idesin ḳurbān-ı èìd 

 

5.  ılca iḥsān görmeyüp  ādıḳ belüñden dūstum 

Çekdi destin kākül-i èanber telüñden dūstum 

Bārì inèām eyle düşnām it dilüñden dūstum 

è şıḳa iḥsān ise maḳṣūd elüñden dūs um 

Dest-i būsuñdür muḥaṣṣal Bāḳì’ye iḥsān-ı èìd 
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    G azel]  

181a  Berāy-ı Me emmed Şāh  ahve-fürūş 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Gör engüşt-i Meḥemmed’de o fincān-ı zer-efşānı 

Hilāl üzre eger görmek dilerseñ mihr-i raḫşānı 

2. Gören ebr-i siyāh içre ṣanur èıḳd-ı S üreyyā’dur 

Görinse ḳahve-i nāb içre nāgeh èaks-i dendānı 

3. Degül engüşt-i sìmìni o māhuñ kāse-i bezmi 

Ayaġına getürmişdür hilāl-i çarḫ-ı gerdānı 

4. Sevād-ı ḳahvede gör èaks-i laèlin ol ḫaṭ-ı ḫıżruñ  

Eger kim ẓulmet içre görmedüñse āb-ı ḥayevānı   

5. Yanında ḳahvesi èaynen  üsemmā selsebìl 476
 olmış  

Yaraşur cennet-i bezminde sāḳì itse Rı vān’ı 

6. Eger ol dilber-i ḳahve-fürūşuñ gelse devrinde 

Cem-i devrān olurdı meclisinde kāse gerdānı 

7. Yüzi èaksin derūn-ı ḳahvede seyr eyle ol māhuñ 

Siyāh ebr içre görmek isterseñ şems-i tābānı 

8. Siyeh künde çeker bir pehlevāndur kāse-i ḳahve 

Elinden koştì-gìr-i çābük aldı  arbı meydānı 

9. Ne deñlü bunlanursa& yaḳışur ḳanı ısıcaḳdur 

èAceb mi ayaġına aḳıdursa ḳahve rindānı 
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  İnsan (76/18) suresi : “Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir.” 

 



 

678 

 

10. Eger devrinde gelse ol büt-i Çìn’üñ şeh-i Faġfūr 

İderdi üstüḫˇān-ı kellesin bezminde fincānı 

11. Fürūġ-ı èaks-i māh-ı èārıżın rūşen ider ḳahve 

Nitekim ẓulmet-i şeb şuèle-i şemè-i şebistānı 

12. Alur Mıṣr-ı ṣafāda iḥtisābın ḳahve-nūşānuñ 

Eger ol Yūsuf-ı ḥüsn ü behā beklerse mìzānı 

13. Zülāl-i şehdi n’eylersin Meḥemmed Şāh’uñ ey  ādıḳ  

Eger şekker ḳatarsa ḳahveye laèl-i dür-efşānı 
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   G azel] 

181a  Berāy-ı Mu lı Şāh  ahve-peymā  

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Eline Muṣlı Şāh alsa ḳaçen faġfūrì-fincānı 

Açılmış bir nihāl üzre gören aḳ gül ṣanur anı 

2. Yüzinde bunlanur bir Rūmeli maḥbūbıdur ḫāli 

Olursa yaḳışur rindān-ı èālem ḳahve-nūşānı 

3. Gezer elden ele fincān-ı zer-endūdı ol māhuñ 

Gören seyr-i burūc eyler ṣanur ḫūrşìd-i raḫşānı 

4. Yed-i sìmìni üzre kāse-i zer-naḳşı seyrān it 

Eger māh üzre görmek isteriseñ şems-i tābānı 

5. Benānı ḫalḳa-i sìmìn ṭaḳup gūşına fincānuñ 

İder bezminde ol şeh bende-i ḫalḳa-begūş anı 
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6. Başında devleti olsaydı Faġfūr ol büt-i Çìn’üñ 

Gelürdi bezm-i ḫāṣında olurdı kāse gerdānı 

7. Degül ḳahve ḳara ṣu indi çeşm-i kāse-i bezme 

Gözetmekden leb-i sāḳìde ḫaṭṭ-ı èanber-efşānı 

8.  anur ḫūrşìd-i raḫşāna muḳārin bir meh-i nevdür 

Gören peyveste fincāna benān-ı sìm-i cānānı 

9. Ne ḥālet vardur ol āb-ı siyeh-fāmında sāḳìnüñ 

Gice sevdālara ṣalar uyıtmaz èaḳl-ı ḥayrānı 

10. Olaldan bezm-i ḥüsne ol Selānik dilberi sāḳì 

Unutdurdı Edirne ḳahve-nūşānına Rı vān’ı 

11. Ayaġına ḳara ṣular iner meclisde ey  ādıḳ 

Şu deñlü bekler ol māhuñ ṭurup pāyini fincānı  
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176a  Na ìre Li-Dervìş èÖmrì-i Rūmì Dāme èİffetehū 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nāzile reftār iden serv-i dilārā sen misin 

èAndelìbin zār iden gül-berg-i raènā sen misin 

2. Bülbülin bāġ-ı belāda zār u ser-gerdān idüp 

Ḫārlarla ṣalınan verd-i muṭarrā sen misin 

3. Şuèle-i şemè-i cemāli cānına pervānenüñ 

 teş-i ḥasret yaḳan māh-ı şeb-ārā sen misin 
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4.  ūṭì-i Firdevs-i nāza ṣaḥn-ı bāġ-ı èişvede 

Serzenişler eyleyen serv-i semen-sā sen misin 

5. Baḥs -i iècāz eyleyüp nuṭḳ-ı ḥayāṭ-efzāyile 

Mürdeler iḥyā iden lāli Mesìḥā sen misin 

6. è şıḳ-ı dìvānesinüñ ide bir zencìrini 

Nāzile taḥrìk iden maḥbūb-ı ġarrā sen misin 

7.  ays gibi Leylì-i zülfüñ hevāsına ṣalup 

Ḫalḳı Mecnūn eyleyen şol zülf-i Leylā sen misin 

8. Bezm-i èışḳında şarāb-ı şevḳile  ādıḳ gibi 

Eyleyen èāşıḳların sermest ü şeydā sen misin 
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176b  Berāy-ı Sürḫ-Serān Na ìre Li-Bā ì Çelebì Sellemehullāh 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Dilā altun benekler ḫilèat-i siyāh cihān üzre 

Nücūmuñ èaksidür mirāt-ı veche āsmān üzre 

2.  ızıl bādāmì kemḥā üzre ṣanur nükte-i zerdür 

Görenler ġonca-i zerdi nihāl-i erġuvān üzre 

3. O kim şemşìr-i şāhuñ görmek ister zer-nişān-ı naḳş 

Temāşā eylesün nìlūferi āb-ı revān üzre 

4. Dökülmiş bād-ı ṣarṣardan çemende lāleler cūya 

Görenler surḫ-ser tācı ṣanur āb-ı revān üzre   
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5. Ser-i berg-i çemende lāle èaksinden ḳızıl jāle 

Ser-i surḫ-serāndur dikili nūk-ı sinān üzre   

6.  arabāġ oldı murġān-ı revān èāşıḳ-ı zāre 

Yüzüñde sünbül-i zülfüñ ḫaṭṭ-ı èanber-feşān üzre 

7. G amuñ ḫānına ḫaṭṭuñ sìne şehrinde hücūm eyler 

Nitekim Rūm-nāmuñ èaskeri Tebrìziyān üzre 

8. èAcem şāhı cevāba oldı mı ḳādir şeh-i Rūmuñ 

Bir ednā ḳulı èaskeri çekdi geldi Naḥçıvān üzre 

9. Göñül bir merdüm-efken pehlevāndur tìġ-i şevḳiyle 

Nice ter-dāmenler gitdi bu cism-i nā-tüvān üzre 

10. Dehānında birer jāle ḳuşanmış gülşeni lāle 

 omış ṭop-ı āṣaf-ı sulṭān-ı èādil ṣañki Revān üzre 

11. Ruḫ-ı zìbāsı üzre ḫaṭṭ-ı müşgìn ol şeh-i Rūm’uñ 

 anasın èasker-i Rūmìdür  zerbaycān üzre 

12.  ayurmaz gird-bād-āsā ṭolaşup deşt-i ḳuhāfı   

 onarsa èasker-i sulṭān-ı Rūm’uñ  ūm Keşān üzre 

13. Eger beñzetmese ḫak-i süm-i espine ol şehüñ 

Gözüm merdümleri düşmezdi gül-i Iṣfahān üzre 

14. Nişān-ı pāy-ı esb-i himmetidür ḫusrev-i Rūm’uñ 

Degül naḳş-ı per-i Cibrìl māh-ı āsmān üzre 

15.  oyuldı ḫaṭṭ-ı Rūmì  ādıḳā sìnemdeki yaşa 

Nitekim şāh-ı Rūm’uñ èaskeri Tebrìziyān üzre 
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16. Olupdur  ażret-i Sulṭān Murād’uñ devr-i èadlinde  

Memālik-i ḫˇāb-ı rāḥatda cihān emn-i emān üzre 
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183a  Berāy-ı Gül Na ìre-i  ādı  Beg Li-Bā ì Çelebì Zìde Fa lu ū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şol sehì ḳāmet ki destārında ola tāze gül 

Beñzer ol serve ki farḳında muṣavver yaze gül 

2.  ırmızì bādāmì kemḥāyile döndi bāġdan 

Çeşm-i bülbül cāmesin serv-i ser-efrāze gül 

3. Uçurur evrāḳ-ı surḫuñ bādile rummāndan 

Döndi ḳaṣr-ı Mıṣr-ı gülşende kebūter nāre gül  

4. Destine gül-gūne almış nev èarūs ġoncanuñ 

è rıż-ı meşşāṭe-veş sürḫile tā kim yaze gül 

5. Yaraşur mecmūèasına ḫārdan sözin idüp 

Eşk-i bülbülden iderse rişte-i şerāre gül 

6. Gözde èaks-i rūyı her dem tāze olsa n’ola kim 

Şìşede ṭurduḳça āb içinde olur tāze gül 

7. Döndi bezm-i sebzede başına urmış ṭablasın 

 atmeri nāzük ṣatar bir dilberi mümtāze gül 

8. Şāh-ı èādil devr ider söyleñ ferāġat eylesün 

İtmesün bülbüllerine ẓulm-i bì-endāze gül 
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9. Her sözin mecmūèasınuñ bir gülistān eyleyüp 

Rūm’dan gönderdi  ādıḳ Saèdì-i Şìrāz’e gül 

10. Döndi aġzından çemen eṭfāline gülzārda 

G onca-veş zer-gūster-i pervìz-i şāhid-bāze gül 

11. èAks-i ruḫsārunla bir gedūya döndi 

Üstine sürḫile üstād-ı zamāne yaze gül 
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183b  Velehū Ey an Na ìre-i  ādı  Beg Li-Bā ì Çelebì Efendi 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Reng-i oda beñzer ol serv-i ser-efrāze gül 

Şöyle kim levḥ-i gülistāne muṣavver yaze gül 

2. G onca-i terden hevāyı āsmānìler düzib 

Sebzede döndi gül-feşānlarla iltisāze gül 

3. Bir ser-engüşti üzre kāse-i laèlìn ṭutar 

Beñzedi bir kāse-bāz-ı dilber-i mümtāze gül 

4.  an mecūsì dilberidür lāle-gūn destār ile 

Döndi deyr-i sebzede bir şūḫ-ı luèbet-sāze gül 

5. G onca gibi sìneden çözüp ser-ā-ser tügmesin 

Çeşm-i bülbül cāmeler geydi irişüp yāze gül  

6.  aġılurdı bāġda gül ḫusrevinüñ defteri 

Eşk-i bülbülden eger kim itmese Şìrāz’e gül 
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7. Çeşm-i pür-eşküm içinde èaks-i laèl-i èārıżuñ 

Şìşe-i billūra ḳonmış oldı iki tāze gül 

8. Dāmenin Yūsuf-ṣıfat deşt-i ṣabāya virmese 

Bāèis  olmazdı Züleyḥā gibi keşf-i rāze gül 

9. Beñzemişdür gülşen-i èıyş içre söz ü sāzda 

èA şıḳ-ı Maḥmūd’a bülbül dilber-i  yāz’a gül 

10. è şıḳ-ı rāzuñ dilinden naḳd-i ṣabrın çalmada 

Beñzemişdür  ādıḳā ol dilber-i ṭennāze gül  
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185b  Velehū Ey an Na ìre-i  ādı  Beg Dāmet Fe āyilühū  

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Döndi ṣaḥn-ı sebzede bir dilber-i mümtāze gül 

Ellerine lāle-ḫınā ruḫlarına ġāze gül 

2. Çāhdan çıḳmasa cāha ṣabrile Yūsuf-mis āl 

Lāyıḳ olmazdı bu deñlü devlet ü aèrāze gül 

3. Dir gören geçdi Selìm Ḫān taḫtına Sulṭān Murād 

Her ḳaçen itse cülūs evreng-i èızz u nāze gül 

4. Añlamazdı ḥāl-i èuşşāḳ-ı dil-i şeydā seni 

 utmasaydı gūşını murġ-ı naġam-perdāze gül 

5. Bir ışıḳdur ṣubḥ-dem laèlìn çerāġıyla çıḳup   

Ḫayl-i ezhārile eyler sebzede dervāze gül 
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6. Olmasa ṣavt-ı ṣadā-yı naġme-i èuşşāḳuña   

Böyle urmazdı ḳulaḳ murġ-ı terennüm-sāze gül 

7. G abġabı bir ṭopa döndi cāmiè-i ḥüsninde kim 

Lāciverdile aña naḳḳāş-ı ḳudret yaze gül 

8. Döndi dükkānında şehr-i gülşenüñ dìbāsına 

G oncalardan tügmeler peydā ider ḳızare gül  

9. Fāris-i merdān-ı meydān u ġamuñ eyledüm  

Ḫalḳa her bir naḳş-ı naèl-i esbini bir tāze gül  

10. Gül umarken ḫār u bülbül gülşen eylerken ümìd 

Bülbüle gülşen müyesser oldı ḫāre tāze gül 
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186b  Velehū Ey an Na ìre-i  ādı  Beg  āle Be āhü Ve  āèafe  adruhū 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ol mehüñ naḳş-ı ruḫuñ levḥ-i dilinde yaza gül 

Segine mermerde isterse eger kim ḳaza gül 

2. Beñzemez ruḫsārına ol ġonca-i nāzük tenüñ 

Şöyle kim levḥ-i gülistāna muṣavver yaza gül 

3. Hūr elinden dāmeni ṣad-pāre olmazdı hele 

Hem-dem olmasa eger ol ḫār-veş nā-sāza gül 

4. Yılda bir mıṣr-ı vücūdın gülşenüñ seyrān ider 

Döndi bir Yūsuf-liḳā maḥbūb-ı èızz u nāza gül 
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5. Çeşme-i laèlinde bu ebyātı ḫaṭṭ-ı sebz ile 

Yaraşur ol ḫıẓr u devrānuñ eger kim tāze gül  

6.  aḥn-ı gülde ṣubḥ-dem murġ-ı çemen Hümā gibi 

 ūṭì-i ser-sebzedür açmış ḳanat pervāze gül 

7. Mālik-i milk-i èAcem olduḳ Murād Ḫān devridür  

 ādıḳā gönderseñ olur Rūm’dan Şìrāz’a gül 

8.  ırmızì bādāmì kemḥā-yile döndi bāġda 

Çeşm-i bülbül cāme geymiş serv-i ser-efrāze gül 
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[KIT’A, NAZM VE MET Lİ’] 

 

DER- IFAT-I ME  Lİè VE  I èAHß VE G AYRUHÜM 

 

1 

   Me āliè] 

146b 
477

  mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Fıṭrat-ı deminde  dem’e ey şāh-ı kibriyā   

Oldı ṭìbüñ muèallim-i esmāé-i küllehā 478
 

2. èAcz eyleyüp melāéike ol dem dedi saña 

Sübḥāneke lā èılme lenā illā mā 
479

 

  

2  

  ı èa] 

147a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sensin ol şāh-ı rüsul kim gerd-i pāy-ı mevkìbüñ 

Gözlerine eyledi ḫayl-i melāéik tūtiyā 

2. Enbiyā ervāḥı istiḳbāl idüp ièzāz ile 

Didiler kim yā Nebì ehlen ve sehlen merḥabā 

 

 

                                                 
477

  Bu bölümdeki şiirlerin yazma nüshadaki yaprak numarası verilirken şiir olarak değil sayfa itibariyle 

verilmiştir. 
478

  Bakara (2/31): “Ona (Adem'e İsimleri/eşyayı) öğre  i." 
479

  Bakara (2/32) : “Seni noksan sıfa lardan  enzih ederiz. Senin öğre  iğinden başka bizde ilim yok ur.” 
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3 

 Na m] 

 mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Bezm-i cihāna gelmeye ey şemèi-ihtidā 

Devr-i ḳamerde sencileyin māh-ı sìm-sā 

2. Kāfir görince èārıż u zülfüñ dedi senüñ 

 men ü billezì ḫalaḳa’ṣ-ṣubḥi ve’l-mesā 
480

 

 

4 

  ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ol çār-ı yār-i Aḥmed u maḥbūb-ı kibriyā  

Şerè-i şerìfe eylediler çünki iḳtidā 

2. Didi  abìb-i  ażret-i Bārì ki bunlaruñ 

Her kim ṭutarsa yollarını ola muḳtedā 

 

5 

     Me āliè] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Eyledi dāru’ş-şifā-yı dehr ara  ayy-i Mucìb   

Ehl-i cürmin èillet-i èıṣyānıġa dāmuñ ṭabìb 

                                                 
480  Sabahı ve akşamı Yaratan’a iman ettim. 
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2. Zātıġa zātın ulusdın eyledi itib ḳarìb 

Hem ḥaṭìb ü hem lebìb ham ṭabìb ü hem ḥabìb 

 

6 

  ı èa] 

147b  fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gökleri bir nühüft-i ser-āj iden   

Eyledi ḫulḳ-ı cihānı aña fevt 

2. Sensin ol  ayy-i ebed kim dünyede 

En e Bāḳì külli zì rūḥin bi-mevt 
481

 

 

7 

  ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Muḥadderāt-ı suḫan kim yüzinden aça niḳāb 

Görince ṭaña ḳalur ḫā ır-ı ülü’l-elbāb 
482

 

2. Der-ḥazāéin-i èAdn’i çü fetḥ ide Fettāḥ 

Olur maèānì-i ṭabèuñ kevāèib-i etrāb 

 

 

 

 

                                                 
481

  Her canlı ölümlü, sadece Bâkî olan sensin. 
482

  “Akıllı olanlar” 
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8 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bir ġazel nazm eyledüm vaṣf-ı dehānuñda anuñ 

Nüktesin fehm eylemez illā ki èallāme’l-èuyūb  

2. Vaṣf-ı ruḫsāruñda bu āyin-i şièr-i  ādıḳ’uñ 

Bulsa dìvānın Nevāyì ide Maḥbūbu’l- ulūb  

 

9 

     Me āliè] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Didi mièmār-ı şerìèat yaènì faḫr-i kāéināt 

Bolmaġaydı bìne-i İslām uçun hergiz s ebāt  

2. Çār-ı yār-ı ṣafā boldı èımād-ı şeş cihāt 

Kim ala birle muḳìmlertür binā-yı kāéināt   

 

10 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Naḳş-ı ḥüsnüñ nice muèciz naḳş olur 

Eyledi ṣūret-ger-i dünyā-yı mest   

2. Gördi ḥarfin yazmaġa ḳādir degül 

Ḫāmesin naḳḳāş-ı Çìn itdi şikest 
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11 

   ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Degüldür māh-ı nev ṭarf-ı felekde 

Görinen ey meh-i burc-ı saèādet 

2.  aşuñ iècāzını èarż eyledük de 

Felek ḳaldurdı engüşt-i şehādet  

 

12 

    ı èa] 

148a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Seni maèbūd idünmişdür bu èālem ey ṣanem gerçi 

Kimi Mūsì ider èillet kimi èİsì ider ṣūret 

2. Saña ser-geşte ey şems-i cihān sen ḳaradur ṣanma 

Seversin nūr-ı pākì Aḥmed’i yetmiş iki millet 

 

13 

   ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Vücūduñ aḳdem olmışdur abāédan 

Görinür ẓāhir egerçi ki ḥādis  

2. Senüñ ol dāne-i ḫālüñ ġamından 

Bu mezraèlarda  dem oldı ḥāris  
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14 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Senüñ ol dāne-i ḫālüñ ümìdi oldı ey ḥūrì 

Cināndan  ażret-i  dem zemìne çıḳmaġa bāèis  

2. İrem gülzārı içre Ḫusrev-i evreng … 

Gelüp bu kişt-zār-ı dehre olduñ gül gibi ḥādis  

 

15 

    ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün  

 (fāèilātün)            (fāèlün) 

1. Mezraè-ı dehrüñ édüp dānesiġa meyl-i ṭamaè 

Déme  dem gibi kendümni éter min ḥāris  

2. Ḫˇāce èaḳluñ bār ise ḫırṣı ḳo aña zìrā 

Dānetür  dem’e çıḳmaġa cināndın bāèis  

 

16 

     ı èa] 

148b  feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

   (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Görinen ḫırmen-i ḥüsninde o māhuñ ḫāli 

Çıḳmaġa  dem’e cennetden olupdur bāèis    

2.  ażret-i  dem’i ol dāne-i gendüm-gūnüñ  

Hevesi eyledi bu devre gelince ḥāris  
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17 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Deşt-i ġamda dem-be-dem sevdā-yı zülf-i yāre  

Bir hümādur dūd-ı āhum göklere eyler èurūc 

2. Burçlar kesdi o meh tìġ-i hilālile baña 

 smān-ı sìnem oldı  ādıḳā zātu’l-burūc 

 

18 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dāne virmez èaks-i murġ-ı yārdan ġırre gözüm 

Murġ-ı zerrìn-bālı çarḫuñ ḫırmenine gelse ac 

2. Çün ḫayāl-i ġamze-i maḥmūrı geldi ḫānegì 

Vaḳtidür ey merdüm-i dìde zücāc-ı surḫı ac 

 

19 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vaède-i vaṣluñ açar ḳufl-ı dil-i ġam-nākumı 

Nükte-i meşhūrdur eṣ-ṣabru mif āḥu’l-ferec  
483

 

                                                 

483
  “Sabır başarının anahtarıdır.” anlamına gelen hadisten iktibastır. 
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2. Gelmeyince ġam kişiye şādì olmaz èārıẓa 

İètimād itmezseñ aña işte burhān-ı ḥucac 

 

20 

  ı èa] 

 mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Mürāéì ṭaènesin gūş itme gör ḥālāt-ı İslām’ı 

Reh-i cumhūra uy  ālli mu all olan firaḳdan geç  

2. Şarābı içme afyūndan kesil esrārı terk eyle 

Demem ammā ki ey  ādıḳ seḥer cām-ı èaraḳdan geç  

 

21 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Dedilerse eger gel ḫalḳa-i bezm-i riyādan geç 

Saña kim didi var ṣūfì şarāb-ı dil-güşādan geç 

2. Gerek èÌsā’yile yār ol gerek Mūsā’yı hem-rāz it 

Cihānı saña virdüm teg ḥabìbüm Muṣtafā’dan geç 
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22 

    ı èa] 

149a  fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ubḥa idüpdür ṣaña murġ-ı seḥer   

Destüñe al sāḳiyā cām-ı ṣabūḥ 

2. Dil görüp meyḫāneyi beste dedi 

Yā mif aḥ fetḥi ebvābi’l-fü ūḥ 
484

 

 

23 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şerè-i sìmìn-i zeberced ḳulleden 

Açdı pervāz itmege çün zer-cenūḥ  

2. Sāèid-i sìmile zerrìn kāseden 

Eyyühe’s-sāḳì  lenā hā i’ṣ-ṣabūḥ 
485

 

 

24 

   ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1.  med bi-künc-i ṣavmaèa dūşem nidā-yı ġayb   

Yā eyyühe’l-müzemmil ḳūmū èaleṣ-ṣabūḥ 
486

 

                                                 
484

 Ey fetih kapılarınnı açan anahtar! 
485

 Ey saki, bize sabah içkisi getir! 
486

  Ey örtüsüne bürünen, haydi sabah namazına (sabuh içkisine)! Bu ifade aynı zamanda Müzzemmil 

suresinden (73/1) iktibastır.   
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2. Atup kelìm-i ġafleti başumdan almadum   

Ḫāme şarāba tevbe içün tevbeten naṣūḥ  

 

25 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Sāḳì-i gül-çehreler birle benefşe devride 

Boldı ṭutmaḳ rind-i derd-āşāmġa ḫūn-enìn ḳadeh    

2. Nergis-i mestāne tég Cem-i vaḳt olup gülzārda   

Tüşmesün bir dem elin gdin  ādıḳā zerrìn ḳadeḥ 

 

26 

   ı èa] 

149b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Kişt-zār-ı dehr-i dūnın g dānesiġa meyli ḳoy 

Kim anın g ṣayyādıdın cān érmektür ḫaylì güc 

2. Bāz-ı āteş naèliġa merkebüñ taḥammül itmegey 

Bolsa tìhū-yı ḥayātın g maḫleb ü minḳārı tuc   
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27 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Māh-ı şevvālüñ gice dürc-i zümürrüd-fāmını 

Sìm-i miftāḥile ḳıldı ḥāzin-i gerdūn faḫḫ 

2. Siḥr idüp engüştile gökde hilālüñ fetḥini 

İtmeyüp deryāda ḥızbü’l-baḥrile Zü’n-nūn faḫḫ 

 

28 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Laèl-i rūḥ-efzāsı yan glıġ ol nihāl-i nāzenin g 

èİşve gülzārìde bolmas ġonca-i mey ḫār-ı şūḥ 

2. Ala élmesti ménin g kön glümni mén g efsūn ile 

Bolmasa bile eger ol nergis-i ḫˇān-ḫˇār-ı şūḥ 

 

29 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  usmasun mı sìnede ḳalb-i ḥazìn-i bülbülüñ 

Jālelerden vādì-i gülşen olupdur senglāḥ   

2. Naḳd-i eşgin gūşına ḳoymaġla şebnem gibi 

Egdi bülbül yoḫsa meyl itmezdi aña degme şāḥ 
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30  

    ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Ḫalḳa-i zülfüñe ki el ṣuna hergiz zāhid 

Destine almaya bir daḫì olursa tembìḥ 

2. Murġ-ı cān itmedi bir daḫi heves èālemde 

Bāġ-ı cennetden idüp gülşen-i kūyuñ tercìḥ 

 

31 

  ı èa] 

150a   mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  oyup ruḫsāruñı Yūsuf öñinde eylemiş secde   

Ruḫ-ı mehden anuñçün gitmedi bārānile evsāḫ 

2. Müselsel kākülüñ s üls ince yoḳ ṭomār-ı yāḳūtı 

G ubār-ı ḫaṭṭ-ı reyḥānuñ muḥaḳḳaḳ görmedi nessāḫ  

   

32 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Eyleyelden dāsın ebrūsı direv yatur dilā 

Kākülinden ḫırmenin gülde sìr-ġam şāḫ şāḫ 

2. Kuyruġın dās itdügiçün sünbül-i dildāre dìk 

Tācını ḳıldı şebinde erre-i ġam şāḫ şāḫ 
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33 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Muṣḥaf-ı ḥüsnin nice tefsìr ide ehl-i ḫıred 

Oldı çün ḫaṭṭ-ı èıẓārı ḳul hüvallāhü ahed 487
 

2. Nükte-i ḫaṭṭ-ı cemālin ol meh-i bedrüñ tamām 

Kimse idrāk itmedi illā ki Allahu’ṣ-ṣamed 
488

 

 

34 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vechi-vār şemè-i ruḫ-ı dildāra dirsem Bū Leheb 

Çün döker çāh-ı zeneḫdāna ḫaṭṭı ḫār-ı ḫased 

2.  añ mı Bū Cehl-i raḳìbe ol güzeller māliki 

Dūzaḫ-ı hecrinde zülfin ḳılsa ḥablün min mesed 
489

 

 

 

 

 

 

                                                 
487

  İhlas (112/1) : De ki: "O, Allah' ır, bir  ek ir." 
488

  İhlas (112/2) : "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muh aç ır; O, hiçbir şeye muh aç değildir.)"  
489

  Tebbet (111/5): “Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde…” 



 

700 

 

35 

    ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Naèl-i Burāḳ-ı himmetdür ol şehüñ dilā 

 aḥn-ı şafaḳda ẓāhir olan ṣanma şekl-i èìd  

2. Yāḫūd ġılāf-ı ḫançer-i sūsen şièārıdur 

Lāle-sitān-ı ṭarf-ı semāda olan bedìd  

 

36 

   ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Eline almaya tā ḥaşr-dek kilk-i zer-endūdın 

Eger naḳş-ı cemālin seyr iderse ol mehüñ ḫūrşìd 

2.  arìr-i ḫāme ki vaṣf-ı ruḫ-ı dilberde gūş itse 

Çalardı sāzını bezm-i felekde pìrlere nāhìd 

 

37 

   ı èa] 

150b   mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Cūşìş-i ṣavt-ı nizārı işitdi şevḳe gelüp 

Çemende rìḫte-i ābìler itdi nāle-i rūd 

2. Girihlerini ġamuñ rişte-i rev itmeden  

Cihānda açmadı muṭrib meger ki zaḫme-i èūd 



 

701 

 

 

38 

   ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. èIzārı èaksini yāruñ görince sāġarda  

 urāḥì eyledi bezm-i ṣafāda aña sücūd 

2. Hevā-yı mūy-ı miyānuñla dìdeden aḳan   

Sirişki eylese muṭrib èaceb mi rişte-i èūd 

 

39 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Naḳş iderdi şekl-i ebrūsın gözüm sìm-āb ile 

Māh-ı nev resmin nedür bilmezdi çarḫ-ı lāciverd 

2. Māh-ı nev ṣanma èUṭārid yazdı çarḫa ol mehüñ 

Vaṣf-ı ebrūsında isfìdācile bir dāne ferd 

 

40 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vaṣf-ı ruḫsārın gören nūr üzre rūşen n’ola kim 

 yet-i secde oḳuyorlar iderler elbet sücūd 
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2.  afḥa-i āyāt-ı ġamdur levḥ-i sìnem ol mehüñ  

Ḍarb-ı seng-i mihri yer yer vaḳf-ı āyetdür kebūd 

 

41 

   ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Niḳāb-ı èārıżı ḳaldur ki seyr ide  dem 

Şu deñlü ḫayl-i melāéik niye iderdi sücūd 

2. Der-i ḫazìne-i ġaybi açar mıduñ ey dil 

Geleydüñ olmasa elde eger enāmil-i cūd 

 

42 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  bda ey naḫl-i ter ṣanma ḥabāb oldı bedìd 

Açdı cūlar serv-i ḳaddüñ seyrine çeşm-i ümìd 

2. Ḫançerüñ ṣanup şehā ḳarşu gelürler nāmiyān   

Görseler āb-ı revān içinde èaks-i berg-i bìd 
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43 

   ı èa] 

151a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Kilk-i ḳażā ki çekdi raḳam levḥ-i èāleme 

Ḫaṭṭuñ mis ālì yazmadı bir ḫaṭṭ-ı lāciverd 

2. Resm-i èızārın itmeye ol mehveşüñ tamām 

Pergār iderse māh-ı nevi çarḫ-ı tìz-kerd 

 

44 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ol perì-ruḫsārı tesḫìr itmek-içün ṣubḥ-dek 

 utalum yaḳduñ şafaḳ nārında encümden sipend 

2. Mekr u efsūnile zāhid ṣayd olınmaz ol ġazāl 

Kehribā tesbìḥi itseñ aña bir zerrìn-kemend 

 

45 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫaṭṭuñ ol beyt-i gülistān-ı ḥaḳāyıḳdur kim 

Gülşen-i zār-ı ḥaḳāyıḳdan olupdur meéḫūz    

2.  atl-i èuşşāḳa getürmezdi ḳaşı ṭuġrāsın 

Bulmasa ḥüsni berātınuñ eger ḥükmi neèūz 



 

704 

 

 

46 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rūm-ı ḥüsnüñ ġāret eyler şeh-i ferḫunde fāl 

Çìn-i zülfinüñ iderse èasker-i ḫaṭtuñ maèāz  

2. Mıṣr-ı ḥüsnüñ gitdi elden şöyle ey Yūsuf-liḳā 

Cünd-i Aérābuñ sevād-ı şāmı eylerse melāz    

 

 47 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aşlaruñ ṭuġrā çeküp ḥükm eylemezdi èāleme 

Olmasa ḥükm-i hümāyūnında ol şāhuñ nefāz  

2. èAsker-i endūh-ı ġamdan göñlümüz oldı āhen 

Eyleyelden āsitān-ı ḫusrev-i dehri mefāz  

 

47 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Görüp çāh-ı zenaḫdānuñ nitekim Bābil’i dehrüñ 

Olurdı ḫāl-i sāḥir-pìşe ey bì-vefā tilmìz 

2. Göreydi gözlerüñ vaṣfında şièrüm milk-i naẓm içre 

Olurdı sihr-i efsūn itmede Ḫusrev baña tilmìz   



 

705 

 

 

48 

  ı èa] 

151b  fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1.  aène-i ehl-i riyādın éyledim 

Éşigin pìr-i ḫarābātuñ mefāz  

2.  aḳ budur bolmas ḫarābāt ehliġa 

Kūşe-i deyr-i muġān ya   lıġ melāz  

 

49 

 Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  oḳunduḳça fürūġ-ı ḥüsn olur ol laèl-i leb Mültaz z  

Nitekim başından ḳurṣ-ı ḫūrşìdüñ ruṭab Mültaz z  

2.  o lez z et baġlasun laèlüñ èızāruñ āftābından 

Şarābı ḫūb olur olduḳça ey sāḳì èıneb-i Mültaz z  

 

50  

 Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rāh-ı ġamda eylemekden cismini Mecnūn-ı gerd 

Kūy-ı Leylā’ya irişmekdür dilā èālemde derd 
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2. Bir nefesde ṭolanur ṣaḥn-ı feżā-yı èālemi   

Peyk-i āhı gibi Kays’uñ gelmedi ṣaḥrā neverd 

 

51 

  ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Baḳınca ḳaddüñe yerde ḳıyāma geldi şecer 

Görince ḳaşuñı gökde meh-i nev itdi sücūd 

2. Eger ki sürme-i ḫāk-i rehüñden olmazsa  

Aḳaydı dìdeme kuḥl-i cilādan olmadı sūd 

 

52 

   ı èa] 

 mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Urup göz nūrını bulsa kevākib   

Sipihre ṣūretüñ olmazdı taṣvìr 

2. Meger dìvānuñ oldı mihr-i ḫāver 

Ki ṭaḳdı şaèşaèa boynına zencìr 
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53 

 Na m] 

152a  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Ne deñlü eylese èāḳil tefekkür 

Bi-vechin mā femin itmez taṣavvur  

2. Degül ḫāme ḫaṭuñ görüp devātuñ 

 alur aġzında engüşt-i taḥayyür 

 

54 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Öldügümden ṣoñra mihr-i ḫaṭṭ-ı yār 

Üstüḫˇān-ı cismüm ide cāy-ı mūr 

2. Ḫaṭṭ degüldür ṣafḥa-i ruḫsāruña 

Birdi ḳudret kātibi Allāh nūr 

 

55 

  ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Düşümde oldı müheyyāé gögince bezm-i neşāṭ 

Müşerref eyledi geldi şeh-i serāy-ı sürūr 

2. Dehān-ı èāşıḳa laèl-i beyānı ṣundı şeker 

Miyān-ı meclise ḥāl-i èızārı yaḳdı buḫūr 



 

708 

 

 

56 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Tìr-i èışḳuñ geldügin göz ḳande görsün ki dilā 

Çün dimişlerdür izā cāeél-ḳażā èumyi’l-baṣar  
490

 

2. Bir dilāverdür göñül kim dāġ-ı èışḳ-ı dilberi 

Nāvek-i cünd-i ḳaẓāya sìnede eyler siper 

 

57 

    ı èa] 

1.  urāḥìden işitseñ zikr-i ruḫı 

İderdüñ dāne-i tesbìḥi engūr 

2. Çerāġ-ı mürde-i èışḳı meger kim 

Onara şām-ı maḥşerde dem-i ṣūr 

 

58 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Münşì-i ḫaṭṭ-ı dehān-ı dilberüñ 

Şerḥini yazdı dili fìhi naẓar  

                                                 
490

 “Allahın  akdiri geldiğinde göz görmez olur.” anlamında bir darb-ı meseldir. 
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2. Ḫançer-i dilden gidermez èışḳını  

Lā yüzìlü’l-māéi naḳşen fi’l-ḥacer 
491

 

 

59 

    ı èa] 

152b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Destine gìsū-yı terden cāme-i miskìn alup   

 afḥa-i ruḫsār-ı yāri her ḳaçen kākül yazur 

2.  anuram nāmı gelüp Rūm’a sevād-ı misk ile 

Levḥa-i yāḳūt-ı nāba heyéet-i sünbül yazur 

 

60 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dìdesine nergisüñ berk-i çemen 

Çeşm-i aèdāda çekülmiş mìldür 

2. Zìr-i berkinde benefşe sūsenüñ 

Ḫançer altında ṣan İsmāèìl’dür  

 

 

 

                                                 
491

 Su, taştaki nakşı gidermez. 

 



 

710 

 

61 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. èIyş u zevḳ-i yārdın her dem özüñ mesrūr ét 

Bu ḫarāb üni ṣaġınma ey kön gül cāy-ı sürūr 

2. Her néçük kim èazze bolsan g bezm-i devrānda séni 

Curèa yan glıġ èāḳıbet pāmāl éter cāy-ı sürūr 

 

62 

  Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bir yüzin kevākible zeyn itmezdi ḫaşem eşk-i rìz 

Olmasa ey dil eger vaḳt-i ḳıyām rustāḫìz 

2. Naġme-i èuşşāḳa irişmek ne mümkindür dilā 

Her ne deñlü perde-i ṣūrın Sirāfil itse tìz 

 

63 

   ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1.  utalum ġamze-i ḳattālüñ olmış 

Senüñ ey ḳātil-i aḥbāb-ı ḫūn-rìz 

2. Velì devr-i ḳamerde gelmişdür 

Ḫaṭṭuñ mānendi bil ki fitne-engìz 



 

711 

 

 

64 

  Na m] 

153a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. è d-veş yaṣın ṭutup olmadı kimse çāre-sāz   

Beñzi tābuñ siḥrile ṣarardı oldı gerçi sāz 

2. Bulunurken bì-nevālar içre köpekde maḳām 

Muṭribā lāzım degül èuşşāḳa āheng-i ḥicāz  

 

65 

   ı èa] 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Merrìḫ-i müjeñ ḫançerinüñ çākını ḫūrşìd 

Almış eline dökmek-içün sūzın dil-dūz 

2. Dökince ġam-ı ḥāl-i èızāruñla nigārā 

Dāġ urdı dil-i nāme yine āh-ı ciger-sūz 

 

66 

  Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Yine Bihzād-veş kilk-i ḫayālüm birle ey vāèiẓ 

Köñülnin g levḥìde bir naḳş-zìbā éyledüm engìz  



 

712 

 

2. Néce nìren g ü efsūn éyleyüp cānın naḳş-ı ḥarfiġa 

Utardı cān-ı Şìrìn’din köreydi ger anı Pervìz 

 

67 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Biz ol Mecnūn’uz belā vādìsi içre zāhidā 

Leylì-i èışḳile ṭutdı èālemi efsānemüz 

2.  aşr-dek başına gelmez èaḳlı ser-gerdān olur 

Bezm-i ġamda nūş idenler curèa-i peymānemüz 

 

68 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ıfl iken Mecnūn èāḳil oldı ben pìr-i żaèìf 

Mekteb-i èışḳ içre ḳaldum kūdek ü nādān henūz 

2. Leylì-i maḳṣūda irdi  ays’ın èaḳlı nā-tüvān 

Vādì-i miḥnetde ḳaldı bì-ser ü sāmān henūz 
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69 

  Na m] 

153b   fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nıṣf-ı şebde başladı feryāda èarş üzre ḫurūs 

Devr-i mükevver-i èıyş eylesün sāḳì küéüs 

2. Vaṣfına lāyıḳ olur mı  ādıḳ ol èÌsì femüñ 

G ayri zikrinden mücerred olmayınca hìç nüfūs 

 

70 

 Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Buldum ol ḫāl-i leb-i Şìrìn’e deyü dest-res 

El ele urmış ṣafādan naġmeler eyler meges 

2.  āl ṣanma ḫırmen-i ḥüsnüñde  dem ravżadan 

Devşirür iltürken İbrāhìm’e bir dāne èades 

 

71 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Murġ-ı rūḥum ṭurmaya gülzār-ı kūy-ı yārsuz 

Eylese èÌsì şumāè-ı mihr-i ḫāverden ḳafes 

2. Sidre mi ḳursa ayaġ altına Cibrìl-i Emìn 

Bulmaya ḫurmā-yı naḫl-i ḳadd-i yāre dest-res   

 



 

714 

 

72 

   ı èa] 

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ben seg-i aṣḥāb-ı kehfüm cennet-i Firdevs’de 

Boynuma ḥavrā iderse n’ola zülfinden ceres 

2. Bülbül-i cān gülşen-i kūyuñda kim mesken bula 

èÖmri olduḳça cihānda itmez uçmaġa heves 

 

73 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aġılur aèdā öñinde bād-ı pāy-i raḥşìşüñ 

Tünd-i bād-ı ṣarṣar öñince nitekim ḫār u ḫas 

2. Gird-bād-āsā göge ṣavurdı  ādıḳ ḫırmenin 

Düşmen-i bì-ḥāṣıluñ āh eyledükçe her nefes 

 

74 

 [Na m] 

154a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Midḥatin g baḥride yérdür ayırur baḥr-i sipās 

Kim anın g kaèriġa érmes rişte-i èaḳl u ḥavās 

2.  udretin g ṣaḥrāsı bir ṣaḥrā-yı bì-pāyāndur   

 addiġa érmek né mümkintür anın g ḳıyās 

 



 

715 

 

75 

 Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aṭre kim saçtım közimdin éyleyib yaşım Aras 

Boldı her bir dānesidin ey Ḫalìl-i ḫān èades  

2. Naèleni bolsam ġamım tefsìr üçün Mecnūn tég 

Hevdec-i Leylā’y-ı maḳṣūdumġa éylerdi ceres 

 

76 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. èUrūcuñ şāmìde èaẓm-i sipihr étgende ol meh-veş 

Melekler dest-i ṭāremġa dediler tüşdi bir āteş 

2.  ılıb Nāmūs-ı Ekber’ni berìd-i bād-ı hümāyı 

Éter kerrūbbilerni esbi ḳaşıda èunnābì keş 

 

77  

   ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Né ḥüsn-i bü’l-èacebtür yā Rabb ol ḥūr-ı perì-veşnin g 

Ki naḳş-ı ṣūretin körgeç bolur ḥayl-i melāéik ġeş 

2. Émestür māh tüşitti kümişdin naèli esbinin g 

 açan sekr itdi meydān-ı zeberced üzre ol abraş 

 



 

716 

 

78 

   ı èa] 

154b  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Büt-i Ferḫār’ı naḳş-ı dil ṣayaldan 

Derūnum eyledi Beytü’l-Muḳaddes 

2. Dil ü cān ravżasına āb-ı ḥikmet 

Aḳıtdı menfesinden feyż-i aḳdes 

 

79 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  utalum ten riştesi dām oldı dām-ı vaṣl içün  

Dāne-i èömrüñ dökütdi neyleyin murġ-ı heves 

2. èAnkebūt-āsā göñül ten dāmını ḳur fāriġ ol 

Ḫūn-ı dünyeye düşüp cān virme mānend-i meges 

 

80 

    ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Tecerrüd ehline hem-reh nice olur ṣūfì 

Ki aña bār-ı girāndur o ḫırḳa-i sālūs 

2. Ayaġı menziline rind-i mey-keşüñ debrmez 

Başında künbedi olursa tāc-ı Keykāvus 

 



 

717 

 

81 

  Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gice yaturdum der-i mey-ḫānede bì-ṣabr u hūş 

Gūş-ı heves eyledi Anḳā bu maènāyı sürūş 

2. Aç ḥabāb-āsā gözüñ bir cāmile Cemşìd ider 

 ubḥ-dem ger himmet ide saña sırr-ı mey-fürūş 

 

82 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dün gece mestāne leh kūy-ı ḫarābāta gelüp 

Urmış idüm ṭayanup ḫum-ḫānenüñ bābına gūş   

2. Semè-i cāna bir nidā irdi içerden didi kim 

Gel-beri görmek dilerseñ nice der èıyş-ı sürūş 

 

 83 

    ı èa] 

155a  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Ḫayālüñ şāhı gelse şehr-i cāna 

Segirdür seyrine eṭfāl-veş yaş  

2. Serāy-ı ḥüsnüñi eyler ṣıyānet 

Siyeh ḫācìler gider evvel iki ḳaş 



 

718 

 

 

84 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Görinen ṣanmañ şafaḳ bezm-i ufuḳda ṣubḥ-dem 

Döñdürüz sāġarla elden bāde-i aḥmer-i keş  

2. Bir ḳadeḥ ḥızārìdür almış eline kāsesin 

Bāde-i mührüñ ider meyḫānelerden ḥarr-keş 

 

85 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Cemè olup meclis-i insìde melāéik bu gice   

İtdüñ ol yār-i perì cemre ile ṣoḥbet-i ḫāṣ 

2. Sāz-ı dil-sūzını çalup yere yüz şevḳ ile   

Zühre-i naġme-serā meclise oldı raḳḳāṣ 

 

86 

  ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Her dem viṣāl-i yār içün ey èaḳl-ı mū-şiḳāf 

Dehā vü şehre eylemeden mest-i ḫavvāṣ 



 

719 

 

2. Yegdür saña ki ṭabè-ı müdeḳḳiḳ zamānede 

Vaṣf-ı miyān-ı yāre bula bir ḫayāl-i ḫāṣ 

 

87 

   ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1.  abāb-ı dehr-i muġānda ṣabāḥa dek ey dil 

Surūş-ı èarşile itdüm bu gice ṣoḥbet-i ḫāṣ 

2. Aḳıtdı sāġarına sāḳì-i melek kevs er  

Oḳutdı sāzına ḫunyā-ger-i felek iḫlāṣ 

 

88 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kes taèalluḳ riştesin ey èavāmu’n-nāsdan 

İdesin ehl-i ḫavvāṣa tā ki bir dem iḫtiṣāṣ  

2. İkisi bir pūtede ḳāl olmaġile sìmle 

Sürülür ey dil ber-ā-ber çarḫ-ı mefèūle raṣāṣ 

 

 

 

 



 

720 

 

89 

   ı èa] 

155b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rūm’da dükkān açup bu dìde-i gevher-furūş   

Rişte-i müjgāna dermiştür nice lüélüé-yi ḫāṣ 

2. Nice yerlerde çeküpdür ey göñül bìnüm neheng 

 aèr-ı deryādan bulınca èaḳl-ı ġavvāṣ-ı ḫalāṣ 

 

90 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Deşt-i miḥnetde hevā-yı zülf-i Leylā’dan dilā   

Gird-bādile ider ḫāk-i ten-i Mecnūn raḳṣ 

2. Naġme-sāz olsa fiġānum Zühre-i zehrāyile 

Belki şevḳinden iderdi ḫusrev-i gerdūn raḳs 

 

91 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Milk-i ḥüsnüñ fitneden ḫālì ola derseñ eger 

Pendüm işit gūş-ı cāna bu dürr-i şehvārı aṣ 

2. Evvelā ḫaṭṭuñ diyen ol kāfir-i bed kìşi kes  

S āniyen zülfüñ diyen ol ẓālim ü ṭarrārı aṣ 



 

721 

 

 

92 

 Na m] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)              (fāèlün) 

1. Eyledüm bu gice yārile bir ṣoḥbet-i ḫāṣ 

Māh-ı nev çengi idi Zühre-i zehrā raḳḳāṣ 

2. Meh-i şeb dāéire-i hāle ṭutup yüzine  

Oḳıdı evc ü nevāyile bir aèlā iḫlāṣ  

 

93 

   ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Olursa Yūsuf-ı gül-perìnin n’ola lāle 

 amìṣuhū bi-demin 
492

 oldı çün aña tenṣìṣ  

2. Şumāèını resen idüp çemende ġoncalaruñ 

Çemenden itdi güneş jāle Yūsuf’ın taḫlìṣ 

 

 

 

 

                                                 
492

 Yusuf (12/18): “…kanlı gömlekle..” 



 

722 

 

94 

  ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Maṭlabına irmedi terk-i ṭarìḳ-i èām idüp 

 utmayınca sāliküñ rāh-ı hüdāda hìç ḫavāṣ 

2. Fi’l-mes el eṣdāf içinde gevher seyr ider 

Lafẓ-ı gevher-bāz içinde  ādıḳ maènā-yı ḫāṣ   

 

95 

   ı èa] 

156a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Ol perì-veş mén Süleymān mén déyü daèvì éter 

Ḫātem-i yāḳūtı üzre èarż étib pìrūze taṣ 

2.  uccetüñ bar mu déyince muṣḥaf-ı ḥüsnin açup  

Nūn-ı ebrū ṣād-ı çeşmidin man ga körküzdi naṣṣ 

 

96 

   Na m] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Dilerseñ ki cihānda olasın zer gibi ḫāṣ 

Pūte-i ġamda eriyib ḫum-gibi mānend-i raṣāṣ 



 

723 

 

2. Şıḫne-i ġam beni öldürdi dedi müftì-i heves 

èAşıḳuñ ḳatli ḥelāl oldı degül şerè-i ḳıṣaṣ 

 

97 

  Na m] 

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Göñlümi zülfüñde ol gìsū-yı èanber-tāra aṣ   

Yaènì bir Manṣūr-ı èışḳı kākülüñle dāra aṣ 

2. Şeyḫ  anèān gibi göñlüm kāfir-i èışḳ oldı çün  

Ey büt-i sìmìn-beden bend eyleyüp zünnāre aṣ 

 

 

 

98 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Olmaġ isterseñ eger kim ḫ d-nümāluḳdan ḫalāṣ 

Eyle ey dil kendüñi dār-ı parsāluḳdan ḫalāṣ 

2.  şnā-yı ehl-i deyr olmaḳ dilerseñ ola   

Zāhidān-ı şehrile ol āşnālūkdan ḫalāṣ 

 

 



 

724 

 

99 

  ı èa] 

156b   mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Biz ol zāt-ı ḳadìmüñ bendesiyüz 

Ki yoḳdur hìç vücūdında naḳāyıż 

2. Bilinmez èılmile künh-i ṣıfātı 

Oḳına nice yıl fıḳh u ferāyıż 

 

100 

    ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Rişte-i şirket-i ġayri elif-i zātından 

Eyledüm lām elifi kesmege şekl-i miḳrāż 

2. Her giyāhì ki bite vaḥdetine ola güvāh 

 b-ı feyż aḳıda ger gülşen-i cāna Feyyāż 

 

101 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Ḫaṭṭuñ görüp senüñ ey zülfi ḳara 

İde mihr-i ruḫuñdan her ki aèrāż 

2. Bedende rişte-i èömrini ḳaṭèa 

İde tìġ-i èAlì şeklini miḳrāż 



 

725 

 

 

102   

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Fikr-i laèlinsüz ḫaṭı dilde nice itsün ḳarār 

Çünki cevhersüz ḳıyām itmek ġaraż oldı muḥāl 

2. Cennet-i vaṣlına ṭutmasa verziş-i mihrin sebeb 

Olmasun zāhid gibi fièlüñ muèallil bi’l-èaraż  

 

103 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫayme-i çarḫ idebilmezdi ḳıyām 

Dūd-ı āhum olmasa aña èarūż 

2.  şnā olmazdı baḥr-i èışḳ ile 

 ıfl-ı ṭabèum bilmese ey dil èarūż 

 

104 

    ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Gözüñ ki eyledi mesken kenār-ı miḥrābı 

G ıdāsın eyledi bādām o zāhid-i mirtāż 



 

726 

 

2. èUyūb-ı ġayre naẓardan keser özin elde  

Eger ki lāsını zülfüñ iderse ol miḳrāż 

  

105 

    ı èa] 

157a   mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Umarın ey dil-i miskìn irişe bir dem ki 

Müsevvedāt-ı ḫuṭūṭuñ zamāne ide beyāż 

2. Sen iste feyż-i İlāhì müfeyyeż ola şāyed 

Dime ki ey nāḳıż-ı [èaḳl] baḫìl olur Feyyāż 

 

106 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şarāb-ı èışḳ-ı  yāruñ neşéesi zātìdür ey ḫˇāce   

Taṣavvur eyleme keyfiyyet-i baède gibi aèrāż 

2. Murāduñ vird-i esmādan cihānda vaṣl-ı ḥūr ise 

Senüñ heb fièlüñ ey zāhid-i muèallil oldı mala ġarāẓ 

 

 

 

 



 

727 

 

107 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Beni kūy-ı ḫarābāt içre bì-hūş 

Görüp lutf eyle ey şeyḫ itme ièrāż 

2. Sebū gibi elüm al dest-gìr ol 

 abāb-āsā yumup göz itme aèrāż   

 

108 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  açen kim ḫandeden baḥr-i cemāli mevc-zen olsa 

O ḥāletle èızārı ābına girdāb olur èārıż 

2.  adef-mānend açılduḳça gözüm deryā-yı èışḳ içre   

Sirişküm ḳaṭresinden lüélüé-yi nāyāb olur èārıż 

 

109 

    ı èa] 

mefèūlü fāèilātün mefèūlü fāèilātün  

1. Mihr-i ruḫın g bile ay olġay mu hìç ber-ā-ber 

Yarutdı bezm-i dehri andaḳ o daġı bi’l-èarż  

2. Māh-ı nevi sipihrin g kördüm ḳuyaş évidin 

Zer-ṭās alup élige nūr almaġa kéter ḳarż    

 



 

728 

 

110 

    ı èa] 

157b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Zikr-i ḥamdüñ itmese ger murġ-ı zì-bāl-i ḫıred 

Çoḳdan olurdı düşüp evc-i hevādan ol nuḳaṭ 

2. Fażluña nisbet meḥāmed ḥamdi olmışdur senüñ 

Gūyiyā baḥr-i muḥìṭ-i aèẓam içre nāy-ı baṭ 

 

111 

       ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vaṣf-ı ḫālüñde felek mecmūèası içre nücūm 

Kāġıd-ı jengāre ḳonmış sìmile bir ḳaç nuḳaṭ  

2. Defter-i çarḫuñ ḫaṭāsın buldı vaṣfuñda şihāb 

 b-ı zerle ṣufr-ı encüm üzre çekdi gice ḫaṭṭ 

 

112 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kātib-i ḳudret yazupdur dūde-i İsrā’yile   

 afḥa-i māh-ı ruḫunda nükte-i şāb-ı ḳıṭaṭ 

2. Dil-i miyān ṣansa nìkde mū görüp olmaz èaceb 

Ki ḫayāl itmekde ḥass-ı müşterek eyler ġalaṭ 



 

729 

 

113 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Oldı göñlüm reh-güzār-ı kūy-ı èışḳ-ı yārda 

Kārbān-ı ġuṣṣa vü ġam ḳonmaġa köhne ribāṭ 

2. Bānì-i ḳudret ribāṭ-ı cāy-ı bünyād idi 

Gönmedi bir gice anda rāh-ı rev èıyş u neşāṭ  

 

114 

    ı èa] 

158a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gerçi kim binā-yı ḳudret eylemiş didüm ezel   

Kārbān-ı eşküme ey ḫˇāce bir zìbā ribāṭ 

2. Giceler tā ṣubḥ-dek ammā ki düzd-i ḫˇābdan 

İḥtirāz itmek gerek oldı muḫill-i iḥtiyāṭ 

 

115 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Reh-zen-i ẓulmet ḳafaéda öñde yoḳ rāh u ribāt 

Vādì-i ḥayretde ḳaldım ihdinā Rabbì ṣırā  493
 

                                                 
493  Fatiha (1/6) suresinden manen ve kısmen iktibastır : “Ey rabbim bizi kendi yoluna ulaş ır…” 



 

730 

 

2. Bir yañadan merkeb-i bār-ı bedenden iḥtizār 

Bir yañadan nefs-i denìden iḥtiyāṭ 

 

116 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Uçdı bülbül geçdi güller ḳaldı çün tenhā bisāṭ 

èIyş-ı tenhā idelüm sāḳì getür cām-ı neşāṭ 

2.  aṭè-ı ġavgā itdi bülbül çekdi el gülden çenār 

 almadı ḫavf-i èases zevḳ idelüm mey-i ḥayāṭ 

 

117 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Kū muḥarrif ḳaṭṭ olup engüşt-i ḫāmum yaza ḫaṭṭ   

Cürmüm oldur ḫaṭṭ-ı yāḳūt ola yanında vasaṭ 

2. Vaṣf-ı laèlüñ eyledükce ḫāme ḫūn-efşān olur 

Cā-be-cā evrāḳa ṣanma sürḫile ḳonı nuḳaṭ 
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118 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. N’ola gösterse ḫaṭṭ-ı Tevrāt-ı rūyuñ muècize 

Çün yed-i beyzā-yı Mūsā’dan olupdur dest-i ḫaṭṭ   

2. Añlamaz zülfüñ aṣāsı ejderi mā-seyeétìn  

Bir ḥacāletdür çeker seḥḥārı Firèavn’üñ faḳaṭ 

 

119 

       ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. èAsker-i şāh-ı hevā ṭurmaz ḳonup göçmekdedür   

Rāh-ı miḥnetde ser-i bì-devlet oldı her ribāṭ 

2. èIşḳile bir ḥāle vardı ṭālib-i dìdār kim 

Ne ümìd-i ravża ider ne çeker bìm-i ṣırāṭ 

 

120 

    ı èa] 

158b   fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  asret-i mūy-ı miyān-ı yārile cism-i żaèìf 

Şöyle inceldi utardı& bil ki min semmi’l-ḫıyā  
494

 

                                                 
494

  Araf (7/40): “… iğne deliğine girmek…” 



 

732 

 

2. İncelikde ütilikde şu dek dert eyledüm  

 ıl-be-kıl boldı miyān-ı yārile ey dil ṣırāṭ 

 

121 

  Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  afḥa-i rūyında dildāruñ n’ola ḳarışa ḥaṭṭ 

Vaṣf-ı ruḫsārın yazurken eylemiş kātib ġalaṭ 

2.  ala gör ḳaèr-ı yem-i èışḳa dilā baḥri menāl  

Gözüme deryānuñ yüzinde dimesünler saña baṭ 

 

122 

        ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ser-nigūn bir kāsedür çarḫ-ı hilāl-encām kim 

Görmedi kimse derūnında anuñ āb-ı neşāṭ 

2. Reh-zen-i derd-i belādan rāh-ı èışḳ-ı yārda 

è şıḳ-ı ser-bāz olan eyler mi  ādıḳ iḥtiyāṭ 
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123 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Mefreşüñ bir sìm ü zer ser-legenüñ köhne ribāṭ 

Reh-zen-i dehr-i denìden eylemezsin iḥtiyāṭ 

2. Rāh-ı mekr-i mū-miyānı ḳıldan ince zād yoḳ 

Vādì-i èıṣyānda ḳaldum ihdinā Rabbì ṣırā  495
  

 

124 

    ı èa] 

159a  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Yazulmış ḫaṭṭı ḳaranuñ temāmet 

èIzāruñdur meger kim levḥ-i maḥfūẓ 

2. Cemālüñ seyrin itmekden melāéik 

Olupdur ey perì ġāyetde maḥẓūẓ   

 

125 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ol perì ruḫsār içün tìġ-i ḥasedle dem-be-dem 

 atlüñe ḳaṣd eyler ey dil çünki aġyār-ı ġalìẓ 

                                                 
495

  Fatiha (1/6) suresinden manen ve kısmen iktibastır : “Ey rabbim bizi kendi yoluna ulaş ır…” 



 

734 

 

2. Olmaġ isterseñ  aḳḳ’uñ ḥıfẓ u emānında eger 

Künc-i ġamda gitmesün dāyim dilüñden yā  afìẓ 

 

126 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Göñül şu derd-i èışḳ-ı Eyyūbì’dür itmez devādan ḫaṭṭ 

Gözüm şol ḥüzn ü ġam u Yaèḳūbì’dür eyler bükāédan ḫaṭṭ 

2.  abìèat olalı derd-i ġam-ı dildārla nuşā nūş  

 abìbā itmez oldı ṣoḥbet-i èıyş u ṣafādan ḫaṭṭ 

 

127 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. èAceb mi eylese ṭabèum dilā ol laèl-i terden ḫaṭṭ 

Ki eyler ṭūṭì-i gūyā olan elbet şekerden ḫaṭṭ 

2. Görüp sìm-i sirişk ü rūy-ı zerdüm yüzüme baḳmaz 

Neden ol ḫˇāce-i ḥüsn itmez ey dil sìm ü zerden ḫaṭṭ 

 

128 

    ı èa] 

159b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  anuram cifrüñ buñarından aḳar āb-ı ḥayāt 

Ol Mesìḥā dem feminden eylese iẓhār-ı lafẓ 



 

735 

 

2. Ey dür-i yek-dāne baḥr-i naẓm-ı gevher-bārda 

Vaṣf-ı dendānuñda oldı süpḥatü’l-ebrār-ı lafẓ 

 

129 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Maḥabbetsüze zārìdür nigārā ṣafḥa-i şièrüm    

Ki anda lāleler sürḫ oldı bir bir sebzeler elfāẓ 

2. Şecerdür bāġ-ı èışḳuñda ya ḫ d her mıṣraè-ı beytüm 

Ki olmışdur aña ey mìve-i ter bār u ber elfāż 

 

130 

   ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Olup murġ-ı suḫan-perdāz-ı Şìrāz   

Ne deñlü olsa elfāẓında lāfıẓ 

2. Bilürdi Ḫusrevā miḳdār-ı lafẓın 

Göreydi naẓm-i şièrüm Ḫˇāce Ḫāfıẓ  

 

131 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Derūn-ı dilde oldı mihr-i rūy-ı dil-sitān maḥfūẓ 

Nitekim ḫāk içinde naḳd-i genc-i Şāygān maḥfūẓ 



 

736 

 

2. Yüzine ḳarşu yāruñ ṭañ mı eşküm olsa nā-peydā 

Olur çün rūz-ı rūşende dilā sitāregān maḥfūẓ 

 

132 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Beni ṣanma ümìd-i Kevs er-ü cennet ider zìrā 

Muḳìm-i deyr-i èışḳ u ṭālibüm ü ìmāneyüm vāèiẓ 

2. èAceb mi ṭaḳsa ḥavrā boynuma ġayr-ı helāhiller 

Ezelden cezbe-i èışḳile çün dìvāneyüm vāèiẓ 

 

133 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  utalum zāhid idesin èaḳl-ı ser-gerdāna vaèẓ 

Cevherüñ żāyiè olur gūş eylemez dìvāne vaèż 

2. Yoḳ yere zaḫmet çekersin göñlüme pend eyleme 

Şeyḫ ne mümkindür ki teés ìr eyleye oġlāna vaèẓ 

 

134 

    ı èa] 

160a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  avāf-ı kūy-ı dildār itemeden èāşıḳları ey ṣūfì 

G araż bu kim iderler Kaèbe-i ehl-i ṣafā melḥūẓ 



 

737 

 

2. Ḫarābāt erlerinüñ çıḳdı rind-i bāde-i peymāyı 

Anı kim eyledüñ èālemde merd-i pādişā melḥūẓ 

 

135 

  Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şu kim dārū-yı derd-i èışḳı itmişdür devā melḫūẓ 

Olursa itmeye ol şerbet-i dāru’ş-şifā melḫūẓ 

2. kim derd-i ġam-ı èışḳını yāruñ iḫtiyār itdi 

Aña ölmek olupdur ey ṭabìbüm ibtidā melḫūẓ   

 

136 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Libās-ı faḳr içinde şol ki eylersün gedā melḫūẓ 

Anı ey ḫˇāce irfān ehli eyler pādişā melḫūẓ 

2. Olupdur rind-i ḳallāşı cihānuñ milk-i muèìnde   

Şular kim eylemişdür ḫulḳ-ı èālem pādişā melḫūẓ 

 

137 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Üşür başıġa aèdā zümre-i zāġ u zeġan mānend 

Nédir başıda bir kūf-i melāmetdür meger vāèiẓ 



 

738 

 

2. èİmānsız kimse kérmes déb ṣatar èamelġa cenneti 

Saġınur anı bir veche emānetdür meger vāèiẓ 

 

138 

    ı èa] 

160b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şemè-i tavḥìd ola mı ḳalbüñde rūşen olmadan 

Kāz-ı illāyile iden rişte-i şirk inḳıṭāè 

2. Cānda olan zār-ı nihānı dile fāş eyleme 

Çün dimişler külli sırrın cāveza’l-is nenyni şāè 496  

 

139 

    ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1.  uluña eyle naẓar ḥāline taraḥḥum ḳıl  

Çü sensin ey şeh-i èālì Baṣìr ü Semìè 

2. Ne ġam ḥaṭā vü zelelden bu èāṣì mücrime ger 

Şifā èafāsı Muḥammed olursa aña şefìè 

 

 

 

 

                                                 
496

  İki kişinin bildiği sır değildir. 



 

739 

 

140 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gird-bād-ı āhumile ḫāk-i çeşm-i Mevlevì 

 avt-ı nāy-ı nālemi gūş eyleyüp eyler semāè 

2. Ben dedüm böyle semāè etmek neden döndi dedi 

Külli èömrin lā-yemürrü fì-semāèi’l-èışḳı  āè 497
 

 

141 

    ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Mürdem  zi-ḥavf-i ḥaṭṭeş ez-cān u … 

Yā dāfia’l-belāyā yā hāze’l-hūmi idfaè 498 

2. Ben teşne ḫāk-sāre bir ḳatre mā dimez ol 

 utalum oldı laèli āb-ı ḥayāta menbaè 

 

142 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Sözüñdür āb-ı Ḫıżr-ı zinde laèlüñdür aña menbaè 

Yüzüñdür kevkeb-i raḫşında zülfüñdür aña maṭlaè 

                                                 
497

  Aşk ayininde geçmeyen ömrümün tamamı zayi oldu. 
498

  Ey belaları def eden, bu korkuları da def eyle! 



 

740 

 

2. Ne mey olur zülālüñ aña cām-ı Cem olur sāġar 

Ne mihr olur cemālüñ aña miskìn ebr olur burḳaè 

 

143 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Cānumı yaḳduġı bu ol mehliḳā çekdükçe ḳadd 

Tābını efzūn ider bulduḳça ḫūrşìd irtifāè 

2. Gözde eşküm var iken nār-ı èızāruñ ṣaldı èaks 

Eylemezken ey ḳamer-sìmā naḳìżin ictimāè 

 

144 

   Na m] 

161a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne kevkeb kim gözüm burcından oldı ey ḳamer ṭāliè 

İder heb devlet-i mihrüñde merdümler anı şāfiè 

2. Yüzin eṭfāl-i eşküñ dìde niçün yumasun ḳana 

Anuñ rāz-ı dilin heb illere ol eyledi Şāèriè 

 

145 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Pìnelerle gūşını pür eylemiş derd-i sefìd 

Nice itsün nālesin bülbüllerinüñ istimāè 



 

741 

 

2. Nāy-ı nālem mevlevìler gibi gūş idüp yine  

Ḫāk-i bülbül gird-bād-ı āhile eyler semāè  

 

146 

    ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Māl-ı dünyāyı unut kesb-i umūr-ı èışḳ it 

Lā  a ièèömreke fi’d-dehri bima lā yenfaè 499
 

2. Zülf-i dilber gibi ḳaṭè olmaya derseñ destüñ 

Kimsenüñ mālına uzatma ṣaḳın dest-i ṭamaè 

 

147  

    ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Bu ne ḥikmetdür iden keşf-i kerāmet zāhidā 

Zerrece sırr-ı dehān-ı yāre bulmaz iṭṭilāè 

2. Cevher-i ferd-i dehān-ı yāri taḳsìm itmede 

Feylesūfān-ı cihān yoḳ yire eylermiş nizāè  

 

 

 

                                                 
499

  Menfaat vermeksizin ömrün zaman içerisinde kaybolup gitmez. 

 



 

742 

 

148 

   Na m] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Bir ide didi meh-i nev ḳaşına bir mıṣrāè 

Nice gün oldı güneş idemez anı maṭlaè 

2. Giyāh-ı miḥnet-i èışḳet zi-ḫāk mì-rūyed 

Şumāè-ı şemèa-i şevḳeti mine’s-semāé bi’l-maè  

 

149 

     ı èa] 

161b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Tutmışam ülfet bahāyim birle mén māhūn ara 

 ays yan glıġ bolġalı sulṭān-ı èiḳlìm-i ferāġ 

2. Kéceler mūr-ı meleḥla èıyş u èişret éylesem 

Meclisimde ṣubḥ-dek şeb-tāb olur zerrìn çerāġ 

 

150 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. èAks-i ruḫsāruñla çeşmüm bir gümiş ḳandìldür 

Rişte-i zülfüñ fetìl oldı sirişküm aña yaġ 

2. Aṣmaġıçün cāmiè-i èışḳuñda üstād-ı ḳażā 

Eyledi zencìr-i eşkümden aña bir sìm-baġ 

 



 

743 

 

151 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şuèle-i āh-ı derūnum eylesün aña fetìl 

Ḫānḳāh-ı çarḫ-ı mìnāda yaḳarsa meh çerāġ 

2. Şuèle-i āhum ilet ey peyk-i ḥażret göklere 

Lāzım olursa eger kerrūbiyāna zer-çerāġ 

 

152 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. èAḳl-ı küll sevdā-yı zülfüñle müşevveş ḥāldür 

 andedür sāḳì yetişdür aña bir cām-ı ferāġ 

2. Maṭlaè-i sāġardan itsün āftāb-ı mey ṭulūè 

Rūşen olsun bezm-i dil èaḳlum söyündürsün çerāġ  

 

153 

    ı èa] 

162a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Dilde daġ üzre ḫayāl-i ġarażı èārıżda ḫāl 

Oldı dāġ üstinde lāle lālenüñ üstinde dāġ 

2. Ucı yanmış her benefşe bir yeşil kibrìtdür 

Lāle ol kibrìtile gülzārda baḳar çerāġ 



 

744 

 

154 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Baña bir cām-ı hucūdı yetişdür ḳandesin sāḳì 

Ola kim ḳayd-ı èālemden ola dil bir zamān fāriġ 

2. Ne ḥikmetdür ki ten milkine èaḳl u cān u dāġ itdi 

Göñül mihrüñden olmaz yine ey nā-mihrbān fāriġ  

 

155 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bezm-i gülşen de benefşe yaḳdı kibrìtüñ ucın 

Tā yaḳa nergis anuñla bāġda zerrìn-çerāġ 

2. Ḫusrev-i gül ġoncalarla gice işret itmege 

Lāleler bezm-i çemende yaḳdılar laèlìn çerāġ 

 

156 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bir muṣannaè ḳıṭèa didüm tìġ ü tìr-i dilbere 

Baş egüp ehl-i belāġat didiler ḥāḳḳā belìġ 

2. Geçmek-içün yāre ḥalḳı kìşine ṣoḳuldı tìr 

Kesmek-içün ehl-i èışḳı yanına ṭaḳıldı tìġ 

 



 

745 

 

157 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Micmer-i tende ḫayāl-i ḫāl-i miskìnüñ yaḳup   

Ehl-i bezme eyledüm derd-i dili èıṭr u bāġ 

2. Nuḳl-i baġrum yaşı dilde tìr-i zer-peykān-ı şemè 

Derd-i sāḳì sāġar-ı pür-bāde ḫūn-ālūd-ı dāġ 

 

158 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sìneme zülfüñ ġamı geldükçe yaḳsam n’ola dāġ 

Şeb irişe ḫānesine her kişi yaḳar çerāġ 

2. Ey perì-peyker anuñ çıḳmazdı farḳından duḫān 

Ḫānesinde dergāhuñ [yaḳmasa] şevḳüñ ocāġ  

 

159 

    ı èa] 

162b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rāh-ı Leylì rūşen olmaġa çemende lāleler 

Yaḳdılar Mecnūn-ı şeydāya gice laèlìn çerāġ 

2. Māh ṣanma virmege Leylā’ya Nevfel’den cüz 

Şemè yaḳdı bir zümürrüd mìle gice serv ü bāġ 

 



 

746 

 

160 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ūfì-i sālūse keşf olmaz rumūz-ı lev-küşif 
500

 

Başını çekse muraḳḳaè içre mānend-i keşef 

2. Ḫizmet-i èirfān gerek kūy-ı ḫarābāt içre kim 

Nükte-i tevḥìdle keşf ola sırr-ı men èaref 
501

  

 

161 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Keh şarāb-ı Kevs er içüp ṣūfì keh māéin maèìn 
502

 

Rind-i der āşāma uymazsa ṭabìèat muḫtelif  

2. Biz ḫarābāt ehliyüz meyḫāne küncin isterüz 

Varsun ol miḥrāb u mescid içre olsun muètekif 

 

162 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nuṣḥ u pendin pìr-i deyrüñ gūş-ı cānile işit 

Zāhidüñ güft u firìbin diñleme ey nā-ḫalef 

                                                 
500  Hazret-i Ali’nin ilmini övmek amacıyla“Eğer perde açılsaydı kesin bilgimde bir ar ış olmazdı” 

manasına gelen ve Hz. Ali’ye atfedilen sözün ilk kelimesidir. 
501  “Kendini bilen Rabbini bilir.” (Men arefe nefsehû fe-kad arefe Rabbehû) olarak bilinen hadisten iktibas 

olarak alınmıştır.  
502

  Mülk (67/30): “… emiz su (akarsu)…” 



 

747 

 

2. Kef geçüp deryā gibi dür üzre ne’ylersin èaceb 

Çün geçersin bārì geç mey üzre bì-āvāre kef   

 

163 

     ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Çünki bir ṣafderisin ḫamuş-künān-ı bezmüñ 

 andesin baġladı meydānda ḥabāb-ı mey-i ṣaf 

2. Ceyş-i endūhile cenk itmege oldı sāḳì 

Miġfer-i bāde ḥābāb u siper-i muṭrib def 

 

164 

     ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

  (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Bu ḳadar muècize-i ḥüsni görürken sende 

Gelmez ìmāna daḥi zāhid-i münkir inṣāf 

2. Baña it nāz u cefāyı anı ḳo sulṭānum 

 adrini bilmeyene eyleme lüṭfuñ isrāf 
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165 

    ı èa] 

163a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bulmadılar ḳaşuña mānend-i bir maèkūs yā 

Aradı ḫaṭṭāṭlar yaḳūt-ı dürcin muḥref 

2. Eyleye bār-ı ecel tizcek mużāèaf ḳaddini 

Naḳd-i èömrin itmeye her kim kemāl-i èışḳa ḫarf 

 

166 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Olursañ mālik-i milk-i taṣarruf 

Bilürsin  neydügin ṣūfì taṣavvuf 

2. Olur māniè bisāṭ-ı ḳurbe aġyār 

Eger itmezseñ isḳāṭ-ı tekellüf 

 

167 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Dimez ṣūfì riyādan yek mey-i nāb 

Bilürken nıṣf-ı dìn olduġın inṣāf 

2. Derūnın mey gibi ṣāf itmeyenler 

Taṣavvufdan iñende urmasun lāf 



 

749 

 

168 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şöyle ḳızlıḳ itdi dünyāyı bu çarḫ-ı pìr-i zen 

Kim görinmez çarḫ-ı tennūrında ala bir reġif 

2. Ayda bir kez görinür güçile ḫalḳ-ı èāleme 

Cevèile ṭıfl-ı hilāli şöyle itmişdür żaèìf 

 

169 

    ı èa] 

163b  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün  

1. Déme èallāme-i èaṣrım cihānda  

Keşef yan glıġ géyüp egnin ge bir ṣūf 

2. Efendi yine zāġ-ı suḫtevātı 

Üşürdüñ başıga mānende-i kūf 

 

170 

   Na m] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Zihì ki cilve-gehüñ bu revāḳ-ı nüh eṭbāḳ 

G ubār-ı esbüñe çeşm-i sitāredür müştāḳ 

2. İki nièāl-i semendüñ düşüpdür eflāke  

Anuñla oldı münevver meḥāfil-i āfāḳ 

 



 

750 

 

171 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Yaġdurur gerdūn gözinden ṭurma bārān-ı firāḳ 

Hìç dimez bir gün yıḳılur ansızın bu köhne ṭāḳ 

2. Pādişāh-ı èışḳ olan ne’yler ki kuḥli ḳubbeéi  

Bir iki gün aña yetmez mi ki bu kuḥlì ves āḳ 

 

172 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  smān ḫaṭtı hilāl ebrūları laèli şafaḳ 

Kāküli ebr u S üreyyā beñleri encüm-i èaraḳ 

2. Perdesin refè eyledi çün māh-ı nev ebrūsınuñ 

Seyrine çıḳdı melāéik bām-ı çarḫa mā-ḫalaḳ  

 

173 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  asret-i āb-ı èıneble cān virürsem eyleñüz 

Ḫırḳamuñ bir pāresin bāġ-ı cihānda ḳorḳuluḳ 

2. Cūlaruñ vaḳt-i ḥazān ṣaḥn-ı çemende Kaèbe-veş 

Berg-i zerd-i zerle oldı her biri altun oluḳ 



 

751 

 

174 

   Na m] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Çünki tevfìḳ ider rāh-ı hüdā pende refìḳ  

Kesme ümìdi ki Allah veliyyü’t-tevfìḳ  

2. Bì-rev ol maḳṣada irmek dilerseñ ey dil 

Pişer ü saña yeter kūfte-i pìrān-ı ṭarìḳ 

 

175 

    ı èa] 

164a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şol ki èışḳuñ ḥāletin fehm itmeyüp 

Nefs-i ṭuġyānın diye iġvā-yı èışḳ   

2. Ol mu illü bì ḥayātuñ ḳatline  

Virdi fetvā müftì-i aèlā-yı èışḳ 

 

176 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Derdüm izèān eylese Mecnūn iderdi yād-ı èışḳ 

Nālem işitse bilürdi ne’ydügin Ferhād-ı èışḳ 



 

752 

 

2. Bir ḳażā-yı āsmāna eylemişler nām-ı mihr   

Bir belā-yı nāgehāna eylemişler ad-ı èışḳ  

 

177 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sìnede èāteş-i ġam dìdede ḳıldı nem-i èışḳ 

Olalı kūy-ı melāmetde göñül hem-dem-i èışḳ 

2. Tāze ter ola deyü sebze-i sìnem her dem 

Üstine ebr-i müjemden ṣaçılur şebnem-i èışḳ 

 

178 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Tā ki mirāt-ı dil-i èuşşāḳı peydā itdi èışḳ 

Anda èaks-i rūy-ı dildāra temāşā itdi èışḳ 

2. On sekiz biñ èālemi naḳşında ḥayrān eyledi 

 afḥa-i èālemde bir ṣūret-i pezìr itdi èışḳ  
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179 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bulmadum bir ḫāne-i rāḥat anuñ vìrānı yoḳ 

Geymedüm bir cāme-i vuṣlat anuñ hicrānı yoḳ 

2. Var mıdur bir ṭoġrı èāşıḳ ṣıdḳile peymānı var 

 ande var bir yār-ı  ādıḳ èahdinüñ yalanı yoḳ  

 

180 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Süvār-ı esb-i hicrānuñ olaldan hìç ḳarārum yoḳ 

èİnān-ı ṣabrı aldurdum elümden iḫtiyārum yoḳ  

2. Saña taḳrìr iderdüm ey refìḳ aḥvālini èışḳuñ 

Velì güftāra ġāyet bì-mecālüm iḳtidārum yoḳ 

 

181 

   ı èa] 

164b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Zerreye girsem olurdı mihr-i burc-ı salṭanat 

Şöyle olmışdur tenüm fikr-i dehānuñla żaèìf 

2. G am ḳūyında sāyebān itsem olurdı bir ḳılı 

Eyle oldım ḥasret-i mūy-ı miyānuñla naḥìf 



 

754 

 

182 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫançer idüp berg-i bìdi cūylar gülzārda 

Tìġ-i dildār içün eyler ṭurma sūsenle mesāf 

2. Servler ṭutup kenār-ı cūybārı didiler   

Yā ġıyās e’l-müs aġìsìn neccinā mimmā neḫāf 
503

 

 

183 

     ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ben şol ḫarāb-ı mest-i şarāb-ı feṣāḥatüm 

 aldum ayaḳda curèa gibi dest-gìri yoḳ  

2. İrdi kemāle sözleri ṭabè-ı bülendimüñ  

Ey ḫusrev-i zamāne hemìn bir ẓahìri yoḳ 

 

184 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Beççe-i èışḳı yazur ḫūnla üstād-ı müjem 

Yüzümüñ yoḫsa kim ṭıfl-ı sirişk ola sebaḳ 

                                                 
503

  Ey bereketi bol olan Rabbim, bizi korktuklarımızdan koru! 

 



 

755 

 

2. Lāciverdiyle  ḫaṭṭ-ı sebzi gülistān-ı şerḥin  

Yüzi ḥāżırladı yazmaġa iki al ṭabaḳ 

 

185 

  Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Çün dehānı darlıġında oldı şübhem ey refìḳ 

 almasa ḥall eyleseñ bu şübhe mübhem ey refìḳ 

2. Ger vücūdına delìl olur diseñ ḫāl-i beni 

Noḳta-i mevhūmı ṭutmazlar müsellem ey refìḳ 

 

186 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Göñülde bulduġından ṣoñra Leylā’sın ḳoyup şehri   

Varup taġlar başında  ays-veş eyler vaṭan èāşıḳ 

2. O Şìrìn ṣūreti ṭaġlarda levḥ-i senge yazmazdı 

Eger bencileyin olmış olaydı Kūhken èāşıḳ  
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187 

   Na m] 

165a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. èAceb mi cān bedenden ayrulınca olmasa münfekk 

Dehānuñ cevheri cāna olupdur cüzé-i lā yünfek  

2. Belüñ fikr itmede erbāb-ı diḳḳat ḳıldı lā-yufhem  

Femüñ ḥüsn itmede ehl-i baṣìret oldı lā-yüdrek  

 

188 

    Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Elā ey nūr-ı çeşm-i cān-ı ġam-nāk 

Li-èömrì lā-yerā èaynāyi levlāk 
504

 

2. Derūn-ı ḫāne-i ḳalbüm zümürrüt 

Münevver sāḫatì Allahü ebḳāk 
505

 

 

189 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Hümā-yı faṣlı èūd-āsā yeter muṭrib aḥbābuñ 

Meger kim üstüḥˇānumdan olupdur elde mıżrābuñ   

                                                 
504

  Ömrümde senden başkasını gözüm görmedi. 
505

  Beni değerli kılan sensin, ölümsüz olan ancak Allah’tır. 

 



 

757 

 

2. èAceb mi secde-i dāyim iderseñ nūr urup ḫāke   

Nişān-ı laèl-i esbidür senüñ ey sāye miḥrābuñ  

 

190 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Saçuñ ẓulmet ḥayāt-efzā-yı laèlüñ üzre tebḫāle 

Nişānı oldı ey Ḫıżr-ı zamān ser-çeşme-i cānuñ 

2. Ne deñlü tìr-i müjgān ursa cāna ol kemān-ebrū 

 ayurmaz  ādıḳā çün dāġ-ı hicrān oldı ḳalḳanuñ 

 

191 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  aş degül naèl-i semend-i èışḳuñ urmışdur ezel 

Görinen ey şeh çemende ḳarasıdur anuñ 

2. Bir örümcekdür  ṭolaşmış rişte-i cisme göñül 

Kim zenāb-ı ġuṣṣa-i ḫālüñ ġıdāsıdur anuñ  
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192 

 Na m] 

165b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Göreydüñ bārì ey Yūsūf bilürdüñ sen de miḳdāruñ 

Cihānı yalñuz bulduñ n’ola germ olsa bāzāruñ 

2. Tefāvüt nicedür mābeyniñüzde gör ki èāşıḳlar  

Anuñ cānile oldılar senüñ zerle ḫarìdāruñ  

 

193 

    Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Alup destige misvākı uyub lafzına Şeyṭān’uñ   

Lebine diş bélermişsin g éşitdük ol perìşānuñ 

2. Nigāruñ èuḳde-i zülfini muḥkem èuḳdedür ṣaḳın 

Taḥammül éylemez ol èuḳdeye éy şeyḫ dendānuñ  

 

194 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Tefeéül eyleyüp nāveklerüñle ḳatline cānuñ 

Elifler çekdi sìnemde ḫayāl-i ṣaff-i müjgānuñ 

2. Ecel şeklin dil-i bìmāruma èarż itmege geldi 

Eline ṣundı ey ḳaşı kemān enìse peykānuñ  
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195 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Gerd-i ġamdan ḫāne-i dil oldı pāk 

Leyse fì- ḳalbì  velìkin sivāk 506
 

2. Cism-i èāşık mi şūd  zi ìn rū-yi zerd  

Zer-i kend ḫāk-i siyeh-rā èışḳ-ı pāk 

 

196 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Hevā-yi dürr-i dendānı iderse  

Yolında bu ten-i fersūdemi nāk 

2. Umarın ki ḳażāé her şāḫsārın  

Dürr-i dendān-ı yāre ide misvāk 

 

197 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Sūzen-i müjgān-ı bülbüldür diken 

İtse gül ḫār-ı elemle sìne-çāk 

                                                 
506

  Senden başka kalbimde hiçbir şey yoktur. 

 



 

760 

 

2.  ande kim yaḳsam ḫayālüñ düş olur 

Mā yerā èaynāyi fi’d-dehri sivāk 
507

 

 

198 

    ı èa] 

166a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ben mürde cismi eyleyüp iḥyā Mesìḥ-vār 

Ol laèl-i nābı muècize-perdāz itmedüñ 

2.  atl itmeyince ġamze-i Mūsā’yile dirìġ 

Ḫıżr’ı Mesìḥ-i dehrile hem-rāz itmedüñ 

 

199 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ūretüñ itse dür-i nābında açar gözlerüñ 

Ruḫlaruñ gencìnedür üstinde ejder-i kākülüñ 

2. è şıḳuñ rūzın ḳara baḫtum gibi eyler siyāh 

Her ḳaçen kim ṣaçsa kāfir urur èanber kākülüñ 

 

 

 

                                                 
507

  Tüm zamanlarda senden başkasını gözüm görmez. 
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200 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün  

1. Belā şehbāzı şikestān-serāda āşyān tutmış  

Émes müjgān közümde köz körür ey kebk-i der ḫāşāk 

2. Né şehbāz-ı Hümā-pervāz érür ol murġ-ı èizzet kim 

Anın g evc-i hevāsıġa érişmes ṭāéir-i idrāk 

 

201 

    ı èa] 

166b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1.  asret-i ḫaṭṭuñla cān bérgenlerin g ḫāk-i teni 

 ayda kim tüşse béte ol cāyda ḫār-ı ecel  

2. Gülşen-i kūyında körgeç murġ-ı dil cān bérdügin 

Ol gül-i bāġ-ı leṭāfet dédi vallāhi maḥall 

 

202 

   Na m] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Nice bir ide recā ehli temennì vaṣluñ 

Nice pür ola ḥadìs -i dehenüñ leyte leèal 
508

 

                                                 
508

  Arapçada edat görevinde olan kelime “keşke” demektir. 

 



 

762 

 

2. Manṭıḳ-ı mihri ḳıyāsile bilinmez yāruñ 

Yoḳ yere eyleme nādānlar ile baḥs  ü cedel 

 

203 

 Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bāġ-ı dehre şol-ḳadar bārān-ı eşk aḳıtdı seyl 

Ol nihāl-i nāz egilüp itmedi bir pāre meyl 

2. èAks-i ruḫsār-ı sirişküm dìdede rengìn ider 

Kān-ı imkānda èaḳìḳi nite kim tāb-ı Süheyl 

 

204 

  ı èa] 

fāèilātün mefāèilün fāèilün 

1. Her ne itse olur nigār aḥsen 

Külli fièlin mine’l-cemìli cemìl 509
 

2. Meyl ider èaks-i laèli gör teşne 

Külli māin ile’l-biḥāru’l-meyil 
510

 

 

 

 

 

                                                 
509

  Güzelin her yaptığı şey güzeldir. 
510

  Suların tamamı denize meyl eder. 
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205 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Göñüller ḫürmetine urmaġıçün āteş-i şevḳi 

Yine sāḳì-i bezm almış ele bir lāle-gūn meşèal 

2. G arìḳ-i baḥr-i èışḳ olanları iḫrāca ey  ādıḳ  

Olupdur ḳulzüm-i èışḳında yāruñ ḳaşları ṣandal   

 

206 

   Me āliè] 

167a  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. İnnì  raéey ü vecheke yā eşrafe’l-enām  

Ke’ş-şemèi fi’l-ġayāhibi ke’l-bedri fi’ - alām 
511

 

2.  ulmet içinde ḳalmış idi cümle ḫāss u èām 

Şemè-i cemālüñ itmese bu èarṣada ḥirām 

 

207 

     ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Devr-i ruḫuñda vaṣf-ı ser-i zülfün itmeden 

Bildi cihānda baḥs -i teselsül nedür ḥakìm 

                                                 
511

  Ey yaratılmışların en şereflisi olan, senin yüzünü gördüm! Dipteki/zindandaki mum gibi ve karanlıktaki 

ay gibi… 



 

764 

 

2. Saṭḥ-ı felekde yād olıcak ḫaṭṭ-ı istivā 

 add-i nihāl-i yāre varur ṭabè-ı müstaḳìm 

 

 

208 

   Na m] 

fāèilātün mefāèilün fāèilün 

1. Almazan merd iseñ dilā çünkim   

Didi  aḳ inne keydehünne èA ìm 
512

 

2. Leyse mekru’n-nisāéi maḫfiyyen 
513

 

İnne Rabbì  bikeydihünne èAlìm 
514

  

 

209 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Néydügin fehm étmes irkin Zühre söz ü sāzı 

Étmiş irdim mén  icāz-ı kūy-ı dilberni maḳām 

2. Sāḳì devrān-ı mey-i mihrüñ ṭola nūş étmege 

 ıldı éy mihr u hilāl zer-nişānı sìm-i cām  

 

 

                                                 
512

  Yusuf 12/28 : “Onların (kadınların)  uzağı çok büyük ür.” 
513

  Kadınların tuzağı gizli değildir. 
514

  Yusuf 12/34 suresinden manen iktibastır: “Şüphesiz ki benim Rabbim onların  uzaklarını bilendir.” 
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210 

    ı èa] 

167b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Curèa-i cāmūn ki dökdi ḫāke sāḳì-i ezel 

 ıynetinden eyledi üstād-ı ḥikmet cām-ı Cem 

2. Sāz-ı èışḳa rişte-i cānumdan evtār eyledüm 

Neydügin Zühre felekde bilmez iken zìr ü bam 

 

211 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vaṣf-ı laèlüñde kemāle irişelden süḫanüm 

Her kişi vird-i zebān eyledi şièr-i ḥasenüm 

2.  ızdurur tìşe-i ḫāmile süḫan kühsārın 

Kūh-ken mi ṣanur ol Ḫusrev şìrìn dehenüm   

 

212 

   Na m] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Dehān-ı ġoncayı laèl-i leb-i cānāne beñzetdüm 

İçinde ḳaṭre-i şebnemleri dendāna beñzetdüm 
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2. Muḥannāé elleri èaks-i nigāruñ eşk-i çeşmümde  

Muḥiṭ-i aèẓam içre nice mercāna beñzetdüm 

 

213 

    ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Tū pādişāh-ı èālem u sulṭān-ı yevm-i dìn 

Mā bende-i kemìnem ü iyyāke nes aèìn 
515

 

2. Yā Hādi’s-sebìli lenā ihdina’ṣ-ṣırā  516
 

èİṣyān şebinde ḳoma bizi şöyle  āllìn 
517

  

 

214 

       ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Didi ḫaṭṭuñ yüzde gören ehl-i dìn 

Üzlife i’l-cenne ü li’l-mü  aḳìn  
518

 

2. Nükte-i esrār-ı ḫaṭṭın ḳıl beyān 

 ul bi-lisānin èArabiyyin mübìn  
519

 

 

 

                                                 
515

  Fatiha (1/5): “Yalnız senden yardım dileriz…” 
516

  Fatiha (1/6 ): “Bizi doğru yola eriş ir…” 
517

  Fatiha (1/7) : “Dalâle  e olanlar…” 
518

  Kaf (50/31): “Cenne  de  akva sahiplerine yaklaş ırılır.” 
519

  Apaçık bir Arapça ile söyle. 
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215 

     ı èa] 

168a  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Dilā gümrāh-ı èışḳa her biri necm-i hidāyetdür 

Şererler kim olur peydā şehüñ naèl-i semendinden 

2. Göñül Behrām-ı Gūr’idür bu deşt-i vaḥşet-ābāduñ 

Ḫalāṣ olmaz ġazāl-ı çarḫ anuñ āhì kemendinden   

 

216 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Vezn içün gül Yūsuf’ın Mıṣr-ı çemende gūyiyā 

Gìsesin ṭoldurdı jāle ġoncanuñ dürr-i èAden 

2. Yūsuf-ı cānı zeḳan çāhından itlāḳ itmege  

Kākül-i müşgìn dilber eylemiş èanber resen 

 

217 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Muṭavvel zülfinüñ baḫşında èarż idüp teselsüller 

Dehānı devrine geldükde baḫş-i muḥtaṣar itsün 

2. Dehānı vaṣfına lāyıḳ degüldür ol kilk ey dil 

Gerekse ġoncanuñ jāle dehānın pür güher itsün 
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218 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Eger devrümde gelmiş olsa idi şübhesüz ey dil 

Gelüp oḳurdı ḥızbü’l-baḥri benden  ażret-i Zü’n-nūn 

2. Behāneyle añılur nām-ı Leylì diyü mektebde 

Dem-ā-dem sūre-i Ve’l-leyl oḳurdı tıfl iken Mecnūn 

 

219 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  afḥa-i ḫūrşìde ḳonmış sürḫ ile 

Noḳṭa-i leb oldı gūyā ol dehen 

2. G abġab-ı māha aṣılmış fi’l-mes el 

Bir muèallaḳ āba döndi ol zeḳan  

 

220 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün  

1. Dem-ā-dem nār-ı ġamda cism-i èāşıḳ 

Yezūbü fi’l-le ā mis lü’l-lüceyn  
520

 

                                                 
520

  Gümüş gibi ateşte eriyor. 



 

769 

 

2. Yine èahde vefāyı itmedüñ sen 

Le-ḳad aḫlef ü vaèdì merrateyn 
521

 

 

221 

     ı èa] 

168b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Felekden mertebeñ aèlā melekden ṣūretüñ aḥsen 

Teèālallāh zihì mesken zihì ḫūrşìd-i nūr-efken 

2. Hilālüñ ḥācib-i ġarrā mis ālüñ mihr-i nūr-efzā 

Cemālüñ māh-ı şeb-ārā èızāruñ encüm-i rūşen 

 

222 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. İtmege taèlìm-i iḥyā laèli üzre ḳaş degül 

Şeh-perin açup iner èÌsā’ya Cibrìl-i Emìn   

2. Kātib-i ḳudret èızār-ı levḥasına bì-ḳalem 

Misk-i terle yazdı hāzā raḥmetün li’l-èālemìn 
522

 

 

 

                                                 
521

  Ben vadimden iki defa caydım. 
522

  Bu alemlere rahmettir. 
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223 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  ul olurdı aña Yūsuf göreydi ḥüsn-i tefsìrin 

Olurdı  ażret-i èÌsì işitse luṭf-ı teḳrìrin 

2. Eline ḫāme almazdı Nigāristān-ı ḥüsn içre 

Eger bu vech ile Mānì göreydi naḳş u taṣvìrin 

 

224 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  anki ṭūmārında ol vaṣf-ı ḫaṭṭ-ı èanber-şiken 

Mūr-ı ḫaylìdür ki itmiş üstüḫˇān içre vaṭan  

2. Yūsuf-ı cān çıḳmaz ol çāh-ı zenaḫdāndan eger 

Rişte-i zerdin şumāè-ı mihr aña itse resen 

 

225 

   Na m] 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün  

1. èIşḳuñda bilür ḥālimi ḫūnìn ciger olġan 

Körgeç ġamımı fehm éter ehl-i naẓar olġan 



 

771 

 

2. Ésib firāḳın gnı tanur berg-i ḥazān dìk 

Tüşüp ayaġın g tozıġa zìr ü zeber olġan 

 

226 

    ı èa] 

169a  mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Çü gördi bìni o muèciz-liḳā-yi engüştin  

Götürdi didi şehā lā ilāhe illā hū 

2. Olurdı saña müşābih eyā ḳamer ṭalèat 

Olaydı çihre-i ḫūrşìde māh-ı nev ebrū 

 

227 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Eger devrüñde gelmiş olsa dehre 

Bu deñlü ḥüsnile ey māh-ı dil-cū 

2. Ayaġuñ ṭopraġınuñ cevherine 

İderdi gözlerin Yūsuf terāzū 

 

228 

     ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Cenāb-ı muġ saña yetmez mi ey dil taḥt-gāh-ı Cem 

 abāb-ı mey ṣafā ehline besdür tāc-ı Keyḫusrev 



 

772 

 

2. Eger kim èaks-i ebrūsın ṣalaydı cānuña ol meh 

Saèādetle ayaġuña gelürdi yerde māh-ı nev 

 

229 

    ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

   (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Meşèal-i nūr-ı hüdāyet gece olup ẓāhir   

 aldı çün meclisine pìr-i muġānuñ pertev 

2.  alet-i bādeden aña olıcaḳ şeyḫ-i şehr 

Eyledi ḫırḳa-i ṣad-pāre-i ḫımāre kerev 

 

230 

    ı èa] 

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 

1. Aḫşāma ḳarşu kūşe-i bāmına çıḳmış gün gibi 

Başa külāhı kec geyüp gördüm ṭurur bir māh-ı nev 

2. Baḳdum yüzine bir èAcem oġlanı imiş ol meger 

 ışmıyla idüp ġamzeler didi ne baḳarsın bürev 

 

 

 

 



 

773 

 

231 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Uzatmasun ayaġı ṭopraġına 

Alın söyleñ ipe çeksün terāzü 

2. Firāḳ-ı sünbülin çekmekden ey dil 

Düşürdi nāfe-i miskìnin āhū 

 

 232 

   Na m] 

169b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Göreydi vaṣf-ı naḫl-i ḳāmetüñde şièrüm ey gül-rū 

Diyeydi bāġ-ı naẓmuñ naḫl-i bendesin baña ḫū  

2.  abāsın çāk iden kimdür deyince Yūsuf-ı cānuñ 

Görüp engūr-ı ḫālin ṭıfl-ı dil  ādıḳ didi bu bu  

 

233 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bāġbān ey serv-i ḳadd beñzer ḳaçarmış bāġdan 

Kim gezer vādìde gördüm sürüyüp zencìr-i ṣu  

2. Bāġda şerbetile ṭoldurmış ḥabābuñ şìşesin 

Nergis-i bìmāruñ eyler derdine tedbìr-i ṣu 



 

774 

 

234 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bād-ı āhumla çıḳar nār-ı şafaḳdan bir èalev 

Bilemeyen anı ṣanur ṭarf-ı ufuḳda māh-ı nev 

2. Dir saña dās-ı hilāli destine alup felek   

Mezraè-ı èömrüñ yetişdi geldi hengām-ı direv 

 

235 

   ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ol nihāl-i serv-i gülşende bulup seyr itmege   

Dìdeler idüp ḥabābı gitdi eşküm su-be-su  

2. Mūya dönmiş cism-i zārum düşdi zülfi tārına 

Bulmadı şāne arayup gice anı mū-be-mū   

 

236 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Yüzüñde olmış ol ḫāl-i siyeh mū 

Siyeh per ṭaḳınur bir ṭıfl-ı Hindū 

2. G ubārile yazulmış ḥarf-i rāda 

Muṣannaè iki mıṣrāèdur ol ebrū 



 

775 

 

237 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Kemer urdı baña raḫşı zamānuñ 

Nişān-ı naèlidür elümde ebrū 

2.  olaşdı rişte-i cāna ḫayālüñ 

Nitekim dāmene ṣayyāduñ āhū 

 

238 

    ı èa] 

170a  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Gözüng èaksiyle çeşm-i pür sirişküm 

Kedūdur kim bitülmiş anda āhū 

2. Zücāc-ı ḳanda kirgen bir megestür 

Lebüñ èaksiyle gözde ḫāl-i ḫūş-bū  

 

239 

    ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Biñ yıl gezse deşt-i hevesde peyk-i cān 

Keyf ü kemendin almaya anuñ nişān-ı hū 

2. Şeh-perlerini döke yine itmeye güzer 

Şehbāz-ı èaḳl u fikr-teg ey dil feżā-yı hū 

 



 

776 

 

240 

   Na m] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Midād-ı miskile taḥrìr ider o ḫaṭṭ-ı siyāh 

èIzārı ṣafḥasına lā ilāhe illāllāh 

2. Giderdi ẓulmet-i küfri yüzinden ìmānuñ 

 açen ki burḳaè-i zülfin götürdi ol yüzi māh 

 

241 

    ı èa] 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Çāk itdügiçün beççe-i mihrgāne yaḳasın 

Od yaḳdı ser-i çarḫa çıḳup āh-ı seher-gāh   

2. Göstermese bol aña çıḳup şuèle-i āhı   

G am ẓulmeti içinde ḳalurdı dil-i gümrāh 

 

242 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şāhid-i cāmı gece meydānı gördüm ṭolanır 

Başına geymiş ḥabāb-ı aldan laèlìn külāh 

2.  ubbe-i eflāke dönmüşdi ḥabāb-ı cām-ı mey 

Şuèlesi şemèüñ nūrında görinürdi şekl-i māh 



 

777 

 

243 

   Na m] 

170b   mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Yüzinden ol meh-i bedrüñ açıldı ṭarf-ı külāh 

Görindi maènì-i esrār şemm-i vechullāh 

2.  oḳardı şaèşaèa-i ġamze gözine ḫançer 

Yüzine her ki o mihr-i cemālüñ itse nigāh 

 

244 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Ḫākde bir naèl-i esbüñ buldı yıllardur göñül 

Kūşe-i ḫalvetde anı eylemişdür secde-gāh 

2. Dil ḫalāṣ olmaz ḳalurdı ẓulmet-i hicrāndan 

Olmasa aña ḫayāl-i ḫaṭṭ-ı laèlüñ Ḫıżr-ı rāh 

 

245 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Oldı ḳaşuñ muṣḥaf-ı ruḫsāruña 

Lāciverdiyle yazulmış besmele 

2. Müftì-i ḫaṭṭuñ kitāb-ı èışḳda  

è şıḳuñ ḳatline bulmış meséele 



 

778 

 

246 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. G onca-i ġannāc ġunc ider çemende bülbüle 

Vaḳtidür muṭrib saña ḳulḳul der ise bülbüle 

2. G amze-i ġammāza ġamz itmek dil-i ġam-ḥˇāreéi 

 urre-i ṭarrār-ı dilberden ḳılupdur silsile  

 

247 

   Na m] 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Vāḳıf olamaz daḫı çemen bülbüli ḥāle  

Gülden oḳudı gerçi ki bir iki risāle 

2. Gökden deheni yādına dildāruñ inerken 

Gülşende düşer gice şeb ġoncaya jāle 

 

248 

    ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Geşt eyledügi cūlaruñ ey serv-i ḳadd nedür 

 aḥn-ı çemende yire düşüp rūy-ı kerdile  

2. Saḳf-ı nigārı yazmaġa naḳḳāş-ı nev-bahār 

Eṭrāf-ı bāġa cedvel ider lāciverd ile 



 

779 

 

249 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Gözüm merdümleri şol rinde beñzer èaks-i ḳaddüñle 

Nihāl-i serv-i naḳş itmiş ola ey gül ḳabaġına 

2.  adeḥ bir şāhid-i gül-gūn ḳabādur bezm-i ḫāṣuñda  

Lebüñ bir gūşvār-ı laèl-i ter ṭaḳmış ḳulaġına 

 

250 

    ı èa] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

   (fāèilātün)             (fāèlün) 

1. Güçile aġzın açup nāvekinüñ peykānı   

 oydı bir ḳatrece ṣu oḳlarınuñ pāresine 

2. Sañma işler geçer ol kemānuñ çeşmi 

 aḳın inleme göñül oḳlarınuñ yāresine 

 

251 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Gerek mihr it gerek ḳahr eyle  ādıḳ  

İder ey ṭıfl-ı nūrānì yüzüñ māh 



 

780 

 

2. Sever bir çār-deh-i sāle cüvānı 

Egerçi sāl-i èömri oldı pencāh   

 

252 

   Na m] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Bir āteşìn nevādür gül  ays-ı şāḫ-ı derde 

Ol jāle beyżelerdür başundaġı bu āde 

2. Ol şekl-i bì-nażìr-i naḳş eylemezdi ṭaşa 

 ūret vireydi Şìrìn Ferhād’a nā-murāde 

 

253 

    ı èa] 

171b  fāèilātün fāèilātün fāèilün  

1. Mén ḳara kön glin ġ uçun mātem tutup   

Dūd-ı āhum cāmesin éter siyāh   

2. Tél bolıb söyler zebān-ı ḥāl ile 

Derdümi ḳabrümde bétgen her giyāh  

 

254 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Ne ḫāk olur ayaġı ṭopraġı kim 

Olur bir sürmesinden dìde iclā 



 

781 

 

2. Ararsañ bāġ-ı Rıdvān’ı bulınmaz 

 add-i dildāra beñzer naḫl-i bālā 

 

255 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Zāl-ı gerdūnuñ şebinde sìm-i miġferdür ḳamer  

 ayḳal-i āhumla boldı gökde ol miġfer cilā 

2. Māh-ı èìdüñ ḫançer-i sìmìn ġılāfıdur hilāl 

Zāġ-ı terle virse gerdūn aña n’ola ter cilā 

 

256 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Nice dil itmesün Mecnūn gibi feryād-ı vāveylā 

Nice gündüz görinmez oldı aña ol ṣaçı Leylā 

2. Degüldür jāle dāmān-ı zümürrüd-gūnini deştüñ 

Gözim merdümleri ṭoldurdı ey dil lüélüé-i lālā 

 

 

 

 

 



 

782 

 

257 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. èUrūs-ı çarḫuñ ey dil gerdenine 

Güneş bir levḥadur zerle muṭallā 

2. èIzārı ol meh-i Zühre cebìnüñ 

Gümiş āyìnedür gūyā mücellā 

 

258 

    ı èa] 

172a  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün  

1. Elif ḳaddi ile o lām-ı zülf 

Olur ḳatè-ı ġayre dilā kāzla 

2. Çü èarż itdi sāḳì-i meclis ḳadeḥ  

 āle şié ü fe-eşribü ve illā felā 
523

 

 

259 

     ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ḫaddüñ ġamıyla her ki öle ey gül-i behişt 

Ḫāk-i mezārı üstine anuñ yāsemìn ola 

                                                 
523

 Dedi ki: Ben o aşk içkisini içmek zorundayım. 

 



 

783 

 

2. Tā ḫaşr olınca ḫıdmet ide aña cānla 

 abri içinde cāriyesi ḥūr-ı èìn ola 

 

260 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1.  ıfl-ı ebced-ḫˇān iken üstād-ı ġam 

Eyledi èuşşāḳa taḳsìm-i belā 

2. Kātib-i ġaybüm cümleden tefrìk idüp 

Ögredürdi cāna taḳsìm-i belā 

 

261 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. İdüp baḥr-i vefāda yādlarla āşnāluḳlar 

 uluñ oldum disem ol dişleri dimez lüélüé-i lālā 

2.  ul olmaġa çıḳup Baḥr-i èAden’den İstanpon’a   

Dizin dizin gelür ol şāh-ı ḥüsne lüélüé-i lālā 
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 262 

    ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. G amzeñ ḫayāli olmasa cānā elif-mis āl 

Bālā olurdı cānına èāşıḳlaruñ belā 

2. Zülfin cìm ü lām u elif-i ḳadd-i ḫayālidür  

Çeşm-i remed girifteye her dem viren cilā 

 

263 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Berk-i mìlin ḫāk-i pāy-i dilbere çekmiş çemen 

Çekmek-içün nergis-i aèmālara kuḥl-i cilā 

2. Ḫˇānına sulṭān-ı nevrūzuñ çekāvek bāġda 

Eyledi farḳ-ı menār-ı sebzeden dehre ṣalā 

 

264 

    ı èa] 

172b  fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Murġ-ı cāna tāne étgen ḫālini 

Ḫalḳa-i zülfin éter dām-ı belā 

2. Bérmes érdi derd-i ser-i èışḳ ehline 

Bolmasa laèl-i lebin g cām-ı belā 



 

785 

 

265 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Nitekim nièmet-i vaṣluñ umar her sākin-i mescid 

Ümìd-i curèa-i luṭfuñ ider ehl-i ḫarābātì 

2. Ümìdi riştesin miḳrāż-ı yāsıyla keser yoḳdur 

Kimi mescid kimi mey-ḫānede eyler münācātı 

   

266 

     ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1.  abāb-ı sāġaruñ virmez ḳıbāb-ı çarḫa ednāsın 

Fenā mey-ḫānesinüñ zāhidā rind-i mey-āşāmı 

2. Şarāb-ı laèl-i cān-baḫşunda sāḳì vaṣf-ı rengìnüm 

 urāḥì-veş göreydi baş egerdi  ażret-i Cāmì 

 

  267 

    Me āliè] 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

1. Nice dil beñzede ruḫsāruña şemè-i ṭarabı 

Nūr-ı Aḥmed’le berāber mi ṭutar Bū Leheb’i 

2. Sözine beñzeye mi naḳl-i benāt-ı ḫuvì 

Lebine öyküne mi bāde-i cām-ı çelebi 



 

786 

 

268 

  Na m] 

173a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Bezm-i èālemde zihì kūl zihì ṭabè-ı èayni 

Beñzeden laèl-i revān-baḫşuña āb-ı èayni 

2. Ala mı aġzına erbāb-ı ṣafā mey adın 

Bezm-i èışḳuñ olalı leblerüñ āb-ı ṭarabı 

 

269 

    ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Meger ki uġradı sünbül ṣaçına bād-ı ṣabā 

Ki oldı būyı anuñ misk-rìz ü ġāliye-sāy 

2. Çoġ itdi sebzede iṣġā nevā-yı èuşşāḳı   

èAceb mi bülbül-i şeydā olursa naġme-serāy 

 

270 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Nedür virmek saña cān kim vücūdı 

Yanında ehl-i èışḳuñ oldı lā-şey 

2. Düşünde görmemişdür Şeyḫ Cāmì 

Ne ḥālet virdi cāna neşée-i mey 



 

787 

 

271 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Nigāruñ naẓm-ı dendānın göreydi 

Virürdi aña şen kici Nizāmì 

2. Yaşarurmaḳ olurdı leblerinden 

Eger kim himmet itse baña Cāmì 

 

272 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şafaḳdan ṭoġdı ṣanurlar dilā mihr-i pür-envārı 

Görinse bādeden ol māh-ı ḥüsnüñ èaks-i ruḫsārı 

2. Velì èuşşāḳı tesḫìr itdi ey dil kātib-i ḳudret 

Yazuldı ṣafḥa-i sìmìn-i yāre ḫaṭṭ-ı jengārı 

 

273 

    ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rişte-i eşkiyle bülbül itmese şìrāzesin 

 aġılurdı bādden gül ḫusrevinüñ defteri  

2.  smānuñ èaynìdür ey dil deḥānı lālìdür 

Jālelerdür gūyiyā üstinde anuñ aḫteri 



 

788 

 

 

 274 

   Na m] 

173b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Arasın ey göñül cānile dilden ḳalb-i vìrānı 

Şu kim bulmaḳ dilerse dünyede ol genc-i nihānı 

2. Temāşā eylesün çeşmümde èaks-i zülf-i dildārı 

Serāyında şu kim görmek dilerse şāh-ı mārānı 

 

275 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Şafaḳ nārına yaḳdı naèlicek mihri yeñi ayı 

Düşürdi ḫāke şevḳ-i kebkebüñ èıḳd-ı S üreyyā’yı 

2.  adìs -i laèl-i cān-baḫşuñ suvālin itmege andan 

Melekler ey perì yerden göge aldı Mesìḥā’yı  

 

276 

    ı èa] 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

1. Devātı itmese ḫaṭṭ-ı müselselüñ Mecnūn 

Zamāne kātibi ṭaḳmazdı aña zencìri 



 

789 

 

2. Eline çihre-güşālar ḳalem mi alurdı 

Eger ki milket-i Çìn’e varaydı taṣvìri 

 

277 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Şol göñül kim zülf-i miskìnüñ olupdur hem-demi   

Beñzer ol sulṭāna kim Rūḥü’l- udüs’dür maḥremi  

2. Ḫāl-i ḫırmen-i sūzı ol māhuñ yüzinde fi’l-mes el 

Dānedür kim ravżadan iḫrāc idüpdür  dem’i 

 

278 

   Na m] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Nālemüñ irse eger gūşına bir dem nāyı 

Meşhedi içre semāèa ḳoya Mevlānā’yı 

2. Şevḳ-i mirāt-ı aḫìdür o māh-ı tābānuñ 

Söyleden nāṭıḳa-i ṭūṭì-i sükker-ḫāyı  
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279 

     ı èa] 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

1. Rişte-i tevḥìd iderdi ehl-i zühdüñ ol ṣanem 

Gerdenine ṭaḳsa tār-ı zülfinüñ zünnārı 

2. Mihr-i ruḫsāruñ gibi ṣūret ne mümkindür aça 

Māh-ı nevden itse naḳḳāş-ı felek pergārı 

 

280 

     ı èa] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Biri giderse biñi çıḳar burc-ı dìdeden 

Devr-i ruḫuñda èāşıḳuñ oñdı şenāresi  

2. Gören ṣanur ki ṭoldı nücūmile āsmān 

 fāḳı ṭutsa āteş-i āhum şerāresi 

 

281 

   Na m] 

174a  mefèūlü mefāèìlün mefèūlü mefāèìlün 

1. Penç-yeke dedüm düşde cān Yūsuf’ı zindānı 

Gösterdi baña dilber ol çāh-ı zenaḫdānı 

2. Didüm ayaġuñ tozı miskile ber-ā-ber mi 

 aşı o meh-i ḥüsnüñ èarż eyledi mìzānı 



 

791 

 

282 

    ı èa] 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

1. Basġay mu ayaḳ zühd ü ṣalāḥın g ḥarìmiġa 

Dil kūy-ı ḫarābāta téküpdür çü èalemni 

2. Bér köhne sifālıġa eger bérseler almas 

Éy ḫˇāce ṣafā ehli tolan sāġar-ı Cem’i 

 

283 

    ı èa] 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün  

1. İçi tek bāde-i şevḳile tolsun 

Nétersin éy kön gül cām-ı hilāli 

2. Man ga yéktür Cem’in g cām-ı zeridin 

Ḫarābātìlerüñ segān (?) sifāli  

 

284 

   Na m] 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

1. Ne ḫˇìş ü māder ü ne vālid ü ḳardaşımuz ḳaldı 

 ayātuñ muṣḥafuñ ḥatm itmege bir başımuz ḳaldı 

2. Yanayum eşküme mātem-serāy-ı dehr-i fānìde 

Hemìn bir açar aġlar dìde-i ḫūn-pāşımuz ḳaldı  
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285 

    ı èa] 

  Luġaz 

174b  mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Nice meşşātdür ol ṭāéir-i münìr 

İder bir kerre yılda Rūm’a pervāz 

2. Ser-i zülf-i nigārı ziynet içün 

İder dünbālesinden èanberìn kāz 

 

286 

     ı èa] 

       Luġaz 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Ne murġ-ı bü’l-èacebdür kim çemende 

İder zāġ u zeġanla ṣoḥbet-i ḫāṣ 

2. Egüp şāḥ-ı güli çeng itse murġān  

İderler bezm-i èıyşa anı raḳḳāṣ 
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287 

   Na m] 

  Luġaz 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Bugün bir ṭurfe ḳuş gördüm seni yār 

èAceb ḫalḳ itmiş anı ṣunè-ı Cebbār 

2. İki biçer yapuşduġın dehānı  

 anadınuñ ucında gözleri var 

 

288 

  ı èa] 

Muèammā Berāy-ı A med 

feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 

 (fāèilātün)           (fāèlün) 

1. Görmedi bir leb-i dilber gibi şìrìn-kārı 

Yayılı şuèbede sāzı felegüñ dehre bisāṭ 

2.  aḳḳ’a yaz dehenì ḳalbin idüp siḥrile kim 

Mey gibi ẓarfa girüp mühresin itdi isḳāṭ 
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289 

     ı èa] 

Berāy-ı  asan  üseyin 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Ḫayāl-i zülfini taèvìz-i cān it 

Saña kār itmeye tā şerr-i ḫannās 

2. Giderdi ol perì ḫāl-i èızārın 

Ayaḳ baṣdı meger ḳalbine vesvās 

 

290 

     ı èa] 

fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          (faèlün) 

1. Fażl-ı  aḳ ile nitekim ḫūrşìd 

Virdi dehre şeref toġup bir māh   

2. Hātif-i ġayb idüp o dem tārìḫ 

 odı ismin anuñ fażìlullāh  
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291 

    ı èa] 

175a  fāèilātün mefāèilün feèilün 

(feèilātün)          (faèlün) 

1. Feyż-i  aḳ ile nitekim ḫūrşìd 

Virdi dehre şeref toġup bir māh   

2. Hātif-i ġayb idüp o dem tārìḫ 

 odı ismin anuñ fażìlullāh  

 

292 

    ı èa] 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

1. Sitārem görse mihrinde hilāli 

İder bir zerrenüñ içinde nihān 

2. İrişdi zerrece feyż-i hilāle 

Feraḥdan raḳṣa girdi mihr-i raḫşān 

 

293 

 Me āliè] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Yā fā ira’l-ḫalāyıḳı fi’l-èar i ve’s-semāé 524
 

Bilmez kemāl-i zātuñı èaḳl-ı ulü’n-nühā 

                                                 
524

  Ey gökte ve yerde yaratılmışları yaratan Rabbim! 
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2. Sübḥāne men  eèa  eme bi’l-èızz u ve’l-beḳā 
525

 

Sübḥāne men  enezzehe èan-naḳṣi ve’l-fenā 
526

 

 

294 

  Me āliè] 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Ey yār-ı ġār-ı  ażret-i Sultān-ı Enbiyā 

Serdār-ı çār-ı yār u ser-efrāz-ı kibriyā 

2. Fāruḳ-ı nìk ü bed serdār-ı ḫayl-i ıṣṭıfā 

Şāriḳ-i èadl ü cedd ü seyyāre-i burc-ı seḥā 

                                                 
525

  Ölümsüz ve ulu olduğundan büyük olan Rabbimi tenzih ederim. 
526

  Fanilik ve noksanlıktan uzak olan Rabbimi tenzih ederim.  
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[MÜFRETLER] 

 

 

175b  mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

1. Bālā-nişìn ü cāmiè-ḳırān-ı kibriyā 

Ḫusrev-nişān u ṣāḥib-i nūreyn-i zü’l-ḫayā  

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

2. Ḫusrev-i Düldül-süvār-ı èarṣa-gāh-ı lā-fe ā  
527

 

Øaygem-i pìl-efgenānan [u] şìr-i zār-ı hel e ā 
528

 

 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

3. Kerb-i belāda yaḳdı dile āteş-i belā 

Yaènì  üseyn-i şāh-ı şehìdān-ı Kerbelā 

 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

4.  anlu kefenle lāle-i ṣaḥrāyı  ādıḳā 

Gören ṣanur ki şāh-ı şehìdān-ı Kerbelā 

 

 

                                                 
527

  Arapça, “Lâ seyfe illâ zü’l-fekâr ve lâ fetâ illâ Ali” sözünden iktibasla “Hz Ali gibi yiğit yoktur.” 

anlamına gelir. 
528

  İnsan (76/ 1): “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yara ılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman 

geç i.” ayetinden iktibasla Hz. Ali övgüsü için kullanılır.  
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fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

5. Bāde-i cām-ı murādı ṭurmasun sürsün dilā 

 ażret-i Sulṭān-ı Murād Ḫān ḫusrev-i gìtì-güşā 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

6. èAceb mi itmege laèlüñ temāşā ey büt-i tersā 

İnerse nerdübān-ı dūd-ı āhumla yere èÌsā 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

7. Peyāmın cünd-i şāhuñ itmege şevḳ ehline inhā 

Yaḳar sìmìn-sütūn üstinde āteş şemè-i bezm-ārā 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

8. Sensin ol ṣāniè ki çarḫ-ı lāciverd ü nüh ḳıbāb 

 udreti deryāsı üzre oldı bir kemter ḥabāb 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

9. Oḳımaġa şāh-ı gül nāmına ḫuṭbe èandelìb 

Minber-i şāḫ-ı zümrüd üzre olmışdur ḫaṭìb 

 

177a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

10. èAks-i ḫālüñ gözlerinde dir gören ey cāna ḳūt 

Bir ḫarābe revzen içre ḫāne yapmış ankebūt 
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mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

11. Başın bir şaḳḳ iderse ḫāmenüñ tìġ-i ġam u miḥnet 

Öñünde ser ḳoyup ider yine baş üstine ḫıdmet   

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

12.  açarlar dāneyi çarḫa dükel encüm olan ḥādis  

Görelden ḫāl-i ruḫsāruñ melekler oldılar ḥāris  

 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

13. Mey-i laèl-i nigāra gelse mebḥas   

Müderris èarż ider şekl-i müselles  

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

14.  alurdı ġoncanuñ cāmında şebnem èāciz ü muḥtāc 

Şuèāèın rismān idüp eger mihr itmese iḫrāc 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

15. Çāre yoḳdur dünyede ḥummā-yı hicr-i yāre hìç   

Yazduġuñ ol nüsḫanuñ ey ḫˇāce var ez ṣuyın iç 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

16. Göñlin açar èālemüñ èarż ide çün dìdār-ı ṣubḥ  

Nitekim nūr-ı cemāl-i Aḥmed-i muḥtār-ı ṣubḥ 
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mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

17. Dehānum dürcini fetḥ eylemek olur şehā fettāḥ 

Zebānuñ şöyle kim fetḥine anuñ idesüz miftāḥ 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

18. Ezülmiş ol leb-i şehd-i muṣaffāya şeker güstāḫ 

 olın ṭolamış ol serv-i semen-sāya kemer güstāḫ 

 

177b  mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

19. Başında sünbülin şāneyle itmiş ol gül-i ter şāḫ 

Gören ṣanur ki āhū-yı Ḫoten başında müşgìn-şāḫ   

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

20.  ob-ı ġamla yaḳdı göñlüm ḳalèasın çün ceyş-i derd 

Dūd-ı āhum ṣanma andan āsmāna çıḳdı gerd 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

21. Ḫançer-i dildāra bergin beñzedüp verd-i sefìd 

Her ḳaçen baḥs  eyledi ṭarf-ı ḫilāfın ṭutdı bìd 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilün 

22. Ben eşigüñ ideyin ḥıṣn u mefāz  

 urmasun seyr-i cebel itsün Muèāz  
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mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

23. Gelince nicedür cāna ḫayāl-i laèl-i ter Mültaz z  

Firāḳ-ı èāşıḳ-ı ḥayrāna gelmez mi şeker Mültaz z  

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

24. İsmile olmaz müyesser mìve-i laèl-i nigār 

Ḫūşe-i engūrı tesbìḥ eyleseñ mānend-i nār 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

25.  utalum irdi kemāl-i naẓm-ı şièr-i dil-pezìr 

Lüṭfuñ olmaz neyleyin ey ḫusrev-i èālem ẓahìr 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

26. Alur çünkim ele ol misk-i bū anı idüp aèrāz 

Sirāyet itdü mi būyı deyü pāyin ḳoḳar şehbāz 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

27. Nesìm-i èāṭıfet oldı çemen bezminde çün gül-rìz 

Ele al ṣubḥ-dem cām-ı neşāṭı sāḳiyā bir ḫìz 

 

178a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

28. Bulmadum şehd-i leb-i dildāra deyü dest-res 

 urmadan iki eliyle başını döger meges 
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fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

29. Üştür-i ebr üzre çaldı sārbān rèad-ı kūs 

 ande dövünsün piyāle üstine çeşm-i ḫurūs 

 

mefèūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün 

30. Şimşād-ı ḳaddüñ naḫl-i kemer bend ü ḳabā-pūş 

Pìçìde ṣaçuñ ḫalḳa-i gìsū-yi zere pūş   

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

31. Eger abdāl-ı dil olmaḳ dilerseñ èışḳile dervìş 

Dil-i mecrūḥuña ḳıl ḫançer-i hicrānla ṣad rìş 

 

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 

32. Gözleri ḳātilin nice diyebilür ṣaçları aṣ 

Yazdı ḫaṭ-ı laèl-i lebi leyse èaleyhümā ḳaṣāṣ  

 

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 

33. Vaṣla Züleyḥā-yı ṣabā olduġına böyle ḥarìṣ   

Bilmez idük Yūsuf-ı gül olmasa ger çāk-ı ḳamìṣ 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

34. Ruḫları ol māh-ı ḥüsnüñ olduġın enām-ı beyż 

Mülhem-i ġayb eyledi èuşşāḳına ilhām u feyż 
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fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

35. Aña öykünmek muḥāl eyler dil-i èuşşāḳ farż 

 āmetüñden şāḫ-ı gül biñ kez olursa şìve ḳarż  

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

36. Yazdı tesḫìre dil-i èuşşāḳı ey dil bì-nuḳaṭ 

Ḫātem-i yāḳūta ol laèl-i şeker güftār-ı ḫaṭṭ 

 

178b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

37. Çarḫ-ı zamānı şehāb-ı zerle idüp nice ḥaṭṭ 

Sìmden levḥ-i zeberced-fāmına dökdi nuḳaṭ 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

38. Kār ider ṣanur dil-i èuşşāḳ-ı ser-gerdāna vaèẓ 

 urma eyler ehl-i èışḳa zāhid-i dìvāne vaèẓ 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

39. Çü yoḳdur itdügüm cürmile èıṣyāna èaded vāèiẓ 

Baña rūz-ı ḥisābı añma luṭf eyle meded vāèiẓ 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

40. Ey melek ḥüsnüñ beyānın eylesem n’ola bedìè 

Himmetüm eyvānı olmışdur felekden çün refìè 
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fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

41. Yaḳmazan cān riştesin şevḳ odına mānend-i şemè 

Olmayınca ol ḳamer-ruḫsārla meclisde cemè 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

42. Lāle-i pervìşi ṣanmañ sìnesine yaḳdı dāġ 

Belki ḫūn-ālūde görüp penbesine ḳondı zāġ 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

43. Her kelām-ı nā-sāza kim ola èālemde dürūġ 

Beñzer ol şemèa kim anda olmaya aṣlā fürūġ 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

44. Şöyle olmışdur ġam-ı ḫaṭṭuñla bu çeşmüm naḥìf 

Üstine düşse yaḳardı sāye-i mūr-ı żaìf 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

45.  add-i yār-içün dıraḫşān itmege ey dil muṣāf 

Berg-i zerden ḫançer itdi bìd itmezsem ḫilāf 

 

179a  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

46. Bu reh-i pür-ġuṣṣada èuşşāḳa ey yār-ı şefìḳ 

èIşḳ-ı pāküñ gibi olmaz dünyede naèmu’r-refìḳ  
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fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

47. èAks-i rūyuñ çeşmüme ṣal ey dürr-i Baḥr-i èAmìḳ 

Nice olur rengi Süheyl’üñ pertevinden gör èaḳìḳ 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

48. Diñüz kim Zühre urmasun felek bezminde sāza çeng 

Nevā-yı nāleme zìrā ki olmaz ol bìm-i āheng   

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

49. Başına bir şāne ṣoḳmış dimek-içün lā-şerìk 

Meyyit-i aġyāre gelmiş kim müéezzin ola dìk 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

50. Şarāb-ı èişveden sāḳì ṣadāè ḥācil idüpdür gül 

 osun ḫārile ġavġāyı şemāte itmesün bülbül 

 

 fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

51. İçmeyem cām-ı lebüñsüz ey ḳamer-ruḫ selsebìl 

Sāġar-ı ḫūrşìdle ṣunsa felekden Cebreéìl 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

52. Ger seg-i kūyuñ sifālin bulsa ey şāh-ı kerem 

Sāġar-ı meclis iderdi  ażret-i Cemşìd ü Cem 
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fāèilātün fāèilātün fāèilün 

53. Oldı devlet taḫt-gāhında muḳìm 

 ażret-i Sulṭān Murād İbn-i Selìm 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

54. Ben didüm eyle cefāya tevbe ey şāh-ı Kerìm 

Nāzile geldi dedi es aġfirullāhe’l-èa ìm 
529

 

 

179b  fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

55. Ḫūn-ı baṭla ṭurmasun eşèar gözi ṭolsun hemān 

Başladı güllerde efġān itmege murġābiyān 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

56. Dāġ yaḳmaḳ istedükçe lāle-i bezm-i çemen 

Bir fetìl iḫṣār ider meclisde aña yāsemen 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

57. Gelüp çeşmüñ ḫayāli gice ey māh-ı hilāl-ebrū 

Gedū-yi çeşm-i èālem beynüme naḳş itdi her āhū 

 

 

                                                 
529

 Ulu olan Allah’tan affımı isterim. 
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fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

58. Şöyle bìmār itdi laèlüñ ḥasreti ey māh-rū 

Nergisüñ ebr aġzına tebsile ṣıḳar oldı ṣū 

 

mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün 

59. Cemālüñe naẓar iden dedi senüñ ey māh 

Nedür bu ḥüsn ü behā lā ilāhe illallāh 

 

fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 

60. Düşdi āteş-i şehr-i gülzāra meger gice dilā 

Kim minār-ı şāḫdan bülbüller eylerdi ṣalā 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

61. Cihān naḳḳāşı yazdı gerçi nice nergis-i şehlā 

 af-ı müjgānını bir ḳıl ḳadar beñzetmedi aṣlā 

 

 mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

62. Şu deñlü bì-vücūd eyler ḫaṭṭı ben zār u mehcūrı 

Gören çeşm-i ḫayāl eylerdi  ādıḳ sāye-i mūrı  

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

63. Eger sünbül ṣaçınuñ olmasa Mecnūn-ı dil-gìri 

Nihāl-i gülşene āb-ı revān urmazdı zencìri 
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mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

64. Dilerseñ pertev-i nūr-ı hüdāyı 

Düşürme  ādıḳā dilden Ḫudā’yı 

 

mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün 

65. İtdi Ḫudā’yı èazze ve celle èināyeti 

Pāyāna vardı  ādıḳ zāruñ ḥikāyeti 

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

66. Bi-ḥamdullāh ḥazāna irmeden èömr-i gülistānı 

Hele bir yire cemè itdüm bu evrāḳ-ı perìşānı  

 

mefāèìlün mefāèìlün feèūlün 

67. Olınca sāl-i èömrüm penc ü ḫamsìn 

Tamām oldı bu dìvān-ı tevvābìn  

 

mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün 

68. Niçün çoḳ böyle yüz virdüñ deyü zülf-i siyeh-rū (?) 

Külāhì gūşesi zülf-i nigāra itdi bir gūşe … 
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SONUÇ 

 

Çalışmaya konu teşkil eden Sâdık mahlaslı, bazı kaynaklarda Sâdık Bey, Sâdık 

Edirnevî ve Sadık Çelebi olarak da geçen Osmanlı şairi, devrin büyük ve yetkin şairlerine 

nazaran daha az tanınan bir şairdir. Bu zamana kadar üzerinde herhangi bir çalışma 

yapılmamış olması onun Dîvân’ının Türk kütüphanelerinde bulunmamasına bağlanabilir. 

Sâdık Dîvân’nın şimdilik bilinen tek nüshası, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde, Melik 

Abdülaziz Kütüphanesinde, Şeyhü’l-İslâm Ârif Hikmet Efendi Kütüphanesi bölümünde 

155/811 sıra numarası ile kayıtlıdır.  

Sâdık’ın Dîvân’ında 736 adet Anadolu Türkçesi, 89 adet Çağatay Türkçesi, 85 adet 

Farsça, 44 adet Arapça ve 36 adet Arapça-Farsçayla (mülemmâ) yazılmış toplam 990 şiir 

bulunmaktadır. 

Sadık’ın Divan’ında üslup olarak âşıkane bir tarzdan ziyade ilmiye sınıfına mensup 

bir şairde görülebilecek derecede ilmin, nüktenin ve anlam inceliğinin ağır bastığı görülür. 

Bu anlayışa uygun olarak yazılmış Divan’ında tevhit ve naat türündeki şiirlerin çokluğu 

dikkat çekicidir. 

Sâdık Dîvan’ında 163 gazel, 1 terkib-i bend, 1 tesmin ve 1 muhammes olmak üzere 

toplam 166 adet tevhit türünde şiir bulunmaktadır. Ayrıca 185 gazel, 2 terciibent, 1 

muhammes, 1 muaşşer şeklinde toplam 189 adet naat bulunmaktadır. Geriye kalan şiirlerin 

büyük çoğunluğu ise yine tevhit ve naat muhtevası dairesinde yazılmış olan mevize, hasb-i 

hâl ve menkıbe türündeki şiirlerdir. Şair daha dünyevî olarak nitelendirilebilecek şiirleri 

Dîvân’ının sonuna yerleştirmiştir. 

Sâdık gerek Dîvân’ında Nevâî’den övgüyle bahsetmesiyle ve gerekse de Çağatayca 

yazmış olduğu 89 adet şiirle iyi bir Ali Şîr Nevâî takipçisidir. Sâdık’la ilgili zikredilen 

temel kaynaklardan hiçbiri onun Çağatayca şiirler yazdığından bahsetmez. Oysa şairin 

bahsedildiği gibi 89 adet Çağatayca yazılmış şiiri bulunmaktadır ve bu sayı diğer Osmanlı 

sahası şairleriyle kıyas edildiğinde önemli bir rakamdır.   

Sâdık,  bilhassa ayetler olmak üzere hadisleri ve Arapça ibarelere şiirinde oldukça 

fazla yer vermiş bir şairdir. Öyle ki şiirlerinin bazılarını ayetlerden yapılan iktibaslarla 

oluşturan şair bu vadide oldukça maharetlidir. Şair, genellikle kısmî iktibaslar yapma 
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yoluna gider. Kimi durumlarda ise manen iktibas yaparak telmihle birlikte anlamı 

zenginleştirir. Şairin Kur’an’dan bu kadar çok iktibas yapması ve bunları ustalıkla şiirinde 

kullanabilmesi onun ilmî seviyesini göstermektedir. 

Dîvân’da geçen naatlar incelendiğinde bazı hususların şair tarafında daha belirgin 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu hususların başında Hz. Peygamber’in mi’racı, bütün 

yaratılmışların en şereflisi oluşu, makamının bütün peygamberlerden daha üstün olması, 

şefaat ediciliği, parmağı ile ayı ikiye ayırma mucizesi, bir sevgili olarak cemalinin tavsifi 

gibi hususlardır. 

Sâdık Dîvânı’nda bütün şiirlerde aruz vezni kullanılmış, aruzun en çok remel, hezec 

ve muzâri‘ bahirleri tercih edilmiştir. Dîvân’daki muhteva hususiyetleri; din, tasavvuf, 

cemiyetle ilgili hususlar, tipler, tabiatla ilgili hususlar olmak üzere değerlendirilmiştir. 
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