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ÖN SÖZ 

 Divan edebiyatı, yüzyıllar boyu geniş bir coğrafyada selim bir zevkin ifadesi 
olarak hüküm sürmüştür. Kimi zaman manzum kimi zaman mensur olarak müellifler 
eserlerini ortaya koymuşlar ve insanlığa seslenmişlerdir. Bu eserlerden bazıları 
tarihin tozlu sayfaları arasında kalırken bazıları ise muhalled eserler olarak hâlâ 
hayatımızdadır. İşte tam da burada Arap harfli klasik eserlerimizin çalışma konusu 
edinilmesi, günümüz harflerine aktarımı önemli bir mesele olarak karşımızda 
durmaktadır. Geçmişle günümüz arasında köprü kurmak, kökü mazide olan atiyi 
yakalamak için kütüphanelerimiz çalışılmayı bekleyen sayısız eserle doludur. 

 Kadim bir medeniyetin vârisleri olarak geçmişle gelecek arasındaki dengeyi 
iyi gözetmemiz gerekmektedir. Geçmişinden habersiz, hatta geçmişiyle kavgalı 
nesiller geleceğimize ışık tutamaz. Bu anlamda hakkı verilerek yapılan edebî, tarihî, 
ilmî çalışmaların hepsi kıymetlidir, gereklidir. Biz de bu çalışmamızda 17. yüzyılın 
ikinci yarısında ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Yahyâ Nazîm Çelebi'nin 
divanını elimizden geldiğince titiz bir şekilde ortaya koymaya çalıştık.  

 Yahyâ Nazîm, İstanbullu bir şairdir. İstanbul'un Kumkapı semtinde 
Gedikpaşa'da doğmuştur. Gençliğini de yine burada geçirmiş ve "Gedikpaşalı 
Nazîm" olarak tanınmıştır. Doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak ölüm tarihinin 1727 oluşu ve vefat ettiğinde yaklaşık seksen yaşında olduğu 
bilgisi bize doğumunun 1649-1650 yıllarında olabileceğini düşündürmektedir. 
Adının Yahyâ, ilk mahlasının "Halîm" olduğu ve daha sonra Neşâtî tarafından 
kendisine "Nazîm" mahlası verildiği kaynaklarda geçmektedir. Nazîm, Enderun'da 
yetişmiş ve öğreniminden sonra sarayda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bir ara kilâr-
ı hâssa nöbetçibaşılığına getirilmiştir ve daha sonra ömrünün sonuna kadar İstanbul 
pazarbaşılığı görevini sürdürmüştür. Padişahlardan IV. Mehmed, II. Süleyman, II. 
Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed devirlerini görmüş ve 1727'de vefat etmiştir. 
Vefat yeri ile ilgili tam bir bilgi bulunmamaktadır. Geride birçok beste ve hacimli bir 
divan bırakmıştır. 

 Beş bölüm hâlinde toplanan eser, aslında ayrı zamanlarda telif edilmiş beş 
ayrı divandan oluşmaktadır. Divanın çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. Buna 
rağmen eser daha önceleri matbu nüshadan, ayrı kişilerce ve (bazıları) çok da özenli 
olmayan bir şekilde yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Yaşadığı dönem ve 
sonrasında önemli, etkili şairlerden biri olan Yahyâ Nazîm maalesef günümüzde hak 
ettiği derecede tanınmamış ve üzerinde yeterince çalışma yapılmamıştır. Şair, na't 
denilince akla gelen belki de ilk isimlerdendir. Temenni ederiz ki bu çalışma 
hassaten Yahyâ Nazîm'in şahsında divan edebiyatı çalışmalarına katkı sunar. 

 Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Yahyâ Nazîm'in 
hayatı ve sanatı hakkında bilgi verilmiş, divanı incelenmiştir. İkinci bölümde ise 
eserin nüshaları tanıtılmış ve tenkitli metin sunulmuştur. 



 Öncelikle, beni bu eseri çalışmaya yönlendiren danışmanım, çalışmanın 
ortaya çıkmasında ciddi katkıları olan, ilminden ve tecrübelerinden her daim istifade 
etmeye çalıştığım kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan'a, doktora döneminde 
aldığımız derslerle üzerimizde emeği olan hocalarım Prof. Dr. Hüseyin Akkaya ve 
Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş'a, çalışmalarım sırasında manevi desteğini hep 
hissettiğim anneme, babama ve eşime teşekkürlerimi sunarım. 

 

Mustafa Sefa Çakır 

      Sivas, 2018 
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ÖZET 

 

 Yahyâ Nazîm, şair ve bestekâr yönüyle 18. yüzyılın önde gelen 
sanatçılarındandır. İstanbul'da doğmuştur ancak doğum tarihi tam olarak 
bilinememektedir. Vefat tarihi ise 1727'dir ve nerede vefat ettiği ile ilgili malumat 
müphemdir. Kaynaklarda hayatı hakkında geniş bilgiler ve eserlerinden örnekler 
bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere Nazîm, yaşadığı dönemde ve 
sonrasında oldukça ilgi görmüş bir şairdir.  

Beş ayrı divandan müteşekkil, oldukça hacimli bir divanı ve birçok bestesi 
mevcuttur. Bestelerinin sayıca az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Daha ziyade 
na'tlarıyla öne çıkmıştır ve bu nedenle "na't-gû" sıfatıyla anılmıştır. Şiirleri başka 
birçok şair tarafından tanzîr edilmiştir. Şarkı türünü deneyen ilk şairlerdendir. 

Divanı, daha önce matbu nüshadan ve her bölümü ayrı kişiler tarafından 
yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Bu çalışmada ise on farklı yazma nüshadan 
incelenerek eserin tenkitli metni oluşturulmuş ve eser, tek bir divan hâlinde tertip 
edilmiştir. Böylece hem yeni şiirlere ulaşılmış hem de söz konusu divan bir bütün 
olarak değerlendirilmiştir.  

 

 Anahtar Kelimeler: 18. Yüzyıl, Divan edebiyatı, Nazîm, na't. 
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ABSTRACT 

 

Yahyâ Nazîm is a leading poet and composer in the 18th century. He was 
born in Istanbul, but his exact date of birth is unknown. The date of his death is 1727 
and the information about where he died is ambiguous. The sources include 
extensive information about life and examples from his work. As it is understood 
from this, Nazîm is a poet who is very interested in the period he lived and after. 

It consists of five separate divans, a very large divan and many compositions. 
A small number of the pieces have reached the present day. It has come to the 
forefront with na't, and for this reason it is known as "na't-gû". His poems have been 
written in poetry by many other poets. The song is the first poets to try it. 

The Divan has been worked on as a graduate thesis by previously separate 
persons and each section separately. In this study, ten different writing manuscripts 
were analyzed and a piece of critical text was created and the work was arranged as a 
single divan. Thus, both the new poems were reached and the divan was regarded as 
a whole. 

 

Key Words: 18. Century, Divan literature, Nazîm, na't. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. OSMANLICA KAYNAKLARDA YAHYÂ NAZÎM 
1.1. Atrâbü'l-Âsâr Fî-Tezkireti Urefâi'l-Edvâr 

Naôîm Çelebi: İsmi Yaóyâ ve mevlid ü mavùını Darü's-salùanati's-seniyye 
Úosùantiniyyetü'l-maómiye'de Úumúapu semti ve kemâl-i iştihârı devr-i mekârim-
ùavr-ı Sulùân Meómed Òân'dan işbu zamân-ı maèdelet-èünvân-ı şehinşâh-ı devrân 
Óaøret-i Sulùân Aómed Òân'a degin olup èahd-i Sulùân Muãùafâ Òân'da cânib-i ãadr-ı 
èâlî meróûm èAmmî-zâde Óüseyin Pâşâ'dan kendüye mîve-i ter bâzâr başılıàı inâyet 
ü iósân úılınmışdır. Meõbûrıñ henüz nihâl-i õât-ı heves-meéâli riyâø-ı şebâbda nev-
bâve-res-i maèârif iken âb-yârî-i cehd-i her-bâr ile pür-berg ü bâr-ı fenn-i edvâr 
olmaàa saèy-ı bisyâr idüp mevcûd olan esâtîõ-i óaúâyıú-şièâr-ı sürûd-âåârdan taóãîl-i 
úavâèid-i naàamât-ı ùarab-diåâr ve tekmîl-i øavâbıù-ı úavâèid-i èilm-i elhân-ı ãafâ-
medâr itmekle mîve-çîn-i óadiúa-i üstâdiyyet ve mesned güzîn-i úaãr-ı bî-úuãûr-ı 
ehliyyet olmuşdur. Fi'l-óaúîúa vâdî-i mezbûrda neşr-i toòm-ı âåâr idüp selefde ser-
zede-i ôuhûr olmayan ezhâr-ı reng-â-reng-i naàamâtı terbiyyet-i feyø-i ùabè-ı pür-
nikât ile inbât idüp nihâde-i şîşe-i îúaè îcâd eyledikçe fen-şinâsânı kemâl-i 
istiósânlarından óayrân eylediginden àayrı şâèir-i belâàat-nişân u muèciz-beyân olup 
dîvân şièri mütedâvil ü meşhûr ve naèt-ı şerîf-i Óaøret-i Óabîb-i Rabb-ı áafûr'da 
maòãûã-ı dîvân-ı faãâóat-ı maúãûrı daòı olup be-her sene birer naèt-ı şerîf inşâd ile 
dürer-feşân-ı bezm-gâh-ı dühûr olurdı. Âvâz-ı òançere-endâzı tîz ve lehce-i belâàat-
perdâzı mezâyâ-âmîz olup maèârif-i sâéirede daòı kemâl-i maèlûm u meşhûr olmaàın 
ãad-bâr óuøûr-ı Hümâyun-ı Óaøret-i şehriyâr-ı èâlî-tebâr'da faãl-ı mûsiúî-i şâdî-şièâr 
idüp èaùâyâ-yı bisyâra seza-vâr olmuşdur. Maúâm-ı Óüseynî'de uãûl-ı Zencîr'de: 

 Cihân óarâb girişme-i siyeh çeşmiñden 

 Fiàân teàâfül-i àamzeñden âh çeşmiñden 

murabbaèı ve maúâm-ı Muòayyer'de uãûl-i Türk-êarb'da naúşı cümle-i âåâr-ı 
nezâket-eùvârından olup bunlardan mâèadâ beş yüzden mütecâviz murabbaèât ve 
naúş ve şarúısı daòı vardır ki her biri ber-muúteøâ-yı úavâèid-i èilm-i edvâr metîn ü 
leùâfet-şièâr olmaàın kâffe-i esâtîõ-i mezâyâ-âmîz taósîn-i bisyâr eylemişlerdir. Fi'l-
vâúiè gerek èilm-i elhânda gerek şièr ü Fârisî-dânîde yegâne-i cihân ve müsellem-i 
erbâb-ı èirfân oldıàı müstaànî-i èani'l-beyândır (Yüceışık, 1990: 109-111). 

1.2. Nuhbetü'l-Âsâr 

 Naôîm: İstanbulî. Mûsiúî-perdâz Muãùafa Çelebi. Kürkcibaşı-zâde dinmekle 
maèrûfdur. Beş úıùèa dîvân tertib itmişdür: 

 Ez-Dîvân-ı Nuèût 

 Óıør-ı endîşe olup vâdî-i maènâda refîú 

 èAzm-i râh eyledim Allâhu veliyyü't-tevfîú 
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 Kesr-i şân-ı süòanımdır bilür erbâb-ı füsûn 

 Şièrimi sehven eger siór ile itsem taùbîú 

 

 Nola taúùîr-i gül-âb-ı süòan itsem itmiş 

 Óikmet-i Óaú úalemüm lûle vü ùabèım inbîú 

 

 Âsiyâb-ı süòanı kendüme ben döndiricek 

 Eyledim òırmen-i endîşede ãad-fikr-i daúîú 

 

 Eylerim defter-i endîşemi itdikce yekûn 

 Raúam-ı menúabet-i õât-ı şerîfin tefrîú 

 

 äadr-pîrâ-yı serâ-perde-i úâbe úavseyn 

 Aómed-i mürsel o şâhen-şeh-i mülk-i taóúîú 

 

 Süfre-i úadrine zerrîn-legençe òurşîd 

 Olsa şâyeste meh-i nev aña sîmîn-ibrîú 

 

 Kehkeşân ãanma görüp gerden-i gerdûnı ezel 

 Ùavú-ı èaşúı o şeh-i èâlemiñ itmiş taùvîú 

 * 

 Vücûduñla şeref buldı seniñ ey maôhar-ı levlâk 

 Úabâ-yı úâbe úavseyn ü serîr-i kişver-i levlâk 

 

 Nigâristân-ı òilúatde yed-i úudretle taãvîriñ 

 Seniñ rûó-ı muãavver eylemiş ãûret-ger-i levlâk 

 

 Vücûduñ fülk-i baór-i lâ-yezâlîdir ki ãalmış fer 

 Livâ-yı lî-maèallâh ile anda lenger-i levlâk 

 * 
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 Sensin ol kim nüsòa-i cûduñ debîr-i âsumân 

 Rûz-ı òilúatden beri taórîr eylerdi velî 

 

 Pîr olup èaynıñ úodı şimdi meh-i nevden daòi 

 Bitmedi ser-ãafóa-i evvelde saùr-ı evveli 

 

 Şuèle mâh encüm şerâr âteş şafaúdır ebr dûd 

 Maùbaò-ı inèâmınıñ çarò-ı felek bir mirceli 

 

 äıdúıña Bû-Bekr şâhid şâhid-i èadliñ èÖmer1 

 Óilmiñe èOåmân şâhid şâhid-i èilmiñ èAlî 

 

 Çarò-ı bâà-ı rifèatiñden bir óadîúa mihr ü mâh 

 İki gül sünbül åüreyyâ kehkeşândır cedveli 

 * 

 Sipihr-i úurbe õâtıñ oldı òurşîd-i cihân-ârâ 

 Seniñ zîr-i nigîniñdir bütün dünyâ vü mâ-fîhâ 

 * 

 Úâf-ı èademde taòt-ı Süleymân nihân idi 

 èAnúâ-yı õâtıñ olmuş iken lâne-sâz-ı úurb 

 * 

 Dürdî-i bâde-i derdiñ dile ãahbâ-yı neşâù 

 Kâse-i bezm-i àamıñ cânım içün câm-ı ãabûó 

 * 

 Mihr ü mâh-ı nev degil úânièolup bulmuş àınâ 

 Her seóer bir úurã her şeb bir dilim nânıñla çarò 

 * 

 Vücûd-ı enbiyâ tesbîó-i dür gibi ser-âmeddir 

 O tesbîóe imâme gevher-i õât-ı Muóammed'dir 

                                                           
1 Aldığımız kaynakta burada "èAli" yazılmıştır; ancak doğrusu bu şekilde olacaktır. 
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 * 

 èAceb mi ãafóa-i âfâúı muècizâtı pür itse 

 O şâh-ı her dü-cihâna ãunuldı defter-i iècâz 

 * 

 Ey úaùâr-ı kârbân-ı ümmete feryâd-res   

 Maómilinde ãûr-ı İsrâfîl mânend-i ceres 

 * 

 Cevher-i õâtıñ ile èâlem bir èaraø 

 Âferinîşden vücûduñdur àaraø 

 * 

 Sen şeh-i her dü-kevn içün arø u semâ olundı ùaró 

 Saña çekildi bu simâù saña döşendi bu bisâù 

 * 

 Henüz sâúî-i gerdûn elinde gerdândır 

 Sipihr bezm-i àamında olup bilûrin ayaà 

 * 

 Encümle degil eflâk olmuş yem-i iclâliñ 

 İfrâù-ı telâùumdan ãad-cûş ile kef-ber-kef 

 * 

 Sûz u güdâz-ı mihriñ baàrım yaàın eritsün 

 Úandîl-i cân u dilde yansun fitîl-i èaşúıñ 

  

 Müjgânlarım àamıñdan fevvâreler aúıtsun 

 Her dîde-i ter olsun bir selsebîl-i èaşúıñ 

 * 

 Mihr-i münîr-i óüsnüñüñ lemèası aòter-i sühâ 

 Mâh-ı cebîn-i pâkiñiñ pertevi kevkeb-i süheyl 

 * 

 Eczâsı eger olmasa memhûr-ı úabûlüñ 

 Şîrâze-pezîr olmaz idi defter-i èâlem 

 * 
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 Vücûduñla zîbâ bisâù-ı zamân 

 Úudûmuñla raènâ basîù-i zemîn 

 * 

 Òûşe-i èıúd-i åüreyyâ mezraè-i eflâkde 

 Kişt-zâr-ı rifèatiñden düşdi hengâm-ı direv 

 * 

 Melek âşüfte-i reyóân-ı gîsû-yı óabîbullâh 

 Beşer âvâre-i bûy-ı gül-rû-yı óabîbullâh 

  

 Nola her èâùsesi âvâze-i rûóî fidâk1 olsa 

 Meşâmm-ı cânı lebrîz eyledi bûy-ı óabîbullâh 

  

 Nizâr ü zerd idüp bükdi belin òam eyledi úaddin 

 Hilâliñ iştiyâú-ı ùâú-ı ebrû-yı óabîbullâh 

  

 Olur baòşâyiş-i cürm-i èuãât-ı ümmet itdikçe 

 Şefâèat óürmet-i luùf-ı terâzû-yı óabîbullâh 

  

 Biñ olsa cânım itsem her birin her ân biñ kerre 

 Naôîm-âsâ fedâ-yı úadd-i dil-cû-yı óabîbullâh 

 * 

 Ey fürûzende çerâà-ı óarem-i úurb-ı ilâhî 

 Buldı kevneyn øiyâ pertev-i mihriñle kemâ-hî 

 

 Bilürem keffe-i èafvıñda degil dâne-i òardal 

 Gerçi ùaàlar çekemez bende olan bâr-ı günâhı 

 

 Ola maúbûl-i şerîfiñ budur ümmîdi Naôîm'iñ 

 Bulmaya anıñ fenâ redd ile bu sebz-i giyâhı 

                                                           
1 Aldığımız kaynakta burada "rûóı fidâñ" yazılmıştır; ancak doğrusu bu şekilde olacaktır. 
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 Rubâèî 

 Ey mihr-i münîr-i felek-i kün fe-yekûn 

 Mâh-ı nev-i ebrûña didim Sûre-i Nûn 

 Sevdâ-yı cemâliñle Naôîm'i eyle 

 Gül-bang-ı zebân silsile-cünbân-ı cünûn 

 

 ez-áazeliyyât 

 

 Nihândır her ser-i dâàımda pür aòker enâr-âsâ 

 Hele çâk-i girîbân eyleyem gör ey gül-i raènâ 

 

 Aña her bir müjem bir òâr-ı dâmen-gîr iken bilmem 

 Nice râh-ı òayâliñ ùayy ide neôôâre bî-pervâ 

 * 

 Mâh-ı münîr-i ùalèati olmaz mı hâle-dâr 

 Miréât-ı dil úalur mı o ruòsârdan cüdâ 

 

 Óayret görüp seni nola lâl eylese beni 

 Olmaz sükûn ãûret-i dîvârdan cüdâ 

 * 

 Şererler ôâhir oldı ãanma encümdür sipihr üzre 

 Dönüp çaròa hilâli ãayúal-ı şemşîr ider mehtâb 

 

 Degil hâle olup bir mihre èâşıú micmerin yaúmış 

 Girüp bir óalúaya şeb-tâ-seóer tesòîr ider mehtâb 

 

 Felek inbîú-i mînâdır görüp encüm úıyâs itme 

 Gül-i mihriñ gül-âbıñ almaàa taúùîr ider mehtâb 

 * 

 Úad-i òam-geşte ile sîneme çeksem bârî 
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 Düşmene tîr ü kemân ile görünsem kec ü râst 

 * 

 Ebrû-yı dil-firîbi ki mâhî-i fitnedir 

 Deryâ-yı óüsni cûş idüp itmiş kenâra mevc 

 * 

 Òâlini ãandım miyân-ı ebruvânında görüp 

 Burc-ı óüsnüñde iki gîsûlı bir seyyâre var 

 * 

 Gelsün úıyâm-ı nâza úoparsun úıyâmeti 

 Úaddiñ livâ-yı èişve gibi bir èalem çeker 

 * 

 Ruòsârın ol perî ki òaù-âverde gösterir 

 Mâh-ı sipihr-i óüsni siyeh-çerde gösterir 

 

 äanma lebinde âb ile ol sâóir-i cemâl 

 Siór ile âb úaùresin aòkerde gösterir 

 

 Her bir òamında ôâhir olur bir hilâl o mâh 

 Óüsnün ki zîr-i zülf-i muèanberde gösterir 

 * 

 Çek câm-ı nâzı nergisiñe âb u tâb vir 

 Mestâne tîà-ı àamzeñe bâdeyle âb vir 

 

 Ben bülbül-i belâ-keşe de var mı niyyetiñ 

 Yoú mı dehânıñ ey gül-i ter bir cevâb vir 

 * 

 Şâhîn-i zülfe aldıragör şimdi vaútidir 

 äanma kebûter-i dil ola her zamân şikâr 

 * 

 èÂşıúıñ yaúdı dilin lâle gibi sûz-ı firâk 

 Gül-i óasret olalı dâà-ı serinden ôâhir 
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 * 

 Kimi görürse göñül ùâlib-i óabîb ãanur 

 Cihânda èâşıú olan èâlemi raúîb ãanur 

 * 

 İttióâd itse dil-i şeydâ èaceb mi èaşú ile 

 Câmı leb-rîz eyleseñ ãahbâ ile yek-reng olur 

 * 

 Ùâèat-i Óaú'dan dili àafletdir âgâh itmeyen 

 Reh-revi dûr eyleyen menzilden ekåer òâb olur 

 * 

 äayd-ı hümâ-yı câna o ãayyâd-ı âfetiñ 

 Zülfiyle òâli dâm úurup dâne gösterir 

 * 

 İdüp sefer çıúarır bâàa tûà-ı şâhîsin 

 èAzîmet itmege sulùân-ı gül bahâra baúar 

 * 

 Ziyâret eylese òâk-i mezâr-ı èâşıúı ol mâh 

 äanurlar nûr-ı úabr-i küşte-i hicrâna inmişdir 

 * 

 Remed incitdi çeşm-i yâri ãanmañ ebruvânıdır 

 Siyeh kuól ile bir yanında iki sürme-dânıdır 

 * 

 Müjem parmaú óisâbın gösterir ùuàyân-ı eşkimden 

 O dem kim Nîl-i girye dîdemi ümmü'l-úıyâs eyler 

 * 

 Yine ser-keşlik eyler óalúa-i tevóîde de girse 

 Murâd itdikçe hem-dest olmaàa ol âfet el virmez 

 * 

 Ruòsârıñı kâkülleriñ itse nola mestûr 

 Òurşîd şeb-i tîrede insâna görünmez 

 * 
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 Cânı cânân ile yek-reng idegör vuãlatda 

 Her zamân bir yire tenhâ iki óasret düşmez 

 * 

 Rûşen-dile virmez keder âlâyiş-i dünyâ 

 Rengînî-i mey sâàar-ı billûrda úalmaz 

 * 

 Seyr eyle òaùù-ı laèlin o óûr-ı bihişt-i nâz 

 Ùop ùop benefşeyi leb-i Kevåerde baàlamış 

 * 

 Feryâdı dem-be-dem nola olsa girih girih 

 Üstâd-ı èaşú nây-ı dile perde baàlamış 

 * 

 Degil şâò-ı nihâl-i gülbün üzre àonca verd-i ter 

 Çözüp gülşende destâr-ı perîşânını devşirmiş 

 * 

 èİbret aldım seyr idüp tebòâle-i laèl-i lebiñ 

 äunè-ı Óaú aòkerde itmiş úaùre úaùre âb cemè 

 * 

 Bir dür-i yektâ içün emvâc ãanma olmada 

 Şeróa şeróa sîne-i deryâ ãadefler çâk çâk 

 * 

 èÂrıøıñ mihre cebîniñ mâha ãalmış sûz u tâb 

 Her gören dîdârıñı bir gûne óayrânıñ seniñ 

 * 

 Tîr-i àamından ol úaşı yânıñ çekilmedik 

 Úullâb-ı cevrini çekegeldik ne çâre çek 

 * 

 Doàmuş meger ki cânib-i maàribden âfitâb 

 Gird-i ruòında zülf-i semen-bû degildir ol 

 * 

 Olmaz delîl menzile-i óâle úâl ü úîl 
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 Tevfîúdir bu èarãada rehber ceres degil 

 * 

 Biñ kerre çarò şîşe-i úalbim şikest ider  

 Âzâde-òâùır olmaàa bir sâèat istesem 

 * 

 Yeter òayâl-i òaùı zülf-i yâri neyleyeyim 

 Siyâh-maàz-ı cünûnam bahârı neyleyeyim 

  

 Niåâr-ı cevher-i cân mümkin ol şeh-i óüsne 

 Úabûl olmayıcaú bergüõârı neyleyeyim 

 

 Yetişdi âh o şûòa göñül yıúıldı velî 

 Sefîne buldı òalel rûzgârı neyleyeyim 

 * 

 äad-pâre úıldı sînesini sînemiz gören 

 Miréât-ı àayre baúmadı âyînemiz gören 

 * 

 Hüner levó-i dile naúş itmedir taãvîr-i cânânı 

 Úurı ãûret yazup dîvâra ey Bihzâd neylersin 

 * 

 Cihân òarâb-ı girişme siyâh çeşmiñden 

 Fiàân teàâfül-i àamzeñden âh çeşmiñden 

 * 

 Nizâr olmaúla pîrân meşú-i tîr-i âhdan geçer 

 Òam olsa úâmeti dirler kemân-ı imtióândır bu 

  

 Ser-i bâm-ı gülûya çıúmaàa èazm eyledi âhım  

 Tenimde üstüòân ôann itme yer yer nerdübândır bu     

 * 

 Ser-i kûyuñda çoúdan òâk olurdum òavfım oldur kim 

 äabâ toz úondura nâgeh o zülf-i çîn çîn üzre 
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 * 

 Geh girye eylerim àam-ı èaşúıñla gâh âh 

 Bâúî henüz o âb u hevâ dilde dîdede 

 * 

 Maúãûd der-âàûş ise başdan geçüp ey dil 

 Pîrâhen-i dil-dâr gibi terk-i ser eyle 

 * 

 Her bir müjemi şâm-ı viãâlinde o mâhıñ 

 Ey dîde reg-i òâbıma bir nîşter eyle 

 * 

 Yer yer lebinde âb ile ôann itme eylemiş 

 Óarf-i vefâ ile o cefâ-cû girih girih 

 * 

 Diler èöõrin nice evøâè-ı güstâòâneden ãoñra 

 Olur hüşyâr mest-i câm-ı nâz ammâ neden ãoñra 

 * 

 Fermân-ı èaşúa virdi boyun úumriyân görüp  

 Bir serv-i nâz şevúine tavú-ı rıøâmızı 

  

 Raóm itdi rûy-ı zerdimize úalb-i saòt-ı yâr 

 Gösterdi èaşú seng-rübâ kehrübâmızı 

 * 

 Hilâl ãanma diküp menzile nişânımızı 

 Sipihre eyledik âvîòte kemânımızı 

 

 Rubâèî 

 èÎd oldı bütân zînet idüp endâmın 

 Öldürmededir èâşıú-ı bî-ârâmın 

 Bûs eylediler dîdelerin òande-künân 

 Şekkerlediler birbiriniñ bâdâmın (Abdulkadiroğlu, 1999: 476-486) 
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1.3. Sâlim Efendi Tezkiresi 

 Naôîm: Ol her dem tâze mîve-i bâà-ı edânın nâm-ı óayat-baòşları Yaóya'dır. 
Õât-ı sütûde-ãıfatları perverde-i enderûn-ı şehr-i İrem-naôîri olan dil-berânınıñ lebleri 
gûyâ birer kirâs-ı ter ve çeşm ü dîdeleri bâdâm ve sîb-i zeneòdânları tuófe-i bâà-ı 
bahâ olup pistânları turunc-ı tâze ile óüsn-i leùâfetde ber-â-ber olan cevâhir-i 
maèrifetiñ kânı èâlem-i dünyânın bâà-ı cinânı medîne-i kâéinât-maúbûl şehr-i 
İstanbul'dandır. Taóãîl-i maèârif-i vefîr ve tekmîl-i èavârif-i keåîrden ãoñra òâããaten 
èilm-i mûsiúîde èalem ve ol fenn-i èâlî-maúâmıñ üstâdânı miyânesinde müsellem 
olup nice rûzgâr èilm-i edvârda gûyiyâ felekle bile devr ü güõerân ve ol èilmiñ òâce-i 
cihânı olup velvele-i nâmı tâs-ı felegi leb-rîz-i âvâze-i nâm u şânı eyleyen 
üstâdlardandır. Õât-ı daúâyıú-şinâsı ol fenn-i bî-hem-tâda şu rütbe ãâóib-i mahâretdir 
ki òâlâ âàâze olunan maúâmlardan bir maúâm yoúdur ki ol ser-defter-i erbâb-ı ùıbâè 
anda bir vâfir beste vü semâèî iótirâè etmemiş ola. Nuúûş-ı mecmûèa-i enâm kâr-ı 
nâzik-reftârları ile taóãîl-i revnaú-ı tâm ve nâm u nişânı şièr ü mûsiúîde õât-ı vâlâsı 
gibi èâlî olduàu mâlâ-kelâmdır. Bu bâà-ı èâlemde vücûd-ı bih-bûdları bu gûne ter-
mîve-i bahâr-ı èirfân-ı bî-òazân olduàından kendilere medîne-i Úosùanùıniyye'niñ 
mîve bâzârbaşılıàı òaùù-ı hümâyûn-ı şevket-maúrûn ile kendülere tevcîh ü iósân 
olunup óâlâ o òıdmetle çerezlenip dâèimâ devlet-i èadâlet-maãîre duèâda bir pîr-i 
rûşen-øamîr ve şuèarâ-yı èaãrımızdan bir şâèir-i üstâd-ı muvaffaú-taèbîrdir. Evâéil-i 
óâlinden beri güftâr-senc olduàu maúâl bir yere cemè ü imlâ olunsa birúaç dîvân-ı 
belâàat-èunvân cemè ü peydâ olmaú bî-merâdır. Óâlâ müretteb dîvânı ve óarîr-bâf-ı 
nesc-i edâsı olmaú müteèaõõir olan zemînlerde ùabèınıñ cevlânı olduàından àayrı 
yalñız naèt-ı nebevîde her óarfi câmiè ber-úâèide müretteb dîvânı vardır. Óâãılı 
vücûdu maóø-ı bereket bir pîr-i pür-maèrifetdir. Bu birúaç güftâr ol şâèir-i èâlî-
miúdârıñ cümle-i âåârındandır. Âãaf-ı èaãr olan ãadr-ı aèôam vezîr-i pür-iósân ü 
mükerrem devletli saèâdetli İbrâhîm Paşa óaøretlerine verdikleri úaãîde-i 
mültezimdendir. 

 Úaãîde 

 Ne gedâyım ne ser ü sâmândayım yâ Rab meded 

 Pîç ü tâb-ı àayret-i aúrândayım yâ Rab meded 

 

 Yûsuf-ı maúãûdu göster çeşm-i Yaèúûb-ı dile 

 Zâr u giryân külbe-i aózândayım yâ Rab meded 

 

 Meclis-i efkâr-ı dûr-â-dûrdan eyle òalâã 

 Ayaàımla gûyiyâ zindândayım yâ Rab meded 

 

 Úalmışım künc-i ferâmûşîde óayrân u òamûş 
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 Çoú zamândır gûşe-i nisyândayım yâ Rab meded 

 

 áonca-i âmâlimi bir laóøa òandân görmedim 

 Bülbül-i şeydâ gibi efàândayım yâ Rab meded 

 

 Âstînimden aúıp deryâ eder dâmânımı 

 Mâcerâ-yı dîde-i giryândayım yâ Rab meded 

 

 Şeş cihetle çâr erkâna ãıàışmaz etdigim 

 Şeş cihetle gerçi çâr erkândayım yâ Rab meded 

 

 Ve lehû áazel 

 Çeşmi der-òâbdır ebrû-yı girih-gîrinden 

 Fitne bîdâr olamaz òaşyet-i şemşîrinden 

 

 Doldı ãandûúa-i sînem gibi úandîl-i derûn 

 Dü-kemân-ebrû-yı peykân-nigehiñ tîrinden 

 

 Daòi nâ-ceste iken nâvek-i nâgeh-eåeri 

 Zaòm-ı dil tâzelenür sürèat-i teéåîrinden 

 

 Âyine-òâne-i çeşmimde daòi èaks ideli 

 Úande baúsam alamam dîdemi taãvîrinden 

 

 Âhû-yı Çîn ü Òıùâ vü Òuteni eyleye mest 

 Nefòa-rîz olsa ãabâ vâdî-i naòcîrinden 

 

 Şeró-i rummân-ı lebinde iki şaúú oldı Naôîm 

 Òâme-i şehd-i zebân leõõet-i taèbîrinden (İnce, 2005: 670-672) 

 Laùîfe: Mütercem-i meõkûruñ cümle-i leùâyifindenir ki ol èaãrda şehr-i 
Edirne'de âvâze-i medâyió-i èâlem-gîri şöhre-i her-şehr ü her-iúlîm olan õât-ı naôîr-
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èadîm şâèir-i ùabîèat-ı selîm Òânende-Naôîm Çelebi ki ol vaútde áırbâl nâmına bir 
perî-sîmâya hem-âàûş-ı ibtilâ olduàu maóaller bir meclis-i ãafâ-güsterde mütercem-i 
meõkûr ve ãâbıúu'õ-õikr Naôîm Çelebi ve maòdûm-ı mezbûr cemè olup yârân-ı ãafâ 
Naôîm Çelebi'den meclise münâsib bir faãl istidèâ eyleyip Naôîm üstâd daòı erbâb-ı 
meclisi õevú-yâb-ı enfâs-ı ùayyibesi eyleyip birúaç nâzikâne beste ve semâèî âàâze 
eyleyip gûşlar lebrîz-i feyø-i elhân ve erbâb-ı ülfet bu àıdâ-yı rûóânî-i şevú-baòş ile 
õevú-yâb-ı ãoóbet-i cân olup âàâze tamâm olduúdan ãoñra herkes yer yer aósent 
naàmesiyle terâne-i istiósâna úıyâm eyledikde mütercem-i mümtâz daòı medó ü 
åenâya nâzikâne âàâz eyleyip "el-óaú Naôîm-i nâdîde-i rûzgârıñ mertebe-i şânı nice 
inkâr olunur, óaú bu ki dîde-i inãâf ile nigerân olunsa zümre-i òânendegânda àırbâl 
üstüne gelen òânendeleriñ eãlaó u aèlâsı bir merd-i bî-naôîr ve mecmûèatü'l-maèârif 
bir õât-ı nâzik-taèbîrdir" dedikde yer yer aóbâb leb-rîz-i tebessüm belki cûş-â-cûş-ı 
òande olup vâfir zamân bu maømûn-ı dil-sitân şehr-i Edirne ôurafâsına mâye-i neşâù 
ve ol diyârıñ âlüftegânına ser-mâye-i inbisâù olup vird-i zebânları olmuş idi (İnce, 
2005: 531). 

1.4. Tezkire-i Safâyî 

 Naôîm: Nâmı Yaóyâ'dır. Nice zamân Óalîm taòalluã edip baèdehû Naôîm'de 
âheng-i úarâr iòtiyâr etmişdir. İstânbûl'dan ôuhûr edip evâéil-i óâlinde taóãîl-i 
maèârif-i bisyâr ile èaãrıñ şuèarâsından olup èale'l-òuãûã edvârda bî-naôîr-i rûzgâr ve 
terennümât-ı perde-i maúâmâtda ãâóib-iştihâr ve miyâne-i nevâ-perdâzâtda mümtâz 
ve àıbùa-fermâ-yı òoş-òânân-ı èIrâú u Óicâz'dır. Cümle-i âåârından eşèârı bî-naôîr ve 
güftârı dil-pezîrdir. Sürûd-ı òâmesi terennüm-sâz-ı suòan olduúça èanâdil-i gülistân 
àınâsın verir ve selâset-i güftâr-ı âbdârı lezzet-i bûs-ı lebi dil-ber ãafâsın dimâà-ı 
câna işrâb eder. Óalâvet-i istimâè-ı güftârı miåâl-i èâlem-i âb-ı àam-fersâ ve eşèârı 
mânende-i hevâ-yı iètidâl-i bahâra dil-güşâdır. İstânbûl bâzârbaşılıàı kendüye medâr-
ı maèişet olmaú üzre tâbîden teveccüh olunup óâlâ anıñla úanâèat etmişdir. Úatı çoú 
naômına muvaffaú olmuşdur. Bu birúaç beyt-i laùîf naôm eyledigi naèt-ı şerîfdendir. 

 Taòmîs-i Naèt-ı Şerîf 

 Yoà iken èâlem ü âdem muóaúúaú yâ Resûlallâh 

 Sen olmuşduñ óabîb-i óaøret-i Óaú yâ Resûlallâh 

 Ne devletdir úabûl itseñ úul olmaú yâ Resûlallâh 

 èUãâta çünki ferdâ sensin eşfaú yâ Resûlallâh 

 Saña úaldı benim de kârım ancaú yâ Resûlallâh 

 

 Sipihr-i úurbe õâtıñ oldı òurşîd-i cihân-ârâ1 

 Seniñ zîr-i nigîniñdir bütün dünyâ vü mâ-fîhâ 

                                                           
1 Aldığımız kaynakta burada "cihan yâ Resûlallâh" yazılmıştır; ancak doğrusu bu şekilde olacaktır. 
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 Bu kâra kimde vardır úuvvet ü úudret ki bî-pervâ 

 Sen itdiñ âsumânda mâh-ı bedre eyleyüp îmâ 

 Beyân-ı muècizâtıñla iki şaúú yâ Resûlallâh 

 

 Cemâliñ mihr-i úudret mâh-ı raómet cebhe-i ãâfıñ 

 Vücûduñ maùlaèı envâr-ı èadl ü dâd u inãâfıñ 

 Olup ins ü melek biñ cân ile meddâó ü vaããâfıñ 

 äabâó u şâm dâéim itseler tâ-óaşr evãâfıñ 

 Degil mümkin sitâyiş saña elyaú yâ Resûlallâh 

 

 Ùulûè-ı bedr-i õâtıñ rûşen itdi şâm-ı deycûrı 

 Øiyâ-yı berú-i şerèiñ yaúdı òâşâk-ı şer ü şûrı 

 Münevver eyledi şemè-i cemâliñ beyt-i maèmûrı 

 èAceb mi pertev-i óüsnüñ pür itse èâlem-i nûrı 

 Fürûà-ı nûr-ı Óaú'dan oldı müştaú yâ Resûlallâh 

 

 Derûnuñ baór-i bî-úaèr ü kenâr-ı şefúat ü raómet 

 Vücûduñ gevher-i pâk-i muóîù-i úudret ü óikmet 

 Seni Óaú eylemişken felek-rân-ı úulzüm-i fıùrat 

 Sen olmuşken livâ-bend-i firâz-keştî-i òilúat 

 Daòi nâ-bûd idi bu heft-zevraú yâ Resûlallâh 

 

 Debistân-ı ledünde èilm ü èirfân ile aèlemsin 

 Rusülden enbiyâdan úadr ü şân ile mükerremsin 

 Vücûh-ı tâm ile óaúúâ ki mümtâz u müsellemsin 

 Nola âòirde gelseñ âferînişden muúaddemsin 

 Bu mevcûdâta õâtıñ oldı esbaú yâ Resûlallâh 

 

 Òıdîv-i úurb-mesnedsin òudâvend-i yaúîn-dergâh 

 Şeh-i levlâk-efser pâdişâh-ı lî-maèallâh-câh 

 Dıraòşân eylemişdi şemè-i õâtıñ óaøret-i Allâh 
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 Dikelden câmiè-i nüh-úubbe-i gerdûnda mihr ü mâh 

 Fürûzân iki úandîl-i muèallaú yâ Resûlallâh 

 

 Şefîè-i èâãiyânsın èâcizânıñ eyleme maòzûn 

 Şefîú-i ümmetânsın eyle luùfuñla bizi memnûn 

 Olup şeh-râh-ı èaşúında ezelden èâşıú-ı mecnûn 

 Görenler kehkeşân ãandı olunca gerden-i gerdûn 

 Kemend-i derd-i èaşúıñla muùavvaú yâ Resûlallâh 

 

 Ôuhûra gelmeden ketm-i èademden òilúat-i èâlem 

 Sirişte olmadan zîbâ òamîr-i ùıynet-i âdem 

 Sücûd itmezden evvel âdeme òayl-i melâéik hem 

 Daòi maófûô iken levó u úalem olmuş idi ol dem 

 Vücûd-ı kâmiliñ mevcûd-ı muùlaú yâ Resûlallâh 

 

 Şebân-gâh-ı cihânı nûr-ı teşrîfiñle itdiñ zeyn 

 Göze çekmek àubâr-ı âstânıñ oldı farøü'l-èayn 

 Òudâ õât-ı şerîfiñ eylemişken òüsrev-i kevneyn 

 Sen olmuşken òudâvend-i serîr-i kişver-i dâreyn 

 èAdemdeydi bu nüh-çetr-i muèallaú yâ Resûlallâh 

 Mezbûr Naôîm'iñ naôm eyledigi manôûmâtından birúaç àazel-i tâze-zemîn ile 
bu maóall tezyîn olundu. 

 Mey-âşâmân-ı bezm-i èişrete ey òâne mey-òâne 

 Òuãûãâ sâúî-i meclis ãuna kestâne mestâne 

 

 Sözüñ zehrâbe-nûşân-ı àama tiryâú-ı şevú eyle 

 Zebânıñ nîş-i âzâr eyleme yârâne mârâne 

 

 Mesîó-âsâ seyâóat eyleyenler pây-ı himmetle 

 Baãar evvel úademde kürsî-i gerdâne merdâne 
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 äafâsından ider saèy ü ùavâf-ı Kaèbe-i maúãûd 

 Girüp iórâm-ı şevúe yüz ùutan Óannân'e Mennân'e 

 

 Gelür bir kâh-ı kemterden sebük-kûh-ı girân olsa 

 Eger bâr-ı günâhım úonsa nâ-çîzâne mîzane 

 

 èAdû èâşıú geçüp yâra benimle imtióân olmaz 

 Ne inãâfa gelür òaãm ey dil-i şeydâ ne meydâne 

 

 Olursa maôhar-ı Òudâ nuùú-ı cihân-gîriñ 

 Naôîmâ óükm ider Tûrân ile Îrân'a mîrâne 

 

 ve lehu1 

 áınâ-yı úalbile meyl eyleyen fütâdelige 

 Eder gedâlıàı tercîó şehzâdelige 

 

 Óaõer ki çoú şeh-i ferzâne ùavr-ı naèt-ı àurûr 

 Hezâr èacz ile verdi rıøâ piyâdelige 

 

 Miåâl-i àonca olur teng-òâùır-ı dilòûn 

 Cihânda gül gibi mâéil olan güşâdelige 

 

 Bildi verdigi derd-i ser-i òumârı eger 

 Ederdi şîre-i engûr tevbe bâdelige 

 

 Tenezzül eylemeye jende-pûş-ı istiànâ 

 Verirse aùlas-ı gerdûnu çarò-ı sâdelige 

 

 Çeken o úaşları yânıñ muóabbeti çilesin 

                                                           
1 Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır. 
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 Úadd-i óamîdesini vaúf eder kepâdelige 

 

 Kümeyt-i ùabè-ı Naôîm'e hemîşe òalvet-i feyø 

 Cevâhir-i suòanın gönderir úılâdelige 

 

 ve lehu1 

 Olup peşmînesi köhne-rû ey zâhid eklenmiş 

 Nola düşse èaãâya kâse-i èömrü dürüklenmiş 

 

 İóâùa eylemiş òaùùı nigâh-düzd-i èâşıúdan 

 Çekilmiş óavle-i bâàı ruò-ı dil-dâr yeñilenmiş 

 

 Çiçek-i ruòından ol kâlâ-fürûş neder óüsnüñ 

 Úumâş-ı behçeti hicranlıdır yer yer çiçeklenmiş 

 

 èİõârı üzre olmuş òalúa òalúa ejder-i zülfi 

 Ùılısm-ı genc-i óüsn-i yârda úat úat çöreklenmiş 

 

 Yine bezm-i muóabbetde nigâh-ı mest-i cânâna 

 Çeker pür-kâsesin èâşıú kebâb etmiş böreklenmiş 

 

 O ebrû-yı kemân-dârıñ görüp ùaèn eyleme müjgân 

 Òadeng-i àamze-i dil-dûz-ı cânândır yeleklenmiş 

 

 Yine òayl-i òayâl-i yâr òûn-ı eşke úanmış 

 Kenâr-ı cûybâr-ı çeşmime úonmuş yemeklenmiş 

 

 Mey-i câm-ı òacâlet ãuròî-i gül etmedi yâre 

 Dirîàâ èuúde-i dil germî-i şermiyle yeklenmiş 

                                                           
1 Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır. 



19 
 

 

 Naôîm-i zâr şimdi bir firişte-òûba meyl etmiş 

 Geçip nefs ü hevânıñ şerr ü şûrından meleklenmiş 

 

 ve lehu 

 Gevher-i òurşîde yazsañ nâm mânend-i nigîn 

 Râst-nâmıñ kec ider ièlâm mânend-i nigîn 

 

 Kec-nümâ olma óaõer miréât-ı úalbiñ itmesün 

 Çarò-ı bed-gevher şikest-endâm mânend-i nigîn 

 

 Türş-rûya mevce-i deryâ yeter èibret Naôîm 

 Çîn-i pîşânî úalur encâm mânend-i nigîn 

 

 ve lehu 

 Mey ger iksîr-i ãafâ-endîşedir her úaùresi 

 èÂrıø-ı yâra ùarâvet-pîşedir her úaùresi 

 

 Bî-sütûnda cûşişi òûn-âbe-i Ferhâd-ı gör 

 Cevher-i óasret-nümâ-yı tîşedir her úaùresi 

 

 Gülbün-i ùabèın Naôîm ol girye şâdâb etdi kim 

 Feyø-i câvid-i óayât endîşedir her úaùresi 

 

 ve lehu 

 èAceb midir yele gitse göñül de nâme ile 

 O şûòa kâàıd uçurduú yine óamâme ile 

 

 ve lehu 

 Gören òaù-âver o mâhı ãanur bu úâmetle 

 Ki úopdı fitne-i âòir zamân úıyâmetle 
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 ve lehu 

 Midâd-ı eşk ile müjgânlarım ki òâme olur 

 O şûòa her nigehim bir niyâz-nâme olur 

 

 ve lehu 

 Piyâle elde ne dem bezmime óabîb gelür 

  Ayaàıma ayaàıyla benim naãîb gelür 

 

 Mevlevî şeyòi Dede Yûsuf fevtine dedigi târîòdir. 

 Dedi Nîl-i sirişke àarú olup Yaèúûb-ı dil târîò 

 èAzîz-i tekye-i Mıãr-ı Òudâ Dede Yûsuf  

     sene: 1080 

 

 Mevlevî şeyòi Seyyid Òalîl Efendi fevtine dedigi târîòdir. 

 Naôîm fevtine giryân olup dedim târîò 

 Òalîl Efendi'ye dâéim cinân ola meévâ 

     sene: 1088 

 

 Mevlevî şeyòi Neşâùî Aómed Dede fevtine dedigi târîòdir. 

 Naôîmâ gûş edip fevtin dedim feryâd edip târîò 

 Ola rûó-ı Neşâùî èandelîb-i sidre vü ùûbâ 

     sene: 1085 

 

 Şeyò Meómed Mıãrî fevtine dedigi târîòdir. 

 Úuùb-ı sipihr-i èirfân àavs-ı zamân Mıãrî 

 Rıólet idüp fenâdan mülk-i beúâya göçdi 

 

 Ayaú çeküp yudı el bu meclis-i fenâdan 

 Cennetde Kevåer içdi óûr-ı cinânı koçdı 
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Pervâz idince èAdn'e didi Naôîm târîò 

 Cân-ı èazîz-i Mıãrî bir úumrı gibi uçdı 

     sene: 1085 

 

 Bir meh-pâre-i evc-i leùâfet lióye-dâr-ı óüsn olduúda dedigi târîò 

 Görünce lióye-i pâkiñ didi mesrûr olup aóbâb 

 Şeb-i èîd-i cemâliñ àâlib oldı şâm-ı úadr üzre 

 

Naôîm-âsâ neşâùımdan didim târîòin ol óaùùıñ 

 Yazıldı âyet-i ve'l-leyli gûyâ levó-i bedr üzre 

 

 Kemân-keş Óamâmcı-zâde fevtine dedigi târîòdir. 

 Bir kemân-keş-i pehluvân atdı oúın baãdı yâyın 

 Óaú bu fenn-i úabøanıñ olmuşdu merd-i kâmili 

 

 Gerçi ùâş dikmişdi Okmeydânı'na ol nâm-dâr 

 èÂúıbet seng-i mezâr oldu o yolda óâãılı 

 

 Düşdü òâke bir òadeng-endâz târîòin dedim 

 Cennet-i Firdevs ola Óamâmcı-zâde menzili (Çapan, 2005: 660-666) 

1.5. Osmanlı Müellifleri 

 Naôîm Yaóyâ Efendi İstânbûlî: Naèt-gûy-ı bî-naôîr olan bir şâèir-i şehîrdir. 
Mevlidi İstânbûl, ùarîúatı Mevlevîdir. Zamân-ı iştihârı Sulùân Meómed-i Râbiè'den 
Sulùân Aómed-i æâliå'e úadardır. Beş yüz ãaóîfeden èibâret maùbûè dîvânınıñ hemân 
åülüåânı nuèût-ı şerîfeden èibâretdir. Esâtiõe-i üdebâdan bir õât Dîvân-ı Naôîm 
óaúúında: O dîvân degil, bir berât-ı àufrândır, buyurmuşlar ki el-óaú pek ùoàrıdır. 
Mûsiúîde yed-i ùûlâ ãâóibi idi. "Didi yâ Óay göçdi Yaóyâ-yı Naôîm" mıãraèınıñ 
delâlet itdigi 1139 târîòinde Edirne'de vefât eyledigi Teõkire-i Faùîn'de muóarrerdir. 
Faúaù merúadine dâéir Edirne'de yapılan taóarriyâta raàmen bulunması mümkin 
olamamışdır. 

 Naèt-ı şerîfinden: 

 Âfitâb-ı ãubó-ı mâ-evóâ óabîb-i kibriyâ 

 Mâh-tâb-ı şâm-ı ev-ednâ óabîb-i kibriyâ 
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 Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi 

 Şemè-i bezm-i leyletü'l-İsrâ óabîb-i kibriyâ 

 

 èAúl-ı evvel úayd-bend-i èaşúınıñ dîvânesi 

 Nâzenîn-i óaøret-i Mevlâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Ve'ê-êuóâ vaãf-ı güli ve'l-leyl şeró-i sünbüli 

 Bâà-ı Yâsîn ravøa-i Ùâ-hâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Bülbüli levlâk õâtı lî-maèallâh lânesi 

 Bezm-i úurba ùûùî-i gûyâ óabîb-i kibriyâ 

 

 äıdú u èadl ü óilm ü èilmi õâtına maôhar idüp     

 Virdi çâr-erkâna fer óaúúâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Çâr-yâr-ı bâ-ãafâdır hem-dem-i kâşânesi 

 äâóibü'l-Mièrâc mevlânâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Ebrû-yı iúbâliniñ mâh-ı felek óasret-keşi 

 Bedr-i tâbân-ı cihân-ârâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i münevver şânesi 

 Neyyir-i raòşân-ı bî-hemtâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Bezm-gâh-ı sâàar-ı èaşúı dil-i şûrîdegân 

 Neş'e-baòş-ı èâşıú-ı şeydâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Úalb-i èârifdir şarâb-ı şevúiniñ òum-òânesi 

 Sîne-çâkı her dil-i dânâ óabîb-i kibriyâ 
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 Kâse-i inèâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi 

 Mest-i èaşúı Óıør ile èÎsâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Bâde-i iósânınıñ ins ü melek mestânesi 

 äadr-ı bezm-i ãûret ü maènâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Cûybâr-ı cûdınuñ mâh-ı münevver kûzesi 

 Teşnesi dünyâ vü mâ-fîhâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luùfınuñ peymânesi 

 Feyø-baòş-ı èâlem-i bâlâ óabîb-i kibriyâ 

 

 èArş câh-ı úadriniñ evc-âşinâ-yı rifèati 

 Òusrev-i kürsî-i istiànâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Çarò bâà-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi 

 Gülşen-i úurba çemen-pîrâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Úulzüm-i esrâr u óikmetde dür-i úudret-ãadef 

 Kân-ı kevne gevher-i yektâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Genc-i èirfân u kemâliñ gevher-i yek-dânesi 

 Baór-i râza lûlû-yı lâlâ óabîb-i kibriyâ 

 

 Nuèût-ı èârifânesinden: 

 Âferînişden seniñ õât-ı şerîfiñdir murâd 

 Gelmeden şehr-i vücûda cüst ü cûyuñdur àaraø 

 

 Keõâ: 

 Ey ledün mektebiniñ òâce-i ümmî-laúabı 

  Enbiyâ vü rusülüñ zîver-i tesbîó-i lebi 
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 Ebyâtından: 

 Sözüñ zehrâbe-nûşân-ı àama tiryâú-ı şevú eyle 

 Zebânıñ nîş-i âzâr eyleme yârâne mârâne 

 

 Elbetde olur òâtime-i muãóaf-ı ümmîd 

 İòlâã ki var fâtióa-i niyyetimizde1 

 

 Giryânım o óâletle ki dîdem bile bilmez 

 Dîdemden aúan eşk-i dem-â-dem bile bilmez 

 

 Maãârièinden: 

 Hüner naúş itmedir levó-i dile taãvîr-i cânânı (Tâhir, 2000: II/452-453) 

1.6. Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye 

 .. Ve Bâzârbaşı Naôîm 

 Târîò: Rûó-ı neşâùı eyledi ãadr-ı beúâda cây-gâh 

 .. Ve daòi bu Naôîm'uñ nâmı Yaóyâ olup muúaddemâ Óalîm taòalluã iderdi. 
Soñra Neşâùî Óaõretlerinüñ istifâøa-i envâr-ı taèlîmlerine maôhar olduúda Naôîm 
buyurılup berekât-ı telemmüõleriyle bir şâèir-i zor-âver-i rûzgâr olmışdur ve òâããaten 
kemâlini Neşâùî Dede'nüñ óüsn-i naôarlarından bilüp 

 Beyt:  Naôîm-âsâ nola àarrâlanursam óüsn-i ùabèımla 

  Begendürdüm Neşâùî gibi bir üstâda eşèârı 

diyü iftiòâr iderdi. Biñ yüz otuz ùoúuz cemâziyyü'l-ûlâsında vefât itmişdir (Genç, 
2000: 490-491). 

1.7. Sicill-i Osmânî 

 Naôîm Yaóyâ Efendi: İstânbûlîdir. èArøî Meómed Dede'den inâbe idüp 
Mevlevî olmuşdur. Mûsiúî-òân olup Sulùân Meómed Òân-ı Râbiè óaøretleri 
Úuruyemişçi-başılıàını iósân buyurmuşdur. Seksen yaşında iken 1139 Cemâziyyü'l-
âòirinde fevt oldı. Şièr ü inşâda aúrânı nâdir ü mûsiúîde mâhir idi. Dîvân-ı şièri vardır 
(Süreyyâ, 1311: IV/568). 

1.8. Vekâyiü'l-Fuzalâ 

                                                           
1 Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır. 
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 Naôîm: Naôîm İstânbûlî Yaóyâ Çelebi'dir. Maèârifi èArøî Dede Efendi'den 
aòõ itmişdir. Meróûm cennet-mekân firdevs-âşiyân Sulùân Meómed Òân óaøretleri 
óuøûrında èilm-i mûsiúîde teèarrüfi åâbit olmaàile òaùù-ı hümâyûn ile müéebbedâ 
úurıyemiş bâzâr-başılıàı iósân olunmuşdur. Biñ yüz oùuz ùoúuz cemâziye'l-âòiresinde 
fevt oldı. Meróûm-ı mezbûr maèârif ile meşhûr şièr ü inşâda aúrânı nâdir fenn-i 
mûsiúîde daòi mahâreti ôâhir pîr-i muèammer ãalâó-ı óâl ile muòammer sinni èuúde-i 
åâmine úarîb pîr-i münevverü'l-meşîb idi. Müretteb ve mükemmel dîvân-ı nuèût ve 
dîvân-ı eşèârı vardır. Bu ebyât andan numûne-dârdır. Ez-úaãâéid: 

 Óıør-ı endîşe olup vâdî-i maènâda refîú 

 èAzm-i râh eyledim Allâhu veliyyü't-tevfîú 

 

Âsiyâb-ı süòanı kendüme ben döndiricek 

 Eyledim òırmen-i endîşede ãad-fikr-i daúîú 

 

Nola taúùîr-i gül-âb-ı süòan itsem itmiş 

 Óikmet-i Óaú úalemüm lûle vü ùabèım inbîú 

Ez-àazeliyyât: 

 Nihândır her ser-i dâàımda pür aòker enâr-âsâ 

 Hele çâk-i girîbân eyleyem gör ey gül-i raènâ 

 

Aña her bir müjem bir òâr-ı dâmen-gîr iken bilmem 

 Nice râh-ı òayâliñ ùayy ide neôôâre bî-pervâ 

 

 ve lehu 

 Felek inbîú-i mînâdır görüp encüm úıyâs itme 

 Gül-i mihriñ gül-âbıñ almaàa taúùîr ider mehtâb 

 

Degil hâle olup bir mihre èâşıú micmerin yaúmış 

 Girüp bir óalúaya şeb-tâ-seóer tesòîr ider mehtâb 

 

Şererler ôâhir oldı ãanma encümdür sipihr üzre 

 Dönüp çaròa hilâli ãayúal-ı şemşîr ider mehtâb 
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 ve lehu 

 Òâl-i ruòı zîr-i òam-ı zülfünde göründi 

 Yâ Rab ne siyeh doàdı bu şeb kevkeb-i óayret 

 

 ve lehu 

 Şol èaraú kim ol gül-endâmıñ yanaàından çıúar 

 Selsebîliñ èaynıdır firdevs bâàından çıúar 

 

 Hem-nefes olmaú dilermiş ney benim feryâdıma 

 Bu hevâyı muùribâ anıñ demâàından çıúar1 

 

 ve lehu 

 Faãl-ı bahâr bâà-ı murâdım resîdedir 

 Gül-deste-i óadîúa-i maúãûd çîdedir 

 

Olsam èaceb mi nergis ü gül gibi çeşm ü gûş 

 Óarf-i viãâl kim deheniñden şenîdedir 

 

èIúd-i leéâl dinse revâ naômıña Naôîm 

 Silk-i beyâna gevher-i maènâ keşîdedir 

  

 ve lehu 

 Ne bezmiñ câmısın mest-i müdâm-ı èişretiñ kimdir 

 Ne câmıñ keyfisin âlûde-i keyfiyyetiñ kimdir 

 

Kimiñ baàrın yine òûn eylediñ sevdâ-yı laèliñle 

 Miåâl-i lâle bilsem dâà dâà-ı óasretiñ kimdir 

 

                                                           
1 Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır. 



27 
 

Kimiñ âyînesinde cilve-gerdir èaks-i ruòsârıñ 

 Kimiñle rû-be-rûsuñ çeşm-dûz-ı óayretiñ kimdir 

 

 ve lehu 

 O kim ifşâdan esrârın óuãûl-i kâm içün ãaúlar 

 Anıñ devrân u cûdın zîver-i eyyâm içün ãaúlar 

 

 Úafesdir sîne-i ãad-çâk anda èâşıú-ı şeydâ 

 Dil-i úumrî-veş bir serv-i sîm-endâm içün ãaúlar1 

 

 ve lehu 

 Dile zülfüñ gibi bir ôıll-i óimâyet düşmez 

Herkese sâye-i şeh-per-i saèâdet düşmez 

 

 ve lehu 

 Ne bülbülüz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz 

 Yine bu bâàda gül-çîn-i ârzû oluruz 

 

Nigâh-ı òışm ile miréât-ı úalbim itme şikest 

 Seniñle ey yüzi gül belki rû-be-rû oluruz 

 

 ve lehu 

 Òırâm-ı naòl-i nâzıñ seyr idince ol sehî-úaddiñ 

 Çemende şerm ile her serv dâmânını devşirmiş 

 

 ve lehu 

Òam-ı zülf-i siyâhı çîn çîn olmuş şikenlenmiş 

 Òaùâ itmem disem òâl-i ruòı müşg-i Òutenlenmiş 

 

                                                           
1 Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır. 
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Yine bir iş çıúarmış sûzen-i müjgânı Mecnûn'uñ 

 Meger ãaórâda pây-ı nâfe-i Leylâ dikenlenmiş 

 

 ve lehu 

 Olup peşmînesi köhne ridâ-yı õâhid eklenmiş 

 Nola düşse èaãâya kâse-i èömri direklenmiş 

 

 Yine bezm-i maóabbetde nigâh-ı mest-i cânâna 

 Çeker pergâlesin èâşıú kebâb itmiş yüreklenmiş 

 

 O ebrû-yı kemândârın görüp ôann eyleme müjgân 

 Òadeng-i àamze-i dil-dûz-ı cânândır yeleklenmiş 

 

 Mey-i câm-ı óacâlet seyrimi óall itmedi yâra 

 Dirîàâ èuúde-i dil germî-i şermiyle peklenmiş 

 

 Naôîm-i zâr şimdi bir ferişte òûba meyl itmiş 

 Geçüp nefs ü hevânıñ şerr ü şûrından meleklenmiş 

 

 ve lehu 

 Maôhar-ı gûş-ı úabûl olmaúdadır söz ey Naôîm 

 Dürr-i naômıñ silk-i mürvârîd olmuş olmamış 

 

Bûs-ı laèl-i òâm-ı sevdâdır o serv-i ser-keşiñ 

 El yetişmez mîve-i ümmîd olmuş olmamış 

 

Sâàar-ı sâúî yeter Cemşîd olmuş olmamış 

 Sâz-ı muùribdir àaraø nâhîd olmuş olmamış 

  

 ve lehu 

 Ebr-i nîsân-ı óaúîúat èâúıbet sîr-âb ider 
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 Sen hemân gül-àonca-i bâà-ı mecâz ol ey göñül 

 

 ve lehu 

 Lebinde òaùù-ı muèanber midir nedir bilmem 

 Sevâd-ı sûre-i Kevåer midir nedir bilmem 

 

Tenimde øaèf ile hep üstüòânlarım ãayılur 

 äaóîfe-i àama mısùar mıdır nedir bilmem 

 

 ve lehu 

 Eyler felek o deñli perâkende òâùırım 

 Bir laóôa rûzgârda cemèiyyet istesem 

 

Biñ kerre çarò şîşe-i úalbim şikest ider  

 Âzâde-òâùır olmaàa bir sâèat istesem 

 

 ve lehu 

Gevher-i òurşîde yazsañ nâm mânend-i nigîn 

 Râst-nâmıñ kec ider ièlâm mânend-i nigîn 

 

Kec-nümâ olma óaõer miréât-ı úalbiñ itmesün 

 Çarò-ı bed-gevher şikest-endâm mânend-i nigîn 

 

Zîb-i engüşt-i Süleymân ol ùaúılma herkese 

 İns ü cânı emriñe úıl râm mânend-i nigîn 

 

Göñlüne yârin girüp mermerde úazdı sikkeyi 

 Kâviş-i âh-ı dil-i nâ-kâm mânend-i nigîn 

 

 Kec-nişîn ü râst-güftâr ol ki èibretle seni 

 Ùutalar el üzre òâã u èâm mânend-i nigîn 
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 ve lehu 

 Görüp ol dürr-i yetîmiñ güher-i mengûşın 

 Her ãadef dîde gibi eyledi bâz âàûşın 

 

 Ne òıred úaldı ne ãabr u ne sükûn u ârâm 

 Aldı bir şâh-ı óüsn burc-ı beden varoşın 

 

 Ne bilür õevúini mestân raóîú-i èaşúıñ 

 Çekmeyen bezm-i àamıñ sâàar-ı nûş-â-nûşın 

 

 Ser-i engüşt-i muèârıødan olur âsûde 

 Bend iden mühr-i sükût ile leb-i òâmûşın 

 

 Oldı her saùrı birer mevc bu raènâ àazeliñ 

 Lücce-i ùabè-ı Naôîm'iñ yine seyr it cûşın 

 

 ve lehu 

Vücûdum kişverin yıúdıñ derûnum mülkini yaúdıñ 

 Meded ey seyl-i eşk ey âh-ı âteş-zâd neylersin 

 

 Hemân fermân-revâ-yı èaşúa teslîm olma dil çâre 

 Saña Şîrîn'i ùaşdan gösderir Ferhâd neylersin 

 

ve lehu 

Âfitâbı burc-ı âbîden ùulûè itdi ãanur 

 Câm-ı ãahbâda baúan ol nâzenîniñ èaksine 

 

èÂrife resm-i mecâzîden óaúîúatdir murâd 

 Râstdır úılsañ naôar naúş-ı nigîniñ èaksine 
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Çeşm-i terle úâmet-i yâri òayâl eyle Naôîm 

 Baú derûn-ı cûyda serv-i sehîniñ èaksine 

 

 ve lehu 

 Olup yer yer nümâyân çîn-i èişve ol cebîn üzre 

 Döküldi çâr-mevc-i fitne fülk-i èaúl u dîn üzre 

 

 Müselsel mevc ile âb-ı muãaffâdır úıyâs itdim 

 èİõârında görüp zülfüñ o òaùù-ı èanberîn üzre 

 

 Ser-i kûyuñda çoúdan òâk olurdum òavfım oldur kim 

 äabâ toz úondura nâgeh o zülf-i çîn çîn üzre 

 

 Ùarâvetde naôîriñ yoú diyü cânâ òaù-ı laèliñ 

 Melâóat óüccetinde şekl-i imøâdır nigîn üzre 

 

 Hümâ-yı evc-gâh-ı himmet ol ey dil Naôîm-âsâ 

 Felek ferş itse baãma aùlas-ı çaròı zemîn üzre 

 

 ve lehu 

 Maúãûd der-âàûş ise başdan geçüp ey dil 

 Pîrâhen-i dil-dâr gibi terk-i ser eyle 

 

 Dûr eyleme pîş-i naôarımdan ser-i zülfüñ 

 Sünbülleriñe şîşe-i çeşmimde yer eyle 

 

 ve lehu 

 Gören òaù-âver o mâhı ãanur bu úâmetle 

 Ki úopdı fitne-i âòir zamân úıyâmetle 

 

 Bu şeb güõâriş-i àamdan miåâl-i pervâne 
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 O şemè-i nâza göñül yan yaúıl óarâretle 

 

 ve lehu 

 Mey-âşâmân-ı bezm-i èişrete ey òâne mey-òâne 

 Òuãûãâ sâúî-i meclis ãuna kestâne mestâne 

 

 Sözüñ zehrâbe-nûşân-ı àama tiryâú-ı şevú eyle 

 Zebânıñ nîş-i âzâr eyleme yârâne mârâne 

 

 Mesîó-âsâ seyâóat eyleyenler pây-ı himmetle 

 Baãar evvel úademde kürsî-i gerdâne merdâne 

 

 äafâsından ider saèy ü ùavâf-ı Kaèbe-i maúãûd 

 Girüp iórâm-ı şevúe yüz ùutan Óannân'e Mennân'e 

 

 Gelür bir kâh-ı kemterden sebük-kûh-ı girân olsa 

 Eger bâr-ı günâhım úonsa nâ-çîzâne mîzane 

 

 Olursa maôhar-ı Òudâ nuùú-ı cihân-gîriñ 

 Naôîmâ óükm ider Tûrân ile Îrân'a mîrâne 

 

 ve lehu 

 Sevâd-ı çîne döner èanberîn süùûr-ı süòan 

 O zülf-i òam-be-òam-ı müşg-bâr vaãfında 

 

 Derûn-ı óâsidi pür-dâà-ı reşk ider nuùúum 

 Bu âteşîn dem ile lâle-zâr vaãfında 

 

 Naôîm kilk-i terim âb-yâr-ı maènâdır 

 Óadîúadır süòanım nev-bahâr vaãfında 
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 ve lehu 

 Çıúınca pîreheninden o sîne deryâda 

 äadef óarâm ola dürr-i åemîne deryâda 

 

 äuyunca varsa eger rûzgâr-ı nâ-hemvâr 

 Bu deñli olmaz idi mevc-i kîne deryâda 

 

 Naôîm ùabèım olup âşinâ-yı baór-i süòan 

 Muvaffaú oldı bu tâze zemîne deryâda 

 

 ve lehu 

 Muúadder mâverâ-yı perdeden èarø-ı cemâl eyler 

 Naôîm elden úoma her vech ile miréât-ı taúdîri 

 

 ve lehu 

 Òaù-ı ruòsârı dün bitti bugün dilber terâş itdi 

 Úamer devrinde bir âşûb idi tiz bitti tiz yitdi 

 

 ve lehu 

 Òaùıñ benefşe lebiñ àonca gül teniñ sâúî 

 Şükûfe-zâr-ı melâóat mi gülşeniñ sâúî 

 

 Pür itme ehl-i niyâza piyâle-i nâzı 

 äaúın ãaúın ùoludan devr-i òırmeniñ sâúî 

 

 Düşüp ayaàıña elden úomaz Naôîm müdâm 

 Miåâl-i dürd-i mey-i nâb dâmeniñ sâúî 

 

 ve lehu 

 Vefú-ı cemâli ol òaùù-ı pergâr-vâr çizdi 

 Devr-i ruòında fitne-i âòir kenâr çizdi     
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 Peymân idüp benimle bünyân-ı ittióâdda 

 Resm-i binâ-yı èahdi çoú bozdı yâr çizdi 

 

 Noúùa döküp øamîrim bildi o òâl ü òaùla 

 Reml-i dili Naôîmâ bir gül-èiõâr çizdi (Şeyhî, 1989: III/742-745) 

1.9. Fatîn Tezkiresi 

 Beyt: Naôîm-âsâ nola àarrâlanursam óüsn-i ùabèımla 

  Begendürdüm Neşâùî gibi bir üstâda eşèârı 

 Nâôım-ı mûmâ-ileyh Yaóya Naôîm Efendi Maèlûm-ı şeyò ü şâb olan Şeyò 
Neşâùî Efendi meróûmuñ şâkirdân-ı ãâóib-èirfânından olup maórûsa-i Edirne'de biñ 
yüz otuz ùoúuz târîòinde èâzim-i dâru'n-naèîm olmuşdur. Mûmâ-ileyh her ne úadar 
aãóâb-ı naôm u süòandan ise de işbu bâlâda keşîde-i silk-i süùûr olan beytinden başúa 
eşèârına naôar-yâb olunamamışdır (Fatîn, 1271: 415-416). 

1.10. Tayyâr-zâde Atâ Tarihi 

 Naôîm Efendi Naèt-gû: Meómed Òân-ı Râbiè ve Süleymân Òân-ı æânî ve 
Aómed Òân-ı æâlis aèãâr-ı èaliyyesinden enderûn-ı hümâyûnda kîlâr-ı òâããada 
nevbetçi-başı oldıàı óalde bâzâr-başılıú nân-pâresiyle çerâà olan Úâsımpaşalı naèt-gû 
Naôîm Efendi sarây-ı hümâyûna dâòil olmasıyla berâber taóãîl-i èilm ü maèrifete 
verziş iderek aãóâb-ı faøl u kemâlden ôurefâ-yı şuèarâdan lalası yaènî mürebbîsi olan 
õâtıñ teşvîú u himmetiyle az zamânda èulûm-ı èArabiyye'den aòz-ı icâzet ve Fârisî'yi 
taèallümle tetmîm-i maèrifet itdigi eånâda bulundıàı kîlâr-ı òâããa úoàuş aàalarına 
maòãûã olup erbâb-ı istièdâd u úavâbile ióâle olunagelen mertebe ùaúımı 
meémûriyetlerinden birisini ve nevbetçi-başılıú gedigini iórâz ve bu cihetle iktisâb-ı 
óayåiyyet ü iótiyâz itdikden ãoñra kendi ùalebine mebnî müstevfî nân-pâre ile çerâà 
olaraú enderûn-ı hümâyûnda iken tanôîm ü inşâda başladıàı nuèût-ı şerîfeye óîn-i 
devâmında baèøı işâret-i maèneviyye ile óacc-ı şerîfe èazîmetinde òâk-i èatebe-i 
şefâèat-kevkebe-i Óaøret-i Risâlet-penâhîye rû-mâl olmaú şerefiyle müşerrefen 
Medîne-i Münevvere'de ârâm-sâz-ı iftiòâr oldıàı eånâda bir gice tanôîm ü tesvîdine 
muvaffaú oldıàı bir úıùèa naèt-ı şerîf-i Nebevî'niñ teleõõüõ-i teşekkür ü tefaòòurıyla 
òâba vardıúda kendüsini óuôûr-ı Óaøret-i Risâlet-penâhîde dest-beste-i taèôîm olaraú 
rüéyetle müstaàraú-ı sürûr u mefòaret gördükde lisân-ı meróamet-èunvân-ı Óaøret-i 
Seyyid-i Kâéinâtdan "Bu aòşâmki naètıñ da güzel olmuş" iltifât-ı hümâyûn-ı Cenâb-ı 
Peyàamberîsi ãudûrına nâéiliyyetle bîdâr olduúda müéeõõin efendi câmiè-i şerîfiñ 
minâresinde henüz müsvedde olup tebeyyüø ve hiç ferde èarø u teblîàe vaút 
olamayan naèt-ı şerîf-i meõkûrı èaúîb-i "eã-ãalât"da bülend-âvâz ve kemâl-i tefâòur 
ve âb u tâb u ièzâz ile úırâéata âàâz itmekde oldıàına taèaccüb itmekde iken 
müéeõõin efendi tekmîl-i úırâéat-ı ezân-ı Muóammedî ile minâreden nâzil ve mûmâ-
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ileyh Naôîm Efendi müéeõõin efendiniñ müvâcehesine ùoàrı èazîmete ve müéeõõin 
efendi mûmâ-ileyhe teveccühe müttehî ve mâéil ve "es-selâmu èaleyküm Naôîm 
Efendi" deyü bir bilmedigi müéeõõin efendiniñ muèârefe-i sâbıúası var gibi selâmına 
nâéil olduúda taèaccübi tezâyüd itmesiyle mütefekkir ü óâyir olmasına muúâbeleten 
müéeõõin efendi "bu gice äâóib-i Saèâdet Efendimiz Óaøretleri baña sizi gösterdi ve 
aòşâmdan inşâd buyurılan ve henüz müsvedde olan naèt-ı şerîfi taèlîm ve maúbûl-i 
hümâyûnları oldıàını ièlânen ve tebşîren minârede úırâéatını fermân ve tefhîm 
buyurdılar. Maèlûmuñuz olsun, ben de sizi tebşîr iderim" deyü òatm-i kelâm eylemiş 
oldıàı kendüsinden ve baøı rüfeúâsından işidildigi bir mecmûèada görülmüş idi. Bu 
cihetle Türk şuèarâsınıñ en nâzük ve edîb ve memdûólarından bulundıàından 
teberrüken ve teyemmünen mûmâ-ileyhiñ âåârından sâéirlerinden ziyâdece 
münâcaèât ve nuèût ve àazelleriñ buracıàa dercine ibtidâr olundı. 

 (Mefèûlü Mefâèilün Mefâèîlün Faè) 

 (Mefèûlü Mefâèilün Mefâèîlün Feèûl) 

 Ey şefúat ü èafv-ı lücce-i emvâcî 

 Baòşâyiş-i cürm ol lücceniñ emvâcı 

 Úıl óâcetini Naôîm-i zârıñ da úabûl 

 Ey şâh u gedâ yegân yegân muótâcı1 

 

 Naèt 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Meryem-i fikrim olup óâmile-i feyø-i Òudâ 

 Doàdı gehvâre-i ùabèımda Mesîó-i maènâ 

 

2 Benem ol micmere gerdân-ı şebistân-ı hüner 

 Kâm-ı èâlem nefeòât-ı süòanımla bûyâ 

 

3 Benem ol bülbül-i gülzâr-ı beyân kim gûşın 

 Gül gibi şâhid-i maènâ dutar olsam gûyâ 

 

4 Benem ol mâşiùa-i rûy-ı èarûsân-ı beyân 

                                                           
1 Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır. 
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 Kilk-i endîşem olup ãûret-i maènâ-pîrâ 

 

5 Oldı bir mükóüle her saùr-ı siyâh-ı naômım 

 äafóa-i şièr-i laùîfim aña miréât-ı ãafâ 

 

6 Lûledir aña zebânım dehenimdir inbîú 

 Nola taúùîr-i gülâb-ı süòan itsem óâlâ 

 

7 Úalemim ùûùî-i gûyâ-yı şeker-zâr-ı maúâl 

 Mıãr-ı endîşede şîrîn süòanımdır bebàâ 

 

8 Ùabèıma feyø-i Òudâ õâéiúa-baòş-ı ilhâm 

 Úand-i maènâ leb-i endîşeme óâøır óelvâ 

 

9 Her midâd-ı úalemim reşk-i süveydâ-yı niôâm 

 Noúùa-i naôm-ı terim merdüm-i çeşm-i rüknâ 

 

10 Görse zencîr-i suùûr-ı süòanım şevúinden 

 Ola mecnûn gibi dil-bestesi cân-ı Leylâ1 

 

 Naèt-ı Şerîf-i Dîger 

 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 

1 Vücûd-ı enbiyâ tesbîó-i dür gibi ser-âmeddir 

 O tesbîóe imâme gevher-i õât-ı Muóammed'dir 

 

2 Nola olsa o tesbîóe imâme ol dür-i yektâ    

 Ki mecmûè-ı rusülden enbiyâdan õâtı müfreddir 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 171 beyitlik bu kasîdenin tamamını kitabına almıştır. Biz burada kısaltarak yer 
verdik. Şiir, çalışmamızda 3. kasîde olarak bulunmaktadır. 
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3 Tecellî ideli nûr-ı aóad burc-ı hüviyyetden 

 O nûruñ cilve-gâhı ùavú-ı çeşm-i mîm-i Aómeddir 

 

4 Kemândâr-ı maúâm-ı úâbe úavseyn Aómed-i muòtâr 

 Ki tîr-i úaãdınıñ ser-menzili âmâc-ı maúãaddır 

 

5 Òıdîv-i taòt-gâh-ı lî-maèallâh seyyidü'l-kevneyn 

 Òudâvend-i leèamrük-efser ü levlâk-mesneddir 

 

6 Óarîm-i úurb-ı Óaú maórem-sarây-ı sırr-ı Sübóânî 

 Ki miórâb-ı deri cân-ı èibâdullâha maèbeddir 

 

7 Risâlet efseri ber-ser nübüvvet òilèati der-ber 

 Şeh-i mülk-i beúâdır pâdişâh-ı taòt-ı sermeddir 

 

8 O yektâ èâlem-ârâ şeh-süvâr-ı mülk-i lâhûtuñ 

 Felek çevgân-ı fermânında bir gûy-ı zeberceddir 

 

9 O dânâ-yı ledün ders-i debistân-ı kemâlâtıñ 

 Óuøûr-ı èizzetinde èaúl-ı evvel ùıfl-ı ebceddir 

 

10 O kim ins ü melek gerden-be-ùavú-ı óükmidir óâlâ 

 Zemîn ü âsumânda emri fermân-ı müéekkeddir1 

 

 Naèt-ı Şerîf-i Dîger 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

1 Ser-keşâna berú-ı sûzândır külâh-ı serverî 

 Şuèledir zîrâ ki şemè-i meclisiñ tâc-ı seri 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 45 beyitlik bu kasîdenin tamamını kitabına almıştır. Biz burada kısaltarak yer 
verdik. Şiir, çalışmamızda 18. kasîde olarak bulunmaktadır. 
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2 Berú-ı cân-teéåîrdir maàrûra tâc-ı serverî 

 Şuèledir zîrâ ki şemè-i bezmiñ iklîl-i seri 

 

3 Pâdişâh olsañ çekersin èâlemiñ àavàâsını 

 Úabøa-i tesòîre de alsañ eger baór ü beri 

 

4 Bende olsañ ârzû eylersiñ âzâd olmaàa 

 Bir efendiniñ olup şâm u seóerde çâkeri 

 

5 Münzevî olsañ geçilmez loúma ile kisveden 

 èÂúıl ü dîvâne de olmaz o sevdâdan berî 

 

6 İótiyâcıñ olsa âb-ı rûyını rîzân idüp 

 Bir àanî bulsañ olursun sâéil-i òâk-i deri 

 

7 İntisâb itseñ kibâra èarø idince óâliñi 

 Sen bizimsin dir o úavmiñ her müsellem dâveri 

 

8 èÂdetiñ olsa tevâøuè ehl-i kibr ü naòvetiñ 

 Bezmine varsañ olursun her naôarda aóúarı 

 

9 Bî-niyâz olsañ iderler muøùarib ehl-i niyâz 

 Saña èarø itdikçe aóvâl-i dil-i àam-perveri 

 

10 Beõl-i cûd itseñ gedâ-yı kâse-ber-kef ol úadar 

 Kim vefâ itmez virirseñ kîse-i sîm ü zeri1 

 

 Velehû Rubâèî Naèt 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 114 beyitlik bu kasîdenin tamamını kitabına almıştır. Biz burada kısaltarak yer 
verdik. Şiir, çalışmamızda 88. kasîde olarak bulunmaktadır. 
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 (Mefèulü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè) 

 (Mefèulü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûl) 

 

 èUşşâú seniñ yoluña úurbân olsun 

 Baúdıúça saña dîdeleri úan olsun 

 Âyînede timåâliñe cânâ naôar it 

 Sen èaksiñe èaksiñ saña óayrân olsun 

 

 Naèt-ı Şerîf-i Dîger 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Ey dü-èâlem varaú-ı òaşmetine óalúa-i mîm 

 Âferîniş raúam-ı cûdına bir noúùa-i cîm 

 

2 Mihr-i gerdûn-ı ledün mâh-ı sipihr-i irfân 

 Ki degil vâúıf-ı mâhiyyeti ehl-i tencîm 

 

3 Òâce-i faøl u kemâlât ki olmuş ezelî 

 Mekteb-i èilmine kevneyn iki levó-i taèlîm 

 

4 Şeh-i dânâ ki şifâ-òâne-i iclâlinde 

 Ùabè-ı iúbâl ãaóîó ü dil-i idbâr saúîm 

 

5 èÂrif-i sırr-ı serâ-perde-i òâã-ı lâ-rayb 

 Maórem-i bezm-i yaúîn úurb-ı ilâhîde nedîm 

 

6 Úâbe úavseyn-erîke şeh-i ãâóib-mièrâc 

 Lî-maèallâh-óarem òüsrev-i levlâk-óarîm 

 

7 Şuúúa-perdâz-ı nübüvvet èalem-efrâz-ı rusül 

 Dâver-i åümme denâ-taòt u leèamrük-dîhîm 
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8 Aómed-i mürsel o maóbûb-ı ilâhî ki anıñ 

 Mâdiói óazret-i Óaú maómideti naãã-ı kerîm 

 

9 O şehiñ ãubó u mesâ itmede ervâó-ı kirâm 

 Òâk-i dergâhına fersûde cebîn-i tekrîm 

 

10 O şehiñ mâ-óaøar-ı cûdın ióâùa idemez 

 Süfre-i nièmetine rûy-ı zemîn olsa edîm1 

 

 Müseddes 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 

1 Dün vâlih eyledi beni bir şûò-ı şeh-levend 

 Kim çeşmi sâóir idi nigâhı füsûn-pesend 

 Ruòsârı üzre zülfün idüp deste deste bend 

 Her târın itdi cân u dile òalúa-i kemend 

 Baàlandı dil görüp ne resendir didim didi 

 Zencîr-i bend-i şîr-i jiyânıñ durur seniñ 

 

2 Mestâne bezm-i meyde idüp kec-külâhını 

 Süzmüş şarâb-ı nâz ile çeşm-i siyâhını 

 Gösterdi gîsuvânı diliñ dâm-gâhını 

 èArø itdi cân-ı zâra zenaòdânı çâhını 

 Ey şâh-ı óüsn bu ne zeúandır didim didi 

 Ârâm-gâh-ı rûó-ı revânıñ durur seniñ 

 

3 Ol dem ki oldı òaùù-ı ruò-ı pâki âşikâr 

 Gülzâr-ı óüsnin itdi ser-â-pâ benefşe-zâr 

 Tekrâr eyledi beni mecnûn o nev-bahâr 

 Âóir miåâl-i cûy olup zâr u bî-úarâr 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 63 beyitlik bu kasîdenin tamamını kitabına almıştır. Biz burada kısaltarak yer 
verdik. Şiir, çalışmamızda 57. kasîde olarak bulunmaktadır. 
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 Bâà-ı ruòuñda bu ne çemendir didim didi 

 Maóãûl-i çeşm-i eşk-feşânıñ durur seniñ 

 

4 Ol mâh èarø idüp yine mihr-i cemâlini 

 Õerrât-ı èaşúın itdi perîşân-óâlini 

 Bulmuş tamâm óüsn ü melâóat kemâlini 

 Seyr eyledikde óalúa-i zülfünde òâlini 

 Bu nâfe içre müşg-i Òutendir didim didi 

 Dâm-ı cünûnda dâne-i òâliñ durur seniñ 

 

5 Dem-sâz olup o dilber-i óâôır-cevâb ile 

 Oldum nedîm-i meclis-i ãad-pîç ü tâb ile 

 Mestâne bezm-i bâdede keyf-i şarâb ile 

 Ol mest-i nâz-pervere şerm ü óicâb ile 

 Óarf-i vaãıl ne gûne süòandır didim didi 

 Şâm u seóerde vird-i zebânıñ durur seniñ 

 

6 Bildim egerçi rişte-i cândır miyânını 

 Bir nesne yoú ki beñzedem ammâ dehânını 

 Çîn-i èitâb ile göricek ebruvânını 

 Levó-i diliñ muúaddem idüp imtióânını 

 Ebrûlarıñda bu ne şikendir didim didi 

 Meşú-i cünûnda iki kemânıñ durur seniñ 

 

7 Vaãf-ı òaù-ı èiõârın idüp başúa bir kitâb 

 Her ãafóa oldı bir ãanem-i èanberîn-niúâb 

 Dendânı midóatinde virüp naôma âb u tâb 

 İtdim niåâr-ı laèline bir lücce dürr-i nâb 

 Ùabèım meger ki dürr-i èAden'dir didim didi 

 Óaúúâ Naôîm genc-i nihânıñ durur seniñ 
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 Velehû 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

1 Müşg-i Çîn yazdım yañıldım zülfüñi úıldım òaùâ 

 Ey àazâl-i nâzenîn yazmaz yañılmaz bir Òudâ 

 

2 Rûzgâr ile olur pâmâl-i óüsnüñ èâúıbet 

 Dîde-i òurşîde kuól ü çeşm-i mâha tûtiyâ 

 

3 Câmiè-i óüsnüñde ol miórâb-ı ebrûyı gören 

 Eyleyüp tekbîr imâm-ı èaşúa eyler iútidâ 

 

4 Mû degildir giryeden Yaèúûb-ı dîde pîr olup 

 Düşdi hecriñle èaãâya ey şeh-i Yûsuf-liúâ 

 

5 Zerd idüp ruòsârını lâ-büdd işin altûn ider 

 Oldı gûyâ èâşıúa mihr ü maóabbet kîmyâ 

 

6 Seyr ider dünyâyı İskender gibi nûş eyleyen 

 Câm-ı Cem'dir var ise âyîne-i èâlem-nümâ 

 

7 Nîm-ruòdur ãanma taãvîrin görüp yâriñ Naôîm 

 äûretâ yüz döndürür baúsañ o şûò-ı bî-vefâ 

 

 Velehû 

 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 

1 Cemâl-i bâ-kemâliñ çeşmime taãvîr ider mehtâb 

 Nüvîd-i ruéyet-i dîdârıñı tebşîr ider mehtâb 

 

2 Nola sînemde mihriñ tâ-úıyâmet olsa tâb-endâz 

 Çerâàın ãubó-gâh-ı óaşre dek tenvîr ider mehtâb 
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3 Şererler ôâhir oldı ãanma encümdür sipihr üzre 

 Dutup çaròa hilâli ãayúal-ı şemşîr ider mehtâb 

 

4 Felek inbîú-i mînâdır görüp encüm úıyâs itme 

 Gül-i mihriñ gül-âbıñ almaàa taúùîr ider mehtâb 

 

5 Şafaú nâzende sîm-âb-ı nücûmı eyleyüp taãèîd 

 Zer-i òurşîd-i èâlem-tâb içün iksîr ider mehtâb 

 

6 Degil encüm debistân-ı felek eùfâline her şeb 

 Meùâliè dersini meşèal yaúup tefsîr ider mehtâb 

 

7 Sevâd-ı levóini eyle temâşâ kilk-i èibretle 

 Dem-â-dem ser-güõeşt-i èâlemi taórîr ider mehtâb 

 

8 Naôîm âfâúı ùutdıñ gün gibi âåâr-ı ùabèıñla 

 Fürûà-ı ùalèatin óaúúâ ki èâlem-gîr ider mehtâb 

 

 Velehû 

 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 

1 Òançer kemer-i yâre münâsib o bel ince 

 Òançer kemerince kemeri ince belince 

 

2 Dâmânı girîbânı gibi oldı gülüñ çâk 

 Bu bâà-ı òazân-dîde-i pür-òâra gelince 

 

3 Lâ-büd varılur bâàçe-i kûyına yâriñ 

 Pûyân u devân bâd-ı ãabâ gibi yelince 

 

4 Úaddini ider cây-geh-i saèyde çevgân 

 Gûy-ı emeli merd murâd üzre çelince 
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5 Oldı güher-i naômı Naôîm'iñ yine pür-silk 

 Saèy itdi velî mıåúab-ı endîşe delince1 

 

 Naôîre-i Sâmî 

 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 

1 Şemşîrini ùaúınca ne òoşdur o bel ince 

 Şemşîri niùâúınca niùâú ince belince 

 

2 Kühsâr-ı maóabbetdeki râh ince bel ince 

 Bâr-ı àam-ı hicrân çekilür mi cebelince 

 

3 Óayfâ ki èarûs-ı tütüú-ârâ-yı ümîdim 

 Âàûş-ı dile mûy-ı sefîd oldı gelince 

 

4 Pür-raèşe gerek dil vasaù-ı òâvf u recâda 

 Çün úıble-nümâ dergeh-i Óaúú'a yönelince 

 

5 Vâbestedir ey dil düzele nâòun-ı kârıñ 

 Şîrâze-i mecmûèa-i maùlab düzelince 

 

6 Naômı yine Sâmî'niñ olur raàbete şâyân 

 Olmazsa da ey òâme Naôîm'iñ àazelince 

 

 Velehû Naôîm 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün) 

1 Ey ledün mektebiniñ òâce-i ümmî-laúabı 

 Enbiyâ vü rusülüñ zîver-i tesbîó-i lebi 

 

                                                           
1 Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır. 
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2 Seyyid-i èâlem ü âdem sened-i mevcûdât 

 Mesned-i her dü-serânıñ şeh-i vâlâ-óasebi 

 

3 Eşref-i òalú-ı cihân pâdişeh-i kevn ü mekân 

 Taòt-gâh-ı şerefiñ òüsrev-i èâlî-nesebi 

 

4 Şeh-i ùâhir-neseb ü òüsrev-i pâkîze-óaseb 

 Hâşimî hem Medenî hem Úureşî hem èArabî 

 

5 Süòanı rûó-ı mücerred deheni cevher-i ferd 

 Kân-ı kevniñ güheri mâ-óaãal-ı münteóabı 

 

6 Óaú risâletle nübüvvetle vücûdın itmiş 

 Hâdî-i cemè-i rusül râh-ber-i fevc-i nebî 

 

7 Âferîniş yüziniñ ãuyına òalú olmuşdur 

 Raómet-i èâlemiyândır o dü-èâlem sebebi 

 

8 Rîzesiniñ óarem-i èizzetini cevher-i kül 

 Biñ óicâb ile ide gevher-i tâc-ı edebi 

 

9 Òâdim-i òalúa-be-gûş-i dür-i sâdât-ı kirâm 

 Bende-i bârgeh-i cûdı hezârân çelebi 

 

10 Saèy idüp cân dili dil cânı teúaddüm eyler 

 Kaèbe-i kûyı ùavâfında miåâl-i recebî1 

 

 Velehû 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 35 beyitlik bu kasîdenin tamamını kitabına almıştır. Biz burada kısaltarak yer 
verdik. Şiir, çalışmamızda 87. kasîde olarak bulunmaktadır. 
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1 Ey dü-èâlem kişt-zâr-ı cûdınıñ bir dânesi 

 Çarò-ı aóêar anıñ ednâ sebze-i bîgânesi 

 

2 Mâh-ı nev ebrûsınuñ òamyâze-rîz-i óasreti 

 Mihr-i enver şemè-i bezm-i óüsnünüñ pervânesi 

 

3 Gîsû-yı müşgîniniñ müjgân-ı Rûóü'l-Úudsdür 

 Çeşm-i âdâb ile itdükçe neôâre şânesi 

 

4 Gevher-i gencîne-i èirfân ki olmuş tâ ezel 

 Ser-be-ser maèmûre-i kevn ü mekân vîrânesi 

 

5 Nâzenîn-i óaøret-i Mevlâ óabîbullâh kim 

 èAúl-ı evveldir kemend-i èaşúınıñ dîvânesi 

 

6 Sidre vü Ùûbâ vü Refref aña süllem pâyedir 

 Taòt-gâh-ı úurb-ı Óaúdır mesned-i şâhânesi 

 

7 Evc-gâh-ı Kibriyâda şâhbâz-ı èazminiñ 

 Gülbün-efrûz-ı firâz-ı lâ-mekândır lânesi 

 

8 Maóremân-ı ãuffe-i câh-ı celâli ãaób u âl 

 Çâr-yâr-ı muóterem yârân-ı devlet òânesi 

 

9 Úaãr-ı dîne oldı erkân-ı çehâr ol çâr-yâr 

 Tâ úıyâmet şerèiniñ maèmûrdur kâşânesi 

 

10 Enbiyâ vü mürselîniñ eşref ü hem efêali 

 èÂlem-i hejdeh-hezârıñ bî-bedel cânânesi 

 

11 Bâde-i èaşúıyla memlûdur òum-ı nüh-âsmân 
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 Mihr ü mehdir baş açıú yalın ayaú mestânesi 

 

12 Çâkeriyiz ceyb-i hestîdir àazâl-i çeşminiñ 

 Sürme-i mâ-zâà ile neôôâre-i şîrânesi 

 

13 Ùâú-ı Kisrâ-veş hezârân deyri itdi ser-nigûn 

 Maúdem-i teşrîfiniñ bir ãadme-i merdânesi 

 

14 Mât ola manãûbe-i leclâc-ı óayretle yine 

 Nuùú-ı vaãfında o şâhıñ at süren ferzânesi 

 

15 Mestî-i ãahbâ-yı vaãfıyla nola güstâò isem 

 èAfv olur elbette mestiñ vaøè-ı güstâòânesi 

 

16 Õeyl-i medóinde sezâ óâl-i dili şeró eylesem 

 Diñlenür lâ-büd nedîm-i meclisiñ efsânesi 

 

17 äuffe-i bezm-i åenâsında ùolular nûş idem 

 Devr-i fânîde ùolunca èömrümüñ peymânesi 

 

18 Óamdü-lillâh òân-ı vaãfından naãîb aldım yine 

 Òâmemiñ hem-vâre olur secde-i şükrânesi 

 

19 Doàdı bânû-yı òayâlimden bu ùıfl-ı nâzenîn 

 Böyle ùıfl-ı nev-resi beş beş doàursun ânesi 

 

20 Tuòfe-i naômın yine ol şâha èarø itdi Naôîm 

 Nâ-sezâdır gerçi berg-i sebze dervîşânesi 

 

21 Armaàan olsun úuãûr-ı èacz ile dergâhına 

 Tâ Naôîm'e her sene bir naèt ola sâlyânesi 
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 Velehû 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Ey fürûà-ı dü-ruòı her dü-cihân mâh-veşi 

 Pertev-i óüsn ü cemâli iki èâlem güneşi 

 

2 Bî-óazân serv-i çemân-ı çemen-i Baùóâyî 

 Gülbün-i ravøa-i Yeårib gül-i bâà-ı Úureşî 

 

3 Úâbe úavseyn mi ol maôhar-ı ev ednâ'nıñ 

 Sûre-i Nûn mıdır yâ o úalem gibi úaşı 

 

4 Óarem-i muóterem-i ravøasınıñ ãubó u mesâ 

 Şehper-i Rûóu'l-Emîn olmada çârûb-keşi 

 

5 Görmedi sâyesini miåli gibi ins ü melek 

 Yerde gökde o şeh-i bî-bedeliñ yoúdur eşi 

 

6 Böyle olmazdı celî-pertev ü èâlî-kevkeb 

 Âsitânında züóal olmasa èabd-i Óabeşî 

 

7 Girde-i mâha degil baúmaya úurã-ı mihre 

 Süfre-i cûd u nevâlinde olan loúma-çeşi 

 

8 Bûs idüp òâk-i derin baàrıña baã seng-i rehin 

 Ùopraàı eyleyüp iksîr güher ile ùaşı 

 

9 Òaste-i òuşk-leb-i tâb-ı teb-i maèãiyetim 

 Şerbet-i şefúatine úaldı derûnum èaùaşı 

 

10 Beñzemez òâme-i àayra úalemim vaãfında 
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 Bir midir parmaàıñ engüşt-i şehâdetle beşi 

 

11 Ola teslîm-i dürûd ile taóiyyât-ı Nâôîm 

 Óaşre dek ravøasına küll-i àadâtin ve èaşî 

 

 Velehû 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Ey óarîm-i óarem-i lem-yezelî 

 Maórem-i perde-serây-ı ezelî 

 

2 Meclis-i úurb u şeb-i İsrâ'da 

 Nûr-ı mişkât-ı ruòı şemè-i celî 

 

3 Dür-i yek-dâne-i baór-i òilúat 

 Kân-ı kevniñ güher-i mâ-óaãalı 

 

4 Câmiè-i şerèine tâ ãubó-ı úıyâm 

 äaff-ı úandîldir aãóâb-ı velî 

 

5 Şemè ü miórâb aña Bû-Bekr ü èÖmer 

 Maófil ü minberi èOåmân u èAlî 

 

6 ëarb-ı şemşîr-i ser-endâzını Óaú 

 Düşmeniñ eyledi êarbü'l-meåeli 

 

7 Encüm-i åâbit ü seyyârâtıñ 

 Raúam-ı cûdınıñ ednâ cümeli 

 

8 Bâàbân-ı óarem-i Îzid-i pâk 

 Çemen-ârâ-yı riyâø-ı levlâk 
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 Velehû 

 (Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün) 

1 Bismillâhirraómânirraóîm 

 Pîş-rev-i fevc-i sipâh-ı úadîm 

 

2 Sünbül-i sîr-âb-ı riyâø-ı ezel 

 Zülf-i nigâr-ı çemen-i lem-yezel 

 

3 Vesme-i ebrû-yı èarûsân-ı úuds 

 Sürme-keş-i çeşm-i àazâlân-ı úuds 

 

4 Râyet-i zîbende-i ceyş-i úıdem 

 Tûà-ı serâ-perde-i deşt-i óikem 

 

5 Naòl-i bülend-i çemenistân-ı àayb 

 Serv-i ser-efrâz-ı òıyâbân-ı àayb 

 

6 Levóa-ùırâzende-i Naôm-ı Kerîm 

 Heyéet-i ùuàrâ-yı berât-ı úadîm 

 

7 Tîà-ı siyeh-tâb-ı ãaf-ârâ-yı dîn 

 Rümó-ı siyeh-perçem-i dîn-i mübîn 

 

8 Nâfe-i âhû-yı çemen-zâr-ı vaóy 

 Mükóüle-i dîde-i ebkâr-ı vaóy 

 

9 Mevce-i müşgîn-i yem-i lâ-yezâl 

 Mâhî-i deryâ-yı muhîù-i kemâl 

 

10 Cedvel-i enhâr-ı füyûøât-ı Óaú 
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 Cevher-i âyîne-i âyât-ı Óaú1 

 

 Mièrâciye 

(Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün)  

1 Bir şeb ki èiõâr-ı şâhid-i hûr 

 Zülf-i siyeh ile oldı mestûr 

 

2 Virmişdi o şebde dest-i úudret 

 Ruòsâr-ı èarûs-ı dehre zînet 

 

3 Ol şebde nücûm olup hüveydâ 

 Dîbâ-yı siyâh geydi gûyâ 

 

4 Meclis úurılup felekde nâ-gâh 

 Gerdişde idi piyâle-i mâh 

 

5 Hem câm idi mâh o bezme hem def 

 Nâhîd idi anda çeng-der-kef 

 

6 Mestâne idüp terâne-i nerm 

 Bezm ehlini eylemişdi ser-germ 

 

7 Bir çetr-i siyeh úurup bu devrân 

 Zer mîò idi hep nücûm-ı raòşân 

 

8 Almışdı olup zamâneden kâm 

 Tecdîd-i berât-ı manãıb-ı şâm 

 

9 Olmuşdı hilâl şekl-i ùuàrâ 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 242 beyitlik bu mesnevînin tamamını ilk beyti farklı olmak üzere kitabına almıştır. 
Biz burada kısaltarak yer verdik. Şiir, çalışmamızda 1. mesnevî olarak bulunmaktadır. 
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 Encüm aña rîg idi ser-â-pâ 

 

10 Şemè-i mehi itmege fürûzân 

 Kibrîtini itdi çarò sûzân1 

 

 Velehû 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Óıør-ı endîşe olup vâdî-i maènâda refîú 

 èAzm-i râh eyledim Allâhu veliyyü't-tevfîú 

 

2 Benem ol baór-i maèânî güher-i feyø-i ãadef 

 Ki ser-â-ser ola her úatresi bir baór-i èamîú 

 

3 Benem ol Bû-èAlî-i dehr ki saùr-ı süòanım 

 Olmada râz-ı maèânî ile cây-ı tedúîú 

 

4 Ben o âteş-dem-i naômım ki olur óussâdıñ 

 Òırmen-i nâùıúası berú-i òayâlimle óarîú 

 

5 Kesr-i şân-ı süòanımdır bilür erbâb-ı füsûn 

 Şièrimi sehven eger siór ile itsem taùbîú 

 

6 Mesned-ârâ-yı beyânım ki dür-i maènâyı 

 Eyledim òande-zenân-rûy-ı óasûda taèlîú 

 

7 Âsiyâb-ı süòanı gendüme ben döndiricek 

 Eyledim òırmen-i endîşede ãad-fikr-i daúîú 

 

8 Cism-i èişret-gede-i maèrifetim kim şièrim 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 81 beyitlik bu mesnevînin tamamını kitabına almıştır. Biz burada kısaltarak yer 
verdik. Şiir, çalışmamızda 2. mesnevî olarak bulunmaktadır. 
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 Olmada bezm-i kemâl ehline ãahbâ-yı raóîú 

 

9 Bâzû-yı Rüstem-i ùabèımla benim pençe dutan 

 Úahramân olsa hünerde gören eyler taómîú 

 

10 Nola taúùîr-i gül-âb-ı süòan itsem itmiş 

 Óikmet-i Óaú úalemim lûle vü ùabèım inbîú1 

 

 Velehû 

(Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Kişver-i naôma olup vâlî-i bâ-úayd-ı óayât 

 Oldı ilhâm-ı ilâhî baña ùuàrâ-yı berât 

 

2 Şeh-i naômım úalemimdir èalem-i semt-i beyân 

 Òayl-i maènâ pes ü pîş-i èalemimde neferât 

 

3 Eylemiş feyø-i Òudâ kilk-i hüner-perverimi 

 Bûstân-ı süòana naòl-ı maèânî åemerât 

 

4 Âyine-òâne-i maènîde ider mülhem-i àayb 

 Ùûùî-i nuùúuma taèlîm-i edâ-yı kelimât 

 

5 Leõõet-i ney-şeker-i kilk-i terim buldı revâc  

 Kâsid olsa yeridir revnaú-ı bâzâr-ı nebât 

 

6 Çâşnî-i süòanımda o óalâvet var kim 

 Reşkden àayret ile telò ola èayş-ı leõõât 

 

7 Ùabèım âyine-i ruò şâhid-i èaúliyyâta 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 37 beyitlik bu kasîdenin tamamını 2 beyit eksik olarak kitabına almıştır. Biz 
burada kısaltarak yer verdik. Şiir, çalışmamızda 46. kasîde olarak bulunmaktadır. 
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 Úalemim çihre-güşâ-yı tütuú-ı naúliyyât 

 

8 Mekteb-i naômıma elfâô-ı laùîfim eùfâl 

 Cins-i maènâ vü beyân òacle-i şièrimde benât 

 

9 Bir úalem ãuyı revân eyledi her vâdîde 

 Eyleyüp kilk-i terim râh-ı süòanda òayrât 

 

10 Dem-be-dem itmededir âb-ı óayâtı cârî 

 Lûle-i çeşme-i óayvân gibi bu kilk ü devât1 

 

 Meråiye 

(Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)   

 I 

1 Demdir fiàâna başla gel ey cân-ı nâ-tüvân 

 Dutsun cihânı velvele-i nevóa vü fiàân 

 

2 Demdir firâú-ı mâtem-i şâh ile èâlemi 

 áarú eyle eşk-i âl ile ey çeşm-i òûn-feşân 

 

3 Eyle hücûm-ı óasret ile nâleñi bülend 

 Olsun ãadâ-yı âh ile pür çarò-ı âsumân 

 

4 Düşsün zemîne velvele-i mâtem-i Óüseyn 

 Çıúsun sipihre àulàule-i âh-ı èâşıúân 

 

5 Úılsun bu demde sînesini pâre pâre òalú 

Olsun bu demde òûn-ı ciger dîdeden revân 

 
                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 80 beyitlik bu kasîdenin tamamını 3 beyit eksik olarak kitabına almıştır. Biz 
burada kısaltarak yer verdik. Şiir, çalışmamızda 6. kasîde olarak bulunmaktadır. 



55 
 

6 Úaddin hemîşe çarò egüp úanlar aàlasun 

 Girsün siyâh câmelere òayl-i úudsiyân 

 

7 Mâh-ı muóarrem oldı göñül mâtem eyle gel 

 Demdir ki sûz-ı şîven ile itsün ins ü cân 

 

8 Sûz-ı firâú-ı şâh-ı şehîdân-ı Kerbelâ 

 Düşdi cihâna mâtem-i sultân-ı Kerbelâ1 

 

 Velehû 

(Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

1 Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi 

 èAúl-ı evvel úayd-bend-i èaşúınıñ dîvânesi 

 

2 Ve'ê-êuóâ vaãf-ı güli ve'l-leyl şeró-i sünbüli 

 Bülbül-i levlâk-ı õâtı lî-maèallâh lânesi 

 

3 äıdú u èadl ü óilm ü èilm õâtına maôhar idüp 

 Çâr-yâr-ı bâ-ãafâdır hem-dem-i kâşânesi 

 

4 Ebrû-yı iúbâliniñ mâh-ı felek óasret-keşi 

 Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i münevver şânesi 

 

5 èArş câh-ı úadriniñ evc-âşinâ-yı rifèati 

 Çarò bâà-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi 

 

6 Bezm-gâh-ı sâàar-ı èaşúı dil-i èuşşâúdır 

                                                           
1 Tayyâr-zâde Atâ, 40 beyitlik bu terkîb-i bendin tamamını almıştır. Biz burada kısaltarak yer verdik. 
Şiir, çalışmamızda 8. terkîb-i bend olarak bulunmaktadır. 



56 
 

 Úalb-i èârifdir şarâb-ı şevúiniñ òum-òânesi 

 

7 Kâse-i inèâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi 

 Bâde-i iósânınıñ ins ü melek mestânesi 

 

8 Cûy-bâr-ı cûdınuñ mâh-ı münevver kûzesi 

 Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luùfınuñ peymânesi 

 

9 Úulzüm-i esrâr u óikmetde dür-i úudret-ãadef 

 Genc-i èirfân ü kemâliñ gevher-i yek-dânesi 

 

10 Òilèat-ârâ-yı leèamrük nâm-dâr-ı ıãùıfâ 

 Taòt-gâh-ı èarş-ı aèlâ mesned-i şâhânesi 

 

11 Kuól-i mâ-zâàa'l-baãar maòãûã-ı çeşm-i ekóeli 

 İns ü cânıñ maùlab-ı aèlâ olan cânânesi 

 

12 Mest-i ser-germ-i maèâãîdir bugün şeydâ Naôîm 

 İsterem maèõûr ola evøâè-ı küstâòânesi (Arslan, 2010: IV/279-367) 

 

2. YAHYÂ NAZÎM'İN HAYATI VE SANATI 
2.1. Hayatı 

  Yahyâ Nazîm, kaynakların tamamının belirttiğine göre İstanbulludur. 
İstanbul'un Kumkapı semtinde Gedikpaşa'da doğmuştur. Gençliğini de yine burada 
geçirmiş ve "Gedikpaşalı Nazîm" olarak tanınmıştır. Yalnızca Atâ Bey onun 
Kasımpaşalı olduğunu belirtmiştir. Doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak ölüm tarihinin 1727 oluşu ve Sicill-i Osmânî'de geçtiği 
üzere vefat ettiğinde seksen yaşında olduğu bilgisi bize 1649-1650 yıllarını 
vermektedir. (İpekten, 1997: 142) 

 Asıl adının Yahyâ olduğu kaynakların genelinde geçmektedir. Sadece İsmail 
Belîğ adını Mustafa, lakabını da Kürkçübaşızâde diye kaydetmektedir. İlk mahlası 
"Halîm"dir. Daha sonra Neşâtî tarafından kendisine "Nazîm" mahlası verilmiştir. Tiz 



57 
 

bir sese sahip olduğu bilinen Nazîm, sesinin güzelliğinden dolayı "Hânende Nazîm" 
olarak da anılmıştır. Aynı mahlası kullananlardan ayırmak için kendisine "Nazîm 
Yahyâ Çelebi" denilmiştir. Çok sayıda na't türünde eser vermesinden dolayı "Na't-
gû" sıfatıyla da meşhur olmuş ve yine yaptığı işten dolayı "Pâzârbaşı" namıyla da 
anılmıştır. Nazîm kelimesi "fe'îl" veznindedir ve bu sîga mübalağalı ism-i fâil 
yapmak için kullanılır. Yani nazîm, "çokça nazmeden" anlamına gelmektedir.  

 Divanında geçen bir tarih manzumesine göre babası Ali Çelebi isimli bir 
kişidir. Şiirde babasıyla ilgili fazla bilgi vermemiş sadece onun ölümünden duyduğu 
üzüntüyü dile getirmiştir. Babası Ali Çelebi 1103/1691 yılında yani Nazîm yaklaşık 
41-42 yaşında iken vefat etmiştir. Söz konusu manzume şu şekildedir:  

1 Meded meded pederim riólet itdi dünyâdan 

  Óayât-ı cismime bâdî vücûdumuñ sebebi 

 

2 Beni àarîb úodı bu sarây-ı fânîde 

  Beúâda kevåer ü óûr-ı cinân olup ùalebi 

 

3 Baña óayâtı ile úadr ü èîd idi şeb ü rûz 

  Diliñ cemâli idi mihr-i rûzı mâh-ı şebi 

 

4 Cihânda kimseyi âzürde-òâùır eylemedi 

  Dem-i tehevvür anıñ óilm ü rıfú idi àaøabı 

 

5 Òayâl-bâz-ı ecel çeşm-i câna gösterdi 

  Verâ-yı perdeden âòir bu naúş-ı bü'l-èacebi 

 

6 Nice yanup cigerim câna düşmesün âteş 

  Óarâretiyle olup dil-figâr ü òuşk-lebi 

 

7 Devâ-yı şerbet ü maècûn ile o meróûmuñ 

  İzâle olmadı feryâd u óayf tâb u tebi 
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8 Naôîm girye-künân fevtine didim târîò 

  "Cihânda kevåer içe dem-be-dem èAlî Çelebi" (1103) 

 Babasının vefatından yaklaşık 12 sene kadar sonra 1115/1703 yılında da 
annesini kaybetmiştir. Annesinin ismi bilinmemekle birlikte müşfik olarak 
vasıflandırdığı annesinin vefatına düştüğü tarih manzumesi şu şekildedir: 

 1 Eyledi èazm-i beúâ dâr-ı fenâdan umarım 

  Mâder-i müşfiúamı òoş ùuta Rabb-i èizzet 

 

2 Nûr-ı îmân ile Úuréân ide úabrin rûşen 

  Menzili cennet ola hem-demi óûr-ı cennet 

 

3 Didi târîò-i vefâtın el açup Óaúú'a Naôîm 

  "Rûóına vâlidemiñ eyle ilâhî raómet" (1115) 

 Nazîm'in kaç kardeşi vardır, varsa kimlerdir, bu bilgilere de sahip değiliz. 
Sadece 1119/1707 yılında vefat eden Hüseyin isminde bir kardeşine şu manzumeyle 
tarih düşmüştür: 

 1 Óaú úarındaşım Óüseyn'iñ úabrini pür-nûr ide 

  Eyleyüp ârâm-gâh-ı rûóını òuld-ı berîn 

 

2 èAzm-i èuúbâ eyledikde didi târîòin Naôîm 

  "Bezm-i cennetde ola hem-dem Óüseyn'e óûr-ı èîn"  (1119) 

 Nazîm'in eğitimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler yoktur ancak iyi bir eğitim aldığı 
ortadadır. Şiir ve musikiye kabiliyetli olduğu anlaşılması üzerine genç yaşlarda 
Enderun'a alındığı ve öğrenimini burada yaptığı bazı kaynaklarda zikredilmektedir. 
Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Öğrenimi bittikten sonra sarayda çeşitli görevlerde 
bulunmuştur. Bir ara kilâr-ı hâssa nöbetçibaşılığına getirilmiştir. Daha sonra kendi 
isteği ile saray dışında bir göreve geçmiş ve ömrünün sonuna kadar İstanbul 
pazarbaşılığı görevini sürdürmüştür. Nazîm, maddi olarak çok da iyi bir hayat 
geçirmemiştir. Bazı şiirlerinde maaşının azlığından şikâyet etmiş ve kaside sunduğu 
kişilerden kimi zaman ihsan talep etmiştir.  

  Yahyâ Nazîm'in tarikat mensubiyeti noktasında da çeşitli görüşler ve bilgiler 
vardır. Bursalı Tahir ve Mehmed Süreyya onun Mevlevi olduğunu söylemektedirler. 
Galata Mevlevihanesi şeyhi Arzî Dede'ye intisab ederek şiir ve musiki bakımından 
ilerlediği, şeyhinin ölümü üzerine Edirne'ye giderek Neşâtî Dede'ye intisap edip 
sohbetlerinde bulunduğu rivayet edilmektedir. Nazîm'in, Neşâtî Dede tarafından 
Edirne Mevlevihanesinin tamiri üzerine söylediği tarih manzumesine bakacak 
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olursak bir dönem Edirne'de bulunduğunu da görüyoruz. Bu dönemde Edirneli Fâizî 
ile de aynı şuarâ meclisine iştirak etmiş, bu meclislerde şairliği ve musikişinaslığı ile 
ilgi toplamıştır. Yine İstanbul'da mı yoksa Edirne'de mi olduğu net olmamakla 
birlikte bir hayır sahibinin bir Mevlevi tekkesinde yaptırdığı çeşme için düştüğü 
tarihte Mevlana vurgusu dikkat çekicidir: 

 1 Mekrümet-pîşe åevâb-endîşe ãâóib-òayr u cûd 

  èÂùıfet-güster seòâ-perver kerîm ü kâmrân 

 

2 Yaèni âàâ-yı Meóemmed-nâm u memdûóu'l-òıãâl 

  Sâbıúâ gencûr-ı ãadr-ı aèôam-ı devr-i zamân 

 

3 Òânúâh-ı Mevlevîde ùaró-ı şâdurvân idüp 

  Dehre her fevvâreden âb-ı óayât oldı revân 

 

4 Tekyede bu kâr-ı òayrı itdi icrâ ecrini 

  İki èâlemde vire aña Òudâ-yı Müsteèân 

 

5 Âb-ı ãâfı òoş-güvâr u rûó-baòş u dil-güşâ 

  Óavø-ı mâl-â-mâliniñ leb-teşnesi pîr ü cüvân 

 

6 Lûlesi èayn-ı zülâl-i zindegânîdir anıñ 

  Dem-be-dem nûş eyleyen aóbâba olsun nûş-ı cân 

 

7 Oldı bu fevvâre-i dil-cûya târîò ey Naôîm 

  "Aúdı rûó-ı pâk-i Mevlânâ içün şâdurvân" (1112) 

 Nazîm Beşiktaş, Yenikapı, Kasımpaşa semtlerinin Mevlevi dergâhlarının 
şeyhlerine de vefat tarihi düşmüştür.  

Neşâtî'nin, onun Halîm olarak kullandığı mahlasını Nazîm olarak değiştirecek 
kadar üzerinde etkisi olduğu aşikârdır ancak bu bir üstad-tilmiz ilişkisi dahilinde mi 
gelişmiştir yoksa mürid-mürşid ilişkisi çerçevesinde mi bilemiyoruz. Şiirlerinde 
Mevlevilikle ilgili unsurları çokça kullanması, Mevlana ile ilgili aşırı hürmetli 
ifadeleri onun Mevlevilikle sıkı bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Ancak 
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Mevlevi şairleri konu edinen, ulaşabildiğimiz hiçbir Osmanlıca kaynakta Mevlevi 
şairler arasında zikredilmemiştir. Esrâr Dede tezkiresinde kendisine ayrı bir bölüm 
açılmamış, sadece Neşâtî ile olan ilişkisi bağlamında adı geçmiştir. Mevlevilikle 
ilişkisinin şiir ve musiki üzerinden olması ve bir bağlı olarak değil de yalnızca ilgi ve 
sevgi noktasında kalması da ihtimal dâhilindedir.  

Nazîm'in, Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve na't türünde kaleme aldğı şiir 
miktarının çokluğu, hakkında bazı menkıbelerin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. 
Bunlardan birisi, benzerinin Nâbî için de anlatıldığı şu olaydır: Nazîm, Medine'de 
bulunduğu sıralarda bir gece bir na't yazıp temize çekemeden uyuyor. Rüyada 
kendisini Hazreti Peygamber'in huzurunda görüyor ve ondan "bu akşamki na'tın da 
güzel olmuş" iltifatına mazhar oluyor.  

Nazîm, sabahleyin uyandığında gece yazdığı, henüz kimseye okumadığı hatta 
temize bile çekemediği na'tını müezzinin minarede sabah ezanından sonra okumaya 
başladığını duyuyor. Hayretler içinde camiye, müezzini görmeye doğru giderken 
yolda müezzinle karşılaşıyorlar. Müezzin, kendisini "es-selamu aleyküm Nazîm 
Efendi" diye selamlıyor. Nazîm, daha önce hiç tanımadığı bu kişinin kendisini sanki 
tanıyormuşçasına ismiyle selamlamasını duyunca iyice şaşırıyor. Bunu gören 
müezzin de gece rüyasında Hazreti Peygamber'i gördüğünü, kendisine bu şiiri onun 
öğrettiğini ve şairini kendisine gösterdiğini, şiiri minareden okumasını buyurduğunu 
söylüyor.  

Bir diğer menkıbe de Nazîm'in gençlik yıllarıyla ilgilidir. Buna göre Nazîm 
gençlik yıllarında Kumkapı meyhanelerinden çıkmazmış. Yalnız üç aylarda ağzına 
bir damla bile içki koymaz, ama bayram gelince yine eski haline dönermiş. 
Komşularından biri de Nazîm'in bu halini iyi görmez hakkındaki olumsuz bakış 
açısını dillendirirmiş. Hatta bir gün o civarda oturan bir şeyhe şikâyette bulunmuş. 
Şeyh de o kişiye Nazîm hakkında kötü şeyler söylemekten vazgeçmesini, Nazîm'in 
bir gün tövbekâr olup manevi dereceler kat edeceğini söylemiş. 

Bir gece o kişi rüyasında bir tellalın elindeki bir kâğıdı "Bin altına!" diye 
haykırarak sokak sokak dolaştırdığını görür. Kâğıtta Nazîm'in "Âfitâb-ı ãubó-ı mâ-
evóâ óabîb-i kibriyâ" şeklinde başlayan na'tı yazılı imiş. O kişi, ki bir tacir olduğu 
söylenmekte, bunu görünce değerinin beş misli ücret verip o kâğıdı almak ister. 
Fakat tellal ortadan kaybolmuştur. Tacir tekrar tellalı aramaya koyulur ve bulur. Bu 
kez her ne pahasına olursa olsun almakta ısrarcı olur. Fakat tellal, o na'tı Hazreti 
Peygamber'in çok beğendiğini ve kendisinden bin altına aldığını belirtir.  

Tacir, ağlaya ağlaya uyanır ve Nazîm hakkında söylediklerine pişman 
olmuştur. Erkenden Nazîm'in evine gider, rüyasını anlatır, kendisinden af diler. 
Nazîm de gözyaşları içinde içkiye tövbe eder ve istikamet üzere yaşar.  

Nazîm'in tek eseri beş bölümden daha doğru bir ifadeyle beş divandan oluşan 
Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Nazîm isimli külliyatıdır. Nazîm ilk divanını 1668 yılında 
tertip etmiştir. Bu da onun genç yaşlardan itibaren eser üretmeye başladığını 
göstermektedir. Yine divanının diğer kısımlarını ilerleyen zaman dilimlerinde telif 
etmiştir. Divanda na't türünde yazılmış şiirlerin çokluğu aşikârdır. Gerek yaşadığı 
dönemde gerekse sonrasında Nazîm bu yönüyle meşhur olmuştur. Kaside, gazel, 
mesnevi, kıta, murabba, muhammes, müseddes, müsemmen, müstezad, terkib-i bend 
ve müfred gibi birçok nazım şeklinde örneğe divanda rastlamaktayız. Çok sayıda 
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yazma nüshası olan divan oldukça hacimlidir. Döneminde divanı için "o divan değil 
bir berât-ı gufrandır" değerlendirmesi yapılmıştır.  

O, kendi ömrünü bir beyitte bir nevi şu şekilde özetlemektedir: 

èÖmrümi menúabetiñ òıdmetine vaúf itdim  

 Óâsılı mâdióüñim küllü èaşiyyi ve àadât 

On yedinci asrın ikinci yarısı ile on sekizinci asrın ilk çeyreğinde yaşamış 
olan Yahyâ Nazîm, padişahlardan IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa 
ve III. Ahmed devirlerini görmüştür. Uzun denilebilecek bir ömür geçirdikten sonra 
1727'de vefat etmiştir. "Dedi yâ hay göçtü Yahyâ-yı Nazîm" (1139) mısra'ı ile 
ölümüne tarih düşürülmüştür. Vefat ettiği yer ve mezarı hakkında bilgi yoktur ancak 
İstanbul'da doğması, yetişmesi, çalışması ve ömrünün hemen hemen tamamını 
burada geçirmesinden hareketle vefat yeri için de İstanbul tahmininde bulunabiliriz. 
Vefat yeri ile ilgili olarak sadece Fatîn Tezkiresi'nde Edirne zikredilmektedir. Ancak 
bu bilginin de kaynağı yoktur ve Ruşen Ferit bu bilgiye, Fatîn'in Nazîm'den sadece 
bir beyit alacak kadar sathi bir araştırmaya sahip olması dolayısıyla şüpheyle 
yaklaşmak gerektiğini belirtmektedir. (Ferit, 1933: 18) 

Kaynaklarda Nazîm mahlaslı başka şairler ile de karşılaşmaktayız. Süreyya 
Bey, 1139'da, Edirne'de vefat eden, Neşâtî Dede'nin oğlu olan şair bir Nazîm 
Yahyâ'dan daha bahseder ki bunun bir hata eseri olduğu açıktır. Ancak IV. Mehmed 
devrinde ün yapmış Nazîm adlı bir sanatkâr daha vardır. İstanbul’da doğup yaşayan, 
Şeyhülislâm Bahâeddin Efendi’nin Fetva Emini Şeyhzâde Mehmed Efendi’nin oğlu 
olan bu Nazîm müderris, hattat, şair ve bestekârdır. Ebûishakzâde Esad Efendi bu 
kişinin on beş civarında eser bestelediğini, aynı zamanda hânende olduğunu ve 
birçok sazı iyi derecede çalabildiğini söyler. (Uzun-Özcan, 2006: 453)  

Bu bölüme Nazîm'in bir kıt'asıyla son verelim: 

 Rûóını Óaú şâd ide ol kimseniñ 

 Óaşr ola èâmî ise de òâã ile 

 

 Ben gidicek rûóumı şâd eyleyüp 

Oúuya bir Fâtióa iòlâã ile 

 

2.2. Sanatı 
2.2.1. Şairliği 
Nazîm, yaşadığı yüzyılda ön plana çıkan şairlerdendir. Daha çok na'tlarıyla 

tanınmıştır. Atâ Bey, onun için; "Na't-gûlukda Arab ve Acem ve Türk'de hiç emsâli 
görülmemiş olan..." (Arslan, 2010: I/256) diye söz eder. Yine Ziya Paşa da Harâbât 
isimli eserinin mukaddimesinde Nazîm'in na't-gûluğu ile ilgili olarak: 

Óaúúâ ki Naôîm òoş-edâdır 

Vaããâf-ı Óabîb-i Kibriyâ'dır 
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Hiç kimsede yoúdur ol ùabîèat 

Bir şâèire olmadı bu devlet 

 

El-àıbùa o pîr-i pâk-râya 

äarf etmedi èömrini hebâya 

 

Óaãr eyledi naète rûzgârın 

Óâøırladı gitmeden mezârın (Ziya Paşa, 1311: 66-67) 

 

 Yahyâ Nazîm'in hayatı hakkında müstakil bir eser kaleme alan Ruşen Ferit 
Kâm, onun şairliği hakkında şu tespitlerde bulunur: 

 "Nazîm, eski klasik edebiyatın malûm olan rükünlerindendir. Diline ve 
kalemine hâkim divan edebiyatının icab ettirdiği bilgilerin hepsine vâkıf olan şair 
Nazîm de, arkadaşları gibi mazmun etrafında dolaşmak iptilasından dolayı, yürekten 
ziyade kafaya hitab eden zümrenin ileri gelenlerindendir. His ve hayal tezgahında 
dokuduğu kumaşların hepsindeki renkleri, nakışları o devrin modasına uydurmuştur. 
Çünkü rengi, nakşı başka türlü olan kumaşlara, o zamanlarda kimse kıymet 
vermezdi. İşte Nazîm'in faal kafası, cevval zekası da eserlerini daima o modellere 
göre yapmış, muvaffak olmuştur.  

 Nazîm, şiirde şöhretinin en büyük kısmını söylediği naatlere borçludur. 
Divanının hemen hemen üçte ikisini söylediği naatler teşkil etmektedir. 

 ... 

 Peygambere karşı yüreğinde çok derin bir aşk duyan Nazîm, bu aşkın mahsus 
bir şekli demek olan naatlerinde hakikaten büyük bir kudret göstermiştir. Bununla 
beraber şair, şöhret kazanmasını mucib olan bu eserlerinin bazılarını hoşa 
gitmeyecek bir çığırda, yani kaside tarzında yazmıştır.  

 Nazîm, bu vadiyi ihtiyar ile gür ve coşkun bir şelale gibi bütün maniaları 
ezerek, aşarak, akması lazım gelen sözlerini sun'î kanallardan akıtmak, dar, mahdut 
yollardan geçirmek suretile, ruhundaki huruşun ahengini ihlal etmiştir. 

 Nazîm, gazel vadisinde de zamanın muvaffak olmuş şairlerindendir (Ferit, 
1933: 23-24)." 

 Haluk İpekten de Nazîm'in şiiriyle ilgili bazı değerlendirmelerde 
bulunmuştur: 

 "Nazîm, kasidede Nef'î'yi kendisine üstad tanımıştır. Bu şaire nazireler 
söylemiş ona yetiştiğini, hatta onu geçtiğini iddia etmiş ise de kendisi kasidede 
Nef'î'nin ancak bir taklitçisi sayılabilir. Gazelde Neşâtî'nin te'siri altındadır. Birçok 
gazellerini tanzîr ettiği gibi divanının birçok yerinde de ondan üstad olarak 
bahsetmektedir. Ayrıca şairin ölümüne ve şeyhliğini yaptığı Edirne 
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Mevlevîhânesinin tamirine tarihler söylemiştir. Nazîm gazelde na'tlerinden ayrı bir 
hususiyet gösterir. Onlardaki dinî ve uhrevî hava gazellerinde yoktur. Gazelleri daha 
dünyevîdir. Tasavvuf vadisinde olanları da bulunmakla beraber, gazellerinin çoğu 
dinden ve tasavvuftan uzak, rindâne ve âşıkâne şiirlerdir. Nazîm'de daha ziyade 
şerîate bağlı bir mutasavvıflık olduğu görülür. Onun asıl ehemmiyetli tarafı 
müsteşrik Gibb'in işaret ettiği üzere na't ve gazellerinden ziyade divan edebiyatında 
dörtlüklerin inkişafı ile meydana gelmiş olan ve halk edebiyatındaki türkünün 
muâdili bulunan şarkı nev'ini ilk deneyenlerden olmasıdır. Nazîm daha evvel 
yetişmiş ve muasırı olan şairlerin divanlarında bulunmayan bu nev'e bir başlangıç 
olarak dokuz şarkı yazmıştır. Çok basit kelimeler, düzgün ve açık bir ifade ile kaleme 
alınan bu şarkılar, daha sonra şarkı tarzının hakiki üstadı sayılan Nedim'in 
mükemmel, şen ve şuh şarkılarının öncüleri sayılabilir (İpekten, 1997: 143)." 

 Nazîm, kendi şiiriyle ilgili görüşlerini de bazı beyitlerde belirtmiştir. Nazîm 
kendisinin hüsn-i edâ sahibi bir şair olduğunu düşünür ve bunu farklı şiirlerinde 
belirtmiştir: 

 Ùaró-ı süòanda óüsn-i edâda àarîbdir 

 Ùabèıñ Naôîm àayre seniñ eylemem úıyâs 

 

 Naôm-ı naôîm sâde-èiõâr olsa vechi var 

 Óüsn-i edâsı àâliye vü àâze istemez       

 

 Derc idüp óüsn-i edâyı vaãf-ı laèliñde Naôîm 

 Dürc-i ùabè-ı gevher-efşânında pinhân eylemiş 

 

Şair, sözünde ruh olduğunu, şiirine feyz-i İlahi'nin rüzgârının taraf taraf 
erdiğini ve taze bir söyleyişe kavuştuğunu belirtir: 

 Süòan óayât bulur laèl-i yâr vaãfında 

 Sözümde rûó var o çeşme-sâr vaãfında 

 

 Oldı óadîúa-i süòanım sebz u ter Naôîm 

 İrdi nesîm-i feyø-i İlâhî ùaraf ùaraf 

 

Sözün efendisi olduğunu, manalar köşkünde divanının sürekli kalmasında bir 
mahzur olmayacağını söyler: 

 Eyvân-ı maèânîde hem-vâre Naôîm-âsâ 

 Mîr-i süòanım óaúúâ dursa nola dîvânım 
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Hünerli bir şair veaynı zamanda nazmın Haydar-ı Kerrar'ı olduğunu iddia 
eder: 

 Óaydar-ı Kerrâr'ıdır naômıñ Naôîm-i pür-hüner 

 Õü'l-fiúâra tîà-ı kilki çekdi ùabèı düldüle 

 

 Tîà-ı kilk ü eblaú-ı ùabè ile Óaydar'dır Naôîm 

 Bu hüner bir Zü'l-fiúâr u bir de Düldül'den gelür 

 

Tabiatı, şair yaratılışlılığıyla ilgili yine birçok beyitte övgü dolu sözler söyler. 
Şair olabilmek için tabiatının, kabiliyetinin mührüyle Süleymanlık ettiğini, şöhretinin 
dünyayı tuttuğunu, söz söylemede yektâ, her vadide fen sahibi olduğunu dile getirir: 

 İtmedikçe mühr-i ùabèıyla Süleymânlıú Naôîm 

 Úulle-i úâf-ı süòanda kimse èanúâlanmadı 

 

 Cebhesinde berú urur nûr-ı ãabâóu'l-òayr-ı feyø 

 Ùutdı dehri gün gibi ùabè-ı Naôîm'iñ şöhreti 

 

 Ùûùî-i ùabèımı şeker-efşân-ı şevú ider 

 Her bir naôarda âyine-i rûy-ı Muãùafâ 

 

 Yektâ-süvâr-ı èarãa-i naôm itmiş ey Naôîm 

 Vaãf-ı ruòında ùabèımı çâlâk idüp o şûò 

 

 Úalursa zûr-ı endîşeyle böyle Rüstem-i ùabèım 

 Naôîm-i pür-hüner-veş dehre nâmın dâstân eyler 

 

 Naôîri èaksidir âyîne-i tekellümde 

 Zebân-ı ùûùî-i ùabèım süòanda yektâdır 

 

 Memlû yine cevâhiri dehre niåâr iken 
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 Ùabèım èaceb òazîneye gencûrdur henüz 

 

 Nola peyrevlik itse bu zemîn-i dil-keşe ùabèı 

 Naôîm-i pür-hüner zîrâ ki her vâdîde fenlenmiş 

 

 Ùabèıñ Naôîm olsa nola reşk-i èârifân 

 Taèbîr tâze-lehce bülend ü süòan laùîf 

 

 Lehce-i şîrîn ile ùabè-ı òoş-elóânıñ Naôîm 

 Murà-zâr-ı gülşen-i mînâda bülbül mi degil 

 

 İtmiş mey-i tecellî-i feyø ile pür-òurûş 

Ùabè-ı Naôîm'i Ùûr-ı süòanda kelîm iden 

 

Şirin-eda sahibi bir ehl-i sühan, üstad odur ve icazda rütbe sahibidir: 

 Vaãf-ı dehân-ı dilberi şîrîn-edâ ile 

 Ancaú Naôîm gibi bir ehl-i süòan bilür 

 

 Ùaró-ı süòanın àayre úıyâs itme Naôîmiñ 

 Fenninde kişi óaú bu kim üstâd gerekdir 

 

 Süòanda siór iderek buldı rütbe-i iècâz 

 Bu fen Naôîm'e musaòòar mıdır nedir bilmem 

 

Ehl-i nazmın ağzının suyu akar onun şiirinin karşısında, renkli nazmında 
tanıdık kelimelerle yeni anlamlara ulaşmıştır, şiirde akranı yoktur, her satırında nice 
hayat bahşeden çeşmeler vardır, şiirine söz söylenmez ve şiirinin benzeri yoktur, şiiri 
hikmet hazinesidir, nazmı bir tesbih gibi elden düşmese yeridir: 

 Aàzınıñ ãuyun aúıtdıñ ehl-i naômıñ ey Naôîm 

 Mîve-i şièr-i laùîfiñde nedir bu çâşnî 

 

Naôîm aàzı ãuyın òaãma aúıtdı mîve-i naômıñ 
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 Bu bâàa urmadı kimse daòi böyle úalemden yeg 

 

 Dîde-i bîgâne görmezse èaceb mi ey Naôîm 

 Naôm-ı rengîniñde elfâô-âşinâ maènâ-àarîb  

 

 Bu şièr-i pâki görsünler füsûn-kârân naôm içre 

 Naôîm-i sâóiriñ var ise aúrânında bulsunlar 

 

 Şâhid-i naôm-ı Naôîm olsa sîne-pûş nola 

 Her süùûrında nice çeşme-i óayvân bulunur 

 

 èIúd-i leéâl dinse revâ naômıña Naôîm 

 Silk-i beyâna gevher-i maènâ keşîdedir 

 

 Naôîm eşèârıña her vech ile söz yoú naôîr olmaz 

 Bu tâze ùaró ile óaúúâ bu naôm-ı dil-güşâ birdir 

 

 Beõl eyle Naôîmâ güher-i naômı cihâna 

 Genc-i óikem ü feyø-i Òudâ-dâd dükenmez 

 

 Naôîmâ cevher-i maènâ ile bir silk-i raènâdır 

 Dür-i naômım revâdır düşmese tesbîó-vâr elden 

 

Cem için kadehi neyse onun da nazmı kendisi için odur, anlamları diriltmede 
İsa sıfatlıdır, onun nutkunun şöhreti âleme yayılsa bunda ne var, eserleri zaten cihan 
mülküne güneş gibi yayılmıştır, nutku hasetçilerin içini kıskançlık ateşiyle 
yakmaktadır:  

 Naôîmi itse nola feyø-i nuùúı èâlem-gîr 

 Ki şöhret-i Cem'e câm-ı cihân-nümâ yetişür 

 

 èÎsî-ãıfat ióyâ-yı maèânîde Naôîmâ 
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 Bu nuùú-ı revân-baòş ile iècâz-dem olduú 

 

 Şöhret-i nuùú-ı Naôîm olsa nola èâlem-gîr 

 Gün gibi dutdı cihân mülkini âåârı tamâm 

 

 Derûn-ı óâsidi pür-dâà-ı reşk ider nuùúum 

 Bu âteşîn dem ile lâle-zâr vaãfında 

 

 Nazîm belki de en çok Neşâtî gibi bir üstâda şiirini beğendirmiş olmakla 
gurur duymaktadır: 

 Naôîm-âsâ nola àarrâlanursam ùabè-ı şûòumla 

 Begendirdim Neşâùî gibi bir üstâda eşèârı 

 

 Şair, bir kasidesinde kendini, şiirini şu ifadelerle tanımlamakta ve 
övmektedir: 

 Benem oèârif-i yektâ-yı maèrifet-pîşe 

 Benem o nâùıúa-perdâz şâèir-i pür-nûr 

 

 Benem o nâôım-ı àarrâ ki bulmaya óussâd 

 Sözümde her ne úadar diúkat itseler de úuãûr 

 

 Benem o ùûùî-i miréât-ı ãûret ü maènâ 

 Benem o bülbül-i ãad-dâstân-ı bâà-ı şuèûr 

 

 Kelîm-i ùavr-ı beyânım ki oldı her süòanım 

 Sipihr-i èâlem-i maènâda gün gibi meşhûr 

 

 Kilîd-i genc-i maèânî elimde òâmemdir 

 Ùabîèatimdir o gencîneye benem gencûr 
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 Bu âb u tâb ki var naôm-ı âteşînimde 

 Revâdır olsa eger reşk-i äâéib ü Şâpûr 

 

 Óadîúa-i süòana bülbül-i òoş-âvâzım 

 èAceb mi òâùıra itse bu nûr terâne òuùûr 

 

 Yine bir başka şiirinde: 

 

 Bi-óamdillâh zamânıñda benem ol şâèir-i mümtâz 

 Ki şièrim reşk-i naômım nâôım-ı Hind ü äıfâhândır 

 

 O yektâ şeh-süvâr-ı ãaón-ı èirfânım ki cevlânda 

 Semend-i ùabèıma deşt-i taóayyül teng meydândır 

 

 èAceb mi õü'l-fiúâr-ı òâmeye dest ursa bî-pervâ 

 Ki ùabèım óaydar-ı düldül-süvâr-ı ãaón-ı èirfândır 

 

 Ben ol gevher-fürûş-ı çâr-sûy-ı mülk-i maènâyım 

 Ki dürr-i pâk-i naômım zîb-i tâc-ı naôm-ı Selmân'dır 

 

 Midâd-ı kilk-i şûòum noúùa-i òâl-i èiõâr-ı dil 

 Sevâd-ı saùr-ı naômım tûtiyâ-yı dîde-i cândır 

 

 äadef-elfâô-ı maènâ dürr-i yektâ-saùr-ı müşgînem 

 Pey-â-pey mevc-i naôm-ı dil-keşim deryâ-yı èummândır 

 

 èAceb mi çeşm-i óâsid görmese bu şièr-i àarrâyı 

 Ki maènâ òacle-gâhında èarûs-ı pâk-dâmândır  
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 Nazîm, döneminde ve sonrasında şairler tarafından oldukça ilgi görmüş, 
şiirlerine nazireler yazılmış, tahmisler yapılmıştır. "Faòr-i èâlem maórem-i râz olduàı 
şebdir bu şeb" mısra'ı ile başlayan mirâciyyesi bestelenen, en meşhur ve çok tahmis 
edilen şiirlerindendir. Zîver Paşa'nın bu şiiri tahmisi şu şekildedir: 

 1 Leyletü'l-mièrâc nâmıyla mülaúúabdır bu şeb 

  Daèvet-i vaãl-ı Òudâ'ya vaút-i ensebdir bu şeb 

  Âyet-i İsrâ'da sırr-ı úudret-i Rab'dır bu şeb 

  Faòr-i èâlem maórem-i râz olduàı şebdir bu şeb 

  Kâéinât envâr-ı raómetle leb-â-lebdir bu şeb 

 

 2 Defter-i èiãyân-ı millet ol şefîè-i mücrimiñ 

  Ruúèa-i ehl-i melâmet ol şefîè-i mücrimiñ 

  Óuccet-i fi'l-úabâóat ol şefîè-i mücrimiñ 

  Nâme-i aèmâl-i ümmet ol şefîè-i mücrimiñ 

  Zîver-i imøâ-yı èafvıyla müõehhebdir bu şeb 

 

 3 "Úâbe úavseyn" menzili teşrîfine ruòãat olup 

  Beyt-i "ev ednâ" øiyâfet-òâne-i nièmet olup 

  "Lî-maèallâh" úaãrı èizzet-gâh-ı pür-zînet olup 

  Òân-ı dîdâra o maóbûb-ı Òudâ daèvet olup  

  Bezm-i úurb esbâb-ı vuãlatla mürettebdir bu şeb 

 

 4 Maórem-i esrâr-ı "Mâ-evóâ" Cenâb-ı Muãùafâ 

  èArş-ı aèôam üzre oldı pây-endâz-ı èalâ 

  Ey şefâèat-òâh olan ümmet beşâret eã-ãalâ 

  Müjdeler ey maàfiret-cûyân Óabîb-i Kibriyâ 

  Meclis-i òâã-ı İlâhî'de muòâùabdır bu şeb 

 

 5 Maúdeminden úudsiyân úılsa sezâdır ihtizâz 

  Úıldı envâr-ı óaúîúat selb-i deycûr-ı mecâz 

  Úurb-ı Óaú'da õât-ı pâk-i Muãùafâ'dır cilve-sâz 

  Müstecâb olsa revâdır daèvet-i ehl-i niyâz 
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Kim zemîn ü âsumân pür ãît-i yâ Rab'dır bu şeb 

 

 6 Rûşen-i nûrun-èalâ-nûr oldı kevniñ her yeri 

  Ùûr-veş úılsa sezâ dehri tecellî maôharı 

  Servler bâà-ı cihânıñ oldı şemè-i enveri 

  Her menârıñ şuèle-i úandîl-i râóat-güsteri 

  Şevú-baòş-ı òâùır-ı her teng-meşrebdir bu şeb 

 

 7 Bu gice nûr-ı siyehle pür cihân olsa nola 

  Reng-i sevdâ-yı dil-i eflâkiyân olsa nola 

  Hem-sevâd-ı òaùù-ı rûy-ı úudsiyân olsa nola 

  Vesme-i ebrû-yı óavrâ-yı cinân olsa nola 

  Sürme-i çeşm-i sürûşân-ı muúarrebdir bu şeb 

 

 8 èİzzetin óürmet-şinâsân-ı tecellî fehm ider 

  Óüsnini âyîne-dârân-ı tecellî fehm ider 

  Sırrını remz-âşinâyân-ı tecellî fehm ider 

  Úadrini şeb-zinde-dârân-ı tecellî fehm ider 

  Ùâlib-i dîdâr olan bîdâra maùlabdır bu şeb 

 

 9 Ol Resûl-i Ekrem'iñ taèôîmle Rabb-i Kerîm 

  Úıldı âmâli óuãûlinde èaceb luùf-ı èaôîm 

  Zîver artıú olmasun yeés-i merâm ile elîm 

  Vaútidir mièrâc-ı ümmîde èurûc eyle Naôîm 

  Vâãıl-ı maúãûd olur herkes mücerrebbir bu şeb (Arslan, 2009: 744-
745) 

 

 Bir diğer çok bilinen ve bestelenen şiiri "Âfitâb-ı ãubó-ı mâ-evóâ óabîb-i 
kibriyâ" mısra'ıyla başlayan kasîdesidir. Hâtif Ali Efendi, Nazîm'den ziyadesiyle 
etkilenen şairlerdendir. Divanındaki 25 tahmisten 17'si Nazîm'e yapılmıştır. Kasîde 
tahmislerine az rastlanılmasına rağmen Hâtif bu kasideyi şu şekilde tahmis etmiştir: 

 1 Zîb-baòş-ı Yeårib ü Baùóâ Óabîb-i Kibriyâ 
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  Pertevidir Cennetü'l-Meévâ Óabîb-i Kibriyâ 

  Meşèal-i nûr-ı cihân-ârâ Óabîb-i Kibriyâ 

  Âfitâb-ı ãubó-ı mâ-evóâ Óabîb-i Kibriyâ 

  Mâh-tâb-ı şâm-ı ev-ednâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 2 Şuèle-i nûr-ı nübüvvet zînet-i kâşânesi 

  Maòzenü'l-esrâr-ı mâ evóâ dil-i şâhânesi 

  Mevce-i gîsûsunuñ dürr-i ãadef yek-dânesi 

  Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi 

  Şemè-i bezm-i leyletü'l-İsrâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 3 Úâbe úavseyn ev ednâ oldu şimdi òânesi 

  Añlasın ehl-i semâ kimdir kimiñ cânânesi 

  Bezm-i vaódetde sürûşânıñ budur efsânesi 

  èAúl-ı evvel úayd-bend-i èaşúınıñ dîvânesi 

  Nâzenîn-i óaøret-i Mevlâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 4 Lafô-ı bismillâh'a noúùa oldu òâl-i fülfülü 

  Óarf-be-óarf tefsîre şâyân eylemiş reng-i gülü 

  Âyet-i ruòsârınıñ Cibrîl-i maènî bülbülü 

  Ve'ê-êuóâ vaãf-ı güli ve'l-leyl şeró-i sünbülü 

  Bâà-ı Yâsîn ravøa-i Ùâ-hâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 5 Óabbeye degmez cihânıñ maènî vü efsânesi 

  İñledir zehr-i helâhildir anıñ bir dânesi 

  Ümmete zîr-i cenâóıñdır Bihişt kâşânesi 

  Bülbül-i levlâk-i õâtı lî-maèallâh lânesi 

  Bezm-i úurba ùûùî-i gûyâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 6 äâniè-i levlâk lafôı ile midóat-ger olup 

  İns ü cinnîye şebân-rûz hâdî-i rehber olup 
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  Cevher-i èaúl-ı küle tevfîú-ı Óaú yâver olup 

  äıdú u èadl ü óüúm ü èilmi õâtına manôar olup     

  Virdi çâr-erkâna fer óaúúâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 7 Tercemânü'l-àayb oldu münèam-ı kâşânesi 

  Erdi ber-vefú-ı murâda maórem-i kâşânesi 

  Encümen-gâh-ı felekde òurrem-i kâşânesi 

  Çâr-yâr-ı bâ-ãafâdır hem-dem-i kâşânesi 

  äâóibü'l-Mièrâc-ı Mevlânâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 8 Oldu óavø-ı gevher-i nâ-yâba zîver kûzesi 

  Eyledi sîr-âb ebr-i çaròı òoş-ter kûzesi 

  Dîde-i òurşîde şekker necme Kevåer kûzesi 

  Cûybâr-ı cûdınuñ mâh-ı münevver kûzesi 

  Teşnesi dünyâ vü mâ-fîhâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 9 Vüsèat-i lafô-ı èinâyet ãaón-ı dîvân-òânesi 

  Úıble-gâh-ı Beyt-i maèmûr menzil ü kâşânesi 

  Gülsitân-ı èAdn içinde cûylar dîvânesi 

  Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luùfınuñ peymânesi 

  Feyø-baòş-ı èâlem-i bâlâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 10 Sensin ancaú enbiyânıñ serde tâc-ı rifèati 

  Şarúdan tâ àarba dek verdi úudûmuñ zîneti 

  Úâleb-i âdem seniñ nûruñla buldu ùîneti 

  èArş câh-ı úadriniñ evc-âşinâ-yı rifèati 

  Òusrev-i kürsî-i istiànâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 11 Sünbül-i gîsûsınuñ bûy-ı feraódır şânesi 

  áonca-i reng-i óaúîúat bülbül-i mestânesi 

  Serv-i sebz-endâmıñ òurşîd ü meh dîvânesi 
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  Çarò bâà-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi 

  Gülşen-i úurba çemen-pîrâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 12 Râdde-i ùabèıñ ne mümkindir ola òayrü'l-òalef 

  Fehm eder mi kenz-i lâ-yüfnâyı mièyâr-ı selef 

  Úıymetiñ baóåinde èaúl-işrâúiyân oldu telef 

  Úulzüm-i esrâr u óikmetde dür-i úudret-ãadef 

  Kân-ı kevne gevher-i yektâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 13 Ôâhir ü bâùın óavâsıñ gevher-i yek-dânesi 

  Oldu aókâm-ı şerîèat mesned-i şâhânesi 

  Maúùaè-ı baór-ı muóîù-i èilm-i Óaú efsânesi 

  Genc-i èirfân u kemâliñ gevher-i yek-dânesi 

  Baór-i râza lüélüé-yı lâlâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 14 Bâb-ı elùâfında Mirrîó bir àulâm-ı Óabeşî 

  Eylesin taórîr èuùârid vaãfın ol mâh-veşi 

  Şuèle-i envârınıñ ãubó-ı şafaú olmaz eşi 

  Ebrû-yı iúbâliniñ mihr-i felek óasret-keşi 

  Bedr-i tâbân-ı cihân-ârâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 15 áonca-i bâà-ı nübüvvet gülşen-i kâşânesi  

  Rûó-baòş-ı bûy-ı Firdevs sünbül-i vîrânesi 

  Oldu rîzân uçlarından toòm-ı èanber dânesi 

  Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i felekdir şânesi 

  Neyyir-i raòşân-ı bî-hemtâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 16 Öyle hûş-yâr-ı mey-i èaşúam gözümde yoú cihân 

  Sâye-âsâ düşmüşem òâk üzre bî-nâm u nişân 

  Fehm edip mest-i elest şâyân eder ise fiàân 

  Bezm-gâh-ı sâàar-ı èaşúı dil-i şûrîdegân 
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  Neş'e-baòş-ı èâşıú-ı şeydâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 17 Çaròdır ehl-i òarâbât-ı àamıñ vîrânesi 

  äubóa dek encüm-şümâr olmuş bu şeb mestânesi 

  Mâh sâúîsi gül-i òurşîd olur peymânesi 

  Úalb-i èârifdir şarâb-ı şevúiniñ òum-òânesi 

  Sîne-çâkı her dil-i dânâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 18 Bezm-i vaódetde mey-i èaşúıñ ãabâ dil-teşnesi 

  Cürèasınıñ èâlem-i feyø-i baúâ dil-teşnesi 

  Şuèlesiniñ cevher-i lafô-ı èaùâ dil-teşnesi 

  Kâse-i inèâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi 

  Mest-i èaşúı Óıør ile èÎsâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 19 Revnaú-ı nûr-ı óaúîúatle ùolar peymânesi 

  Böyle keyfiyyetle Óıør olmuş gezer dîvânesi 

  Ol sebebden Cebreéîl şemèiniñ pervânesi 

  Bâde-i iósânınıñ ins ü melek mestânesi 

  äadr-ı bezm-i ãûret ü maènâ Óabîb-i Kibriyâ 

   

 20 Âfitâb-ı şâh-ı levlâk şâfiè-i rûz-ı cezâ 

  Câmiè-i şems-i şerîèat nûr-ı miórâb-ı recâ 

  Mâlik-i mülk-i saèâdet maøhar-ı luùf-ı Òudâ 

  Òilèat-ârâ-yı leèamrük tâc-dâr-ı ıãùıfâ 

  Faòr-i dünyâ mefòar-i èuúbâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 21 Vaóy-i Óaú'dır hep niúât-ı maènî-i efsânesi 

  Zîb-i evreng-i risâlet şuèle-i kâşânesi 

  Enbiyâ vü evliyânıñ gevher-i yek-dânesi 

  Taòt-gâh-ı èarş-ı aèlâ mesned-i şâhânesi 

  Zîb-i ãadr-ı Yeårib ü Baùóâ Óabîb-i Kibriyâ 
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 22 Sûre-i Nûr-ı şefâèat oldu râh-ı meşèali 

  Budu ervâó-ı nebî el-óaú ùarîú-ı esheli 

  Şuèle-i úandîlidir kevneyniñ ancaú evveli 

  Kuól-i èmâ-zâàa'l-baãar maòãûã-ı çeşm-i ekóeli 

  Òâk-i pâyı sürme-i óavrâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 23 Oldu pür-naúş-ı tecelliyât saèâdet-òânesi 

  Maùlaè-ı nûrdur der ü dîvârınıñ bîgânesi 

  Tâ ezel maóbûb(u) Óaúú'ıñ sevgili bir dânesi 

  İns ü cânıñ maùlab-ı aèlâ olan cânânesi 

  Kâéinâta maúãad-ı aúãâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 24 Yâverim ola şebân-rûz sırr-ı Úuréân-ı Kerîm 

  Eyleme yâ Rab beni şâyeste-i nâr-ı Caóîm 

  Bezm-i keåretde düşüp pâ-mâl iken ùabè-ı selîm 

  Mest-i ser-germ-i maèâãîdir bugün şeydâ Naôîm 

  Eyleye şefúat meger ferdâ Óabîb-i Kibriyâ 

 

 25 Rişte-i naôma düzüldü gûyiyâ dür-dânesi 

  Cevher-i elfâôıñıñ kevneyn deger yek-dânesi 

  Maènî-i vaãfıñda varsa Hâtif'iñ efsânesi 

  Umaram maèõûr ola evøâè-ı güstâòânesi 

  Baúma noúãân-ı Naôîm'e yâ Óabîb-i Kibriyâ (Danışan, 2009: 374-
384) 

 

 Nazîm'in birçok gazeline de nazîreler yazılmıştır. Bunlardan, Nazîm'in 
gazelinin güzelliğini de dile getirdiği Sâmî'nin naziresi şu şekildedir: 

 1 Şemşîrini ùaúınca ne òoşdur o bel ince 

  Şemşîri niùâúınca niùâú ince belince 
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2 Kühsâr-ı maóabbetdeki râh ince bel ince 

  Bâr-ı àam-ı hicrân çekilür mi cebelince 

 

3 Óayfâ ki èarûs-ı tütüú-ârâ-yı ümîdim 

  Âàûş-ı dile mûy-ı sefîd oldı gelince 

 

4 Pür-raèşe gerek dil vasaù-ı òâvf u recâda 

  Çün úıble-nümâ dergeh-i Óaúú'a yönelince 

 

5 Vâbestedir ey dil düzele nâòun-ı kârıñ 

  Şîrâze-i mecmûèa-i maùlab düzelince 

 

6 Naômı yine Sâmî'niñ olur raàbete şâyân 

  Olmazsa da ey òâme Naôîm'iñ àazelince 

 

2.2.2. Bestekârlığı 
 Nazîm, şairliği kadar bestekârlığı ile de meşhur olmuş bir kişidir. Her iki 
alanda da başarısıyla göz doldurmuş, geride birçok eser bırakmıştır. Nazîm hakkında 
bir eseri bulunan ve kendisi de bir musiki-şinas olan Ruşen Ferit Kâm onun 
bestekârlığı ile ilgili olarak şu tespitlerde bulunmuş ve gerek Nazîm'in besteleri 
gerekse onun şiirlerinden bestelenen eserler hakkında şu bilgileri vermiştir: 

 "Nazîm, insanlara bediî heyecan ve tehassüslerini ifade için en güzel, en beliğ 
vasıta olan musiki ve şiir gibi iki ince san'atin hakikî üstatlarındandır. Diğer şair 
musikişinaslarımızdan hiç biri Nazîm kadar bu iki san'atteki ehliyet ve kudretlerini 
bir hizaya getirememişken Nazîm, her iki sahada da aynı şöhret ve muvaffakiyeti 
kazanmıştır. 

 On sekizinci asrın değerli musikişinaslarından olan Esat efendi, Nazîm'in 
bestegârlığını şu sözlerle tavsif ediyor: "Filhakika vadiî mezbura neşri tohmi asar 
edüp selefte serzedei zuhur olmayan ezharı rengâ rengi nagamatı tertibi feyzi pür 
nikât ile inşâd edüp nihadei şişei ikaü icad eyledikçe fen şinasanı kemali 
istihsanlarından hayran ederdi." Esat efendinin, bir musikişinas olması itibarile, 
Nazîm'i, bestegârlıkta bir mübdi' ve mûcit derecesine çıkaran, başkaları hakkında 
söylemediği, bu sözleri Nazîm'in birkaç parça eserine göre değil, zamanını yaşadığı 
bu büyük bestegârımızın -ihtimal birçoklarını bizzat kendinden dinlediği- yüzlere 
eserine göre verilmiş bir hüküm olması itibarile çok dikkate şayan ve mühim bir 
vesikadır. 

 Sâlim Efendi de Nazîm'in musikideki şöhret ve muvaffakiyetine bilhassa 
işaret ederek "Hassaten ilm-i musikide a'lem ve ol fenn-i âlî makamın üstâdânı 
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miyanesinde müsellem olup nice ruzgâr ilm-i edvârda guyyâ felekle bile devr ü 
güzerân ve ol âlemin hâce-i cihânı olup velvele-i namı tası feleği lebriz-i avaze-i nam 
ü şanı eyliyen üstatlardandır" diyor. Safaî Efendi de "Ale'l-husus edvarda bî-naziri 
ruzgâr ve terennümâtı perde-i makamatta sahib iştihar ve miyane-i neva perdazanda 
mumtaz ve gıbta ferma-yı hoşhananı ırak u hicazdır" sözleri ile takdirlerini söyliyor. 

 Filhakika, zamanımıza kadar gelen birkaç parça eserinden, Nazîm'in hakikî 
bir üstat, metin, zarif bir bestegâr olduğu anlaşılmaktadır. Muhtelif kütüphanelerle 
nezdimdeki yazma mecmualarda yalnız (Beyatî) makamında Nazîm'e ait yirmiden 
ziyade murabba' kaydedilmiştir ki, fazla dikkat ve müşkilpesentliğin ve titiz bir 
itinanın hüküm sürdüğü o zamanlarda, aynı makam ve şekilde, çoğunun ikaları da bir 
olan, bu kadar eseri meydana getirebilmek için, çok derin bir vukuf ve salâhiyet, 
zengin ve rengin bir his ve heyecan kaynağı taşımak lâzımdır! 

 Nazîm, malûm olan beste şekillerinden, en ziyada (Murabba') (Nakış) 
(Semaî) gibi eserler meydana getirmiştir. Onun kılasik musikimizin çok san'atli birer 
abidesi olan (Kâr) şeklinde eserlerine tesadüf edemedim, Şarkıları da diğer eserlerine 
nisbetle çok azdır. Kendi naatlerinden "Âfitâb-ı ãubó-ı mâ-evóâ Óabîb-i Kibriyâ" 
matla'lı Rast makamındaki Durağından başka dinî eseri de yoktur. 

 Nazîm, Rehavî, Pençgâh, Nikriz, Nişabur, Mahur, Neva, Uşşak, Beyatî, 
Acem, Acemaşîran, Nihavent, Arazbar, Tahir, Dügâh, Saba, Çargâh, Hüseynî, 
Hüseynîaşiran, Horasan, Buselik, Buselikaşiran, Kürdî, Hicaz, Hisar, Şehnaz, 
Gerdaniye, Muhayyer, Muhayyerbuselik, Muhayyersünbüle, Isfahan, Gül'izar, Irak, 
Muhalifırak, Segâh, Hüzzam, Maye ilh... gibi, bir kısmı zamanımızda kullanılmayan, 
makamlarda bir çok eserler meydana getirmiştir ki, Salim Efendi'nin "Hâlâ âgâze 
olunan makamlardan bir makam yoktur ki ol ser-i defteri ehl-i tıba' anda vafir bir 
Beste ve Semaî ihtira' eylememiş ola" sözü hiç de mübalağalı değildir! 

 Yukarıda da söylediğimiz gibi, Nazîm'in en çok eseri Beyatî makamındadır. 
Bu makamda, Murabba, Nakış ve Semaî olmak üzere, bestelediği eserler otuzu 
geçmektedir. Herhalde Nazîm'in Beyatî makamından daha ziyade hoşlandığı ve o 
makamı daha ziyade ruhuna yakın bulduğu anlaşılıyor. 

 Nazîm bestelediği eserlerde, Çenber, Remel, Sakil, Zencir, Nim devir, Devr-i 
revan, Berefşan, Devr-i Kebir, Fahte, Türkîdarp, Firenkçin, Hafif, Muhammes, 
Evsat, Evfer gibi ika'ları kullanmıştır. En çok eseri Çenber, sonra Remel ve Sakil 
şarkılarının da çoğu Devr-i revan, bazıları da Semaî ikaındadır. 

 Nazîm'in zamanımıza kadar gelen eserleri, Muhayyer makamında Zencir 
ika'ında Murabba', Beyatî makamında Ağır çenber ve Nim devir ikaında iki 
Murabba', Buselik makamında Zencir ika'ında Murabba', Acem makamında 
Muhammes ika'ında Murabba', Şehnaz makamında Ağır semaidir. 

 Esat Efendi, onun, "Beş yüzden mütecaviz Murabbaat, Nakış ve şarkısı" 
olduğunu söylüyor ki hemen hemen her kütüphanede tesadüf edilen yazma 
mecmualarda Nazîm'in bestelediği üç yüze yakın eserin güfteleri renksiz birer hatıra 
olarak göze çarpmaktadır! 

 Şüphesiz ki Nazîm'in zamanımıza kadar gelen bu eserleri, adet itibarile, diğer 
eserlerine göre hiç denecek kadar azdır. Bununla beraber klasik beste üslubumuzun 
en güzel numunelerini teşkil eden bu eserlerde Nazîm'in makam ve ika' hususundaki 
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iktidar ve tasarrufatı, umumiyetle bestegârlıktaki yüksek kabiliyet ve kudreti, açık 
olarak görünmektedir. 

 Nazîm'in bestelediği yüzlerce eser içinde, en güzellerinin, yalnız bu 
elimizdeki altı eser olduğunu iddia edemeyiz. İhtimal ki Nazîm'in daha birçok güzel, 
san'atlı Murabba', Nakış ve Semaîleri musiki eserlerinin tespitine yarayan vasıtalar 
olmaması, zamanla birçok makamların terki, asırların hafızalarda yaptığı tahripler ve 
sonra yeni bestegârların yeni yeni eserlerinin eskileri unutturmasından kaybolup 
gitmiştir. 

 Fakat Nazîm'in, Muhayyer makamında Zencir ika'ındaki Murabbaı her zaman 
için, Muhayyer faslının en parlak ve muvaffak olmuş bir eseri olarak kaldığı gibi, 
Beyatî makamında Ağır çenber ika'ındaki Murabba' da o makamın hususiyet ve 
inceliklerini gösteren en selis bir numunedir. Bilhassa sadelik içinde çok ince 
güzellikler saklayan, Şehnaz ağır semaî, herkesin hafızasını süsleyen çok sevilmiş 
klasik eserlerimizden biridir. 

 Nazîm, bestelediği eserlerin güftelerini muhtelif şairlerin divanından aldığı 
gibi, birçoklarını da kendi şiirleri arasından seçmiştir. Elimizdeki eserlerinden –
Muhayyer makamında Zencir ika'ındaki Murabbaın güftesi müstesna- diğerlerinin 
güfteleri kendinindir. Yalnız Şehnaz ağır semaînin matla' beytinin birinci mısraı 
yazma ve basma divanlarda şöyledir: Dîdem ruhunu gözler gözler ruhunu dîdem. 
Öyle zannediyorum ki, bu mısradaki yanağını manasına gelen ruhunu kelimesinin ru 
hecesini hu hecesine bağlayan nağmenin imaleli olmasından, bildiğimiz can 
manasına gelen ruh kelimesi ile karıştırılmaması için sonradan "Dîdem yüzüne nazır 
nazır yüzüne dîdem" şekline tahvil edilmiştir. 

 Nazîm'in birçok manzumeleri de zamanından zamanımıza kadar gelip geçen 
birçok bestegârlar tarafından bestelenmiştir. Bunlar arasında, mesela, Tellal-zade 
İsmail Efendi'nin (vefatı 1288/1871) Yegah makamında bestelediği her iki Murabba' 
ve Semaînin ve Revnaknüma makamında Zencir ikaındaki Murabbaın güfteleri 
Nazîm'indir. Bunlardan başka Hacı Faik Bey'in (1308/1889) Nihavent makamında 
Zencir ikaındaki "Visal-i yâre gönül sarf-ı himmet istermiş" ve Zavil makamında 
Muhammes ika'ında "Yaktı canı bezm-i aşkın ateşîn peymanesi" Murabbaları ile, 
Zekâî Dede Efendi'nin (1315/1896) Beyatîbuselik makamında Remel ika'ındaki 
"La'lin gören ey hûr-lika kevseri neyler" Murabbaının Ve Mustafa İzzet Efendi'nin 
(1294/1877) Bestanigâr makamında Ağıraksak "Gayrıdan bulmaz tesellî sevdiğim" 
şarkısının güfteleri Nazîm'indir. 

 Nazîm, bestegârlık ve şairlikten başka hanendelikle de şöhret kazanmıştı. Esat 
Efendi, onun tiz ve güzel bir sesi olduğunu yazar (Ferit, 1933: 18-22)." 

 Yine Haluk İpekten de İslam Ansiklopedisi'nde yazdığı Nazîm maddesinde 
onun musiki ile ilgili yönü hakkında şunları söylemiştir: 

 "Nazîm, musiki sahasında da birçok sanatkârın üstadıdır. Musikideki 
istidadını genç yaşta, enderûnda iken göstermiş ve birkaç defa padişahın huzurunda 
bulunarak, takdir ve ihsanına nail olmuştur. Kaynakların bildirdiğine göre tiz bir sesi 
var idi ve sesinin güzelliği sebebi ile "hânende Nazîm" diye anılırdı. Nazîm'in şiirde 
olduğu gibi musikide de verimli bir sanatkâr olduğu anlaşılıyor. Her makamda bir 
veya birkaç bestesi bulunduğu gibi, yeni nağmeler bulmakta da üstad idi. Beş yüzden 
ziyade murabbâ, nakş ve şarkısı ve semaîleri var idi. Zamanında çok takdir edilen ve 
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musiki meclislerinde dâimâ aranan Nazîm'in muhtelif şarkı mecmualarında pek çok 
eserine rastlamak mümkündür. Şarkıları azdır. Din tarafı kuvvetli olduğu halde pek 
az dini eseri vardır. En çok sevdiği ve kullandığı makamın beyâtî olduğu görülüyor. 
Es'ad Efendi'nin ifadesinden ve bugüne kadar gelen eserlerinden anlaşıldığına göre, 
Nazîm musikide sağlam ve zarif üslubu, ifadesindeki kudreti ile hakikî bir 
sanatkârdır. 500'den ziyade olduğu söylenen bestesinden bugüne kadar yalnız altısı 
muhafaza edilebilmiştir. Bunlar, şehnaz, beyâtî, bûselik, acem ve muhayyer 
makamlarının en güzel parçalarındandır (İpekten, 1997: 143-144)." 

 Musiki ve musiki tarihi ile ilgili kitaplarda da Nazîm'e oldukça ilgi 
gösterilmiş ve geniş bir yer verilmiştir. Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi 
Ansiklopedisi'nde Nazîm maddesinde önce onun hayatı hakkında bilgi vermiş sonra 
da musikişinaslığı ile ilgili şu bilgileri vermiştir: 

 "Nazîm, mûsikîyi 1678'de ölen Nefîrî Ahmed Çelebi'den, 1694'te ölen Hâfız 
Post'tan öğrenmiştir. Musiki ve şiirde Itrî ile Nâbî'den faydalanmış olması da 
mümkündür. Hiç olmazsa bu iki zâtın, Nazîm'in arkadaşları oldukları ve 
bestekârımızdan 10 yaş kadar büyük bulundukları muhakkaktır. Leh mühtedîsi 
Santûrî Ali Ufkî Bey'in de Nazîm'in arkadaşlarından olduğunu bir kaynağımız tasrîh 
ediyor. 

 Es'ad Efendi, çağdaşı olduğu Nazîm'in 500'den fazla eser bestelediğini 
bildiriyor. Daha da fazla olması muhtemeldir. 300 kadar eserinin güfteleri 
elimizdedir ki bunların bugün besteleri unutulmuş bulunuyor. Çok büyük bir bestekâr 
olmasının yanında musiki ilmine hakkıyle vakıf bir şahsiyetti. Sesi çok güzeldi ve 
hânende olarak da büyük şöhret yapmıştı. Siması manalı idi. Şeyhülislam Esad 
Efendi, eserinde çok az bestekâr hakkında kullandığı kelimelerle bestelerini övmekte, 
tamamen şahsî, çok parlak bir üslubu olduğunu bildirmektedir. Beste ve Semaî 
bestekârıdır. Şarkıları, dinî parçaları daha azdır. Bayatî makamına sevgisiyle 
tanınmıştır. Elimizdeki güfte mecmualarında bu makamdan yaptığı 20'den fazla beste 
ile 10'dan fazla Semaî'sine tesadüf ediliyor. Aynı makamdan 20'den fazla Beste 
yapan başka hiçbir bestekârımız yoktur. Güftelerinin haylisi kendisine aittir. Onun 
şiirleri birçok başka bestekârımız tarafından da bestelenmiştir ki bunlardan dindışı 
olanlar ansiklopedimizin II. cildi sonundaki listede toplanmıştır (yalnız bugün 
besteleri elimizde olan güfteleri). Kendi meşhur na'tlarından bazılarını da 
bestelemiştir. En çok Çenber, sonra Remel ve Sakıyl usullerini kullandığı, 
şarkılarında Devr-i Revân ve Yürük Semâî usullerini tercih ettiği, güfte 
mecmualarından anlaşılıyor.  

 Nazîm'in şu çok üstâdâne ve pek parlak eserleri zamanımıza gelebilmiştir: 

 1. Hüseynî Na't (Ey ledün mektebinin hâce-i ümmî lakabı, kendisinin) 

 2. Beyâtî Ağır Çenber I. Beste (Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş 
olmasam, kendisinin) 

 3. Beyâtî II. Çenber Beste (Kaldı cân u dilimiz kâkül-i cânânede bizim) 

 4. Beyâtî III. Sakıyl Beste (Hat zâil etdi hüsnünü, ben kaşdayım dahi) 

 5. Beyâtî IV. Nîm Devir Beste (Değil câm-ı mey açıldı gül-i bâğ-ı tarab 
şimdi, kendisinin) 
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 6. Beyâtî V. Hafif Beste (Ey Fuzûlî eyledi her derde dermân ol tabîb, 
değişmeli, Fuzûlî) 

 7. Beyâtî Nakış Ağır Aksak Semâî (Didi çî kerdî çi kerdî) 

 8. Acem Muhammes Beste (Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var, 
kendisinin) 

 9. Arazbâr Muhammes Beste (Gönül ki sînede sensiz garîb imiş cânâ, 
kendisinin) 

 10. Bûselik Zencîr Beste (Gönül o turra-i müşgin-kemende düşmüşdür, 
kendisinin) 

 11. Muhayyer Zencîr Beste (Gönül düşüp hat-ı gîsûy-ı yârda kalmışdır, 
1692'de ölen Sırrî) 

 12. Nevâ Aksak Semâî (Def gibi sînemi edem nâle-i dil rebâb iken, 
kendisinin) 

 13. Şehnâz Nakış Ağır Sengîn Semâî (Dîdem yüzüne nâzır, nâzır yüzüne 
dîdem, kendisinin) 

 14. Hisâr Nakış Yürük Semâî (Çeşmân-ı tü âhuvân-ı âhû gîrend)" (Öztuna, 
1990: 101-102) 

 Yine Öztuna II. cildin sonunda güftesi Nazîm'e ait olan, başkaları tarafından 
bestelenen ve bestesi bugün elimizde olan dindışı eserlerin listesini vermiştir: 

 "Âlem bir başka âlemdir dem-i evvel bahâr (Hüsnî Ef. (1858-1919), Râst 
Ağır Aksak Ş.) 

 Benim âfet-i cihânım (Dellâl-zâde, Yegâh Aksak Semâî 

 Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan (Dellâl-zâde İsmail Efendi (1797-
1869), Yegâh Hafif II. Beste) 

 Bülbülüm bir güle kim şevkımi efzûn eyler (Dellâl-zâde İsmail Efendi, Yegâh 
Yürük Semâî) 
 Def gibi sînemi edem nâle-i dil rebâb iken (Kendisinin, Nevâ Aksak Semâî) 

 Değil câm-ı mey açıldı gül-i bâğ-ı tarab şimdi (Kendisinin, Bayatî Nîm Devir 
IV. Beste) 

 Dîdem yüzüne nâzır, nâzır yüzüne dîdem (Kendisinin, Şehnâz Nakış Ağır 
Sengîn Semâî) 

 Gayriden bulmaz tesellî sevdiğim (şarkı) (Kazasker Mustafa İzzet Efendi 
(1801-1876), Bestenigâr Ağır Aksak Ş.) 

 Gönül ki aşk ile pür, sîneden hazîne bulur (Dellâl-zâde İsmail Efendi, Yegâh 
Zencîr I. Beste) 

 Gönül ki sînede sensiz garîb imiş cânâ (Kendisinin, Arazbâr Muhammes 
Beste) 

 Gönül o turra-i müşgin-kemende düşmüşdür (Kendisinin, Bûselik Zencîr 
Beste) 
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 Günden güne bir serv-i hırâmân olacaksın (Tab'î (1700?-1765), Yegâh Ağır 
Aksak Semâî) 

 Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş (Zekâî Dede, Hicazkâr Lenk-Fâhte 
Nakış Beste) 

 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur (1- Küçük Müezzin Mehmed Ef. 
(-1717), Şehnâz-Bûselik Nakış Aksak Semâî, 2- Dellâl-zâde, Mâhûr-Bûselik Hafif 
İkinci Beste) 

 La'li gören ey hûr-likaa kevseri neyler? (Zekâî Dede (1825-1897), Bayatî-
Bûselik Remel Beste) 

 Nâle etmezdim, mey-i aşkınla pür-cûş olmasam (Kendisinin, Bayatî Ağır 
Çenber I. Beste) 

 Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerekdir (Dellâl-zâde İsmail Efendi, Karcığar 
Nakış Aksak Semâî) 

 Nihânı ol büt-i şîrîn-sühanla söyleşiriz (Dellâl-zâde İsmail Efendi, Karcığar 
Nakış Yürük Semâî) 

 O dil ki ne gam-ı endûh, ne melâl tutar (Dellâl-zâde İsmail Efendi, 
Revnaknümâ Zencîr Beste) 

 Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var (Kendisinin, Acem Muhammes 
Beste) 

 Piyâle elde ne dem bezmime habib gelir ((Dellâl-zâde İsmail Efendi, Yegâh 
Aksak Semâî) 

 Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm (Dellâl-zâde İsmail Efendi, Mâhûr-
Bûselik Nakış Yürük Semâî) 

 Visâl-i yâre gönül sarf-ı himmet istermiş (Hacı Fâik Bey (1831?-1891), 
Nihâvend Zencîr beste) 

 Yakdı cânı bezm-i aşkın/âteşin peymânesi (1- Hacı Fâik Bey, Zâvil 
Muhammes Beste, 2- A. R. Şengel, Ferahfeza Sengîn Semâî Ş.) 

 Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü (Ebû-Bekr Ağa (1685?-1759), 
Yegâh Remel Müstezâd Beste)" (Öztuna, 1990: 563) 

 M. Nazmi Özalp de Türk Mûsikîsi Tarihi'nin birinci cildinde Yahya Nazîm 
Çelebi başlığı altında onun hakkındaki bilgileri toparlamış ve onun bir 
manzumesinden musiki terimleriyle dolu şu beyitleri eserine almıştır:  

  Ey serâyende murà-ı dest-âmûz 

  Bülbül-i òoş-ãafîr-i âteş-dem 

 

 èİlm-i edvârda müsellemsin 

  Nola gün gibi nâmıñ olsa èalem 
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 Rûmiyâna gehi ser-âàâz it 

  Ola èuşşâú-ı bî-nevâ òurrem 

 

 èArabâna gehi óicâz eyle 

  Teşne şeh-nâzıña seniñ èâlem 

 

 Gâh göster hevâ-yı evce çıúup 

  Nicedir naàme-i èIrâú u èAcem 

 

 Ney-i naômıñda itsün âmîziş 

  äavt-ı Rûm u èArab u èAcem bâ-hem 

 

 Dem-be-dem seyr idüp maúâmâtı 

  Yine çıúsañ Óüseyniye görsem 

 

 Neàamât itmede muòayyersin 

  Eyler icrâ demiñ ne pîş ü ne kem 

 

 Eyle òûnîn terâneler şeb ü rûz 

  Dil-figârıñ büzürg ü kûçek hem 

 

 Tâze bir ãavt-ı dil-firîb it kim 

  Zühreyi óayret eylesün ebkem (Özalp, 2000: 430) 

 

 Sadun Aksüt de yukarıdaki bilgilerden farklı olarak: "Murabba, nakış Beste, 
nakış Ağır Semâî, nakış Yürük Semâî ve şarkı formunda 500'e yakın eser 
bestelemiştir. Bunların unutulup kaybolanlarından arta kalıp zamanımıza kadar 
gelebilen eserleri 8 adettir. En çok Bayâtî makamında eser bestelemiştir. Otuz Bayatî 
eserinin 26 tanesi Beste formundadır. Ancak, bunlardan zamanımıza kalabilen sadece 
iki Beste'dir. Hemedan sâbık şehbenderi Nâil Bey'in el yazması notlarında Nazîm'in 
on adet Bayatî Ağır ve Yürük Semâî'si, ayrıca bugün kullanılmayan Horasan 
makamında dört Beste ve iki semâîsi bulunduğunu merhum Sadettin Heper ile 
birlikte görmüştük. Ruşen Kam da bu konuda aynı şeyleri yazmaktadır. Çok üstün 
musiki değeri taşıyan, sağlam üslûplu, klasik musikimizin en güzel örneklerinden 
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olan eserleri Nazîm'in bestekârlık kudretini mükemmel şekilde belirler." (Aksüt, 
1993: 50-51) demektedir. 

 Nazîm'in bestekârlık yönünü özetleyecek olursak; bestekârlığının yanı sıra tiz 
ve etkili sesiyle dönemin önde gelen hânendelerinden olan Nazîm devrin na‘thanları 
ve dinî edebiyatın önemli şairleri arasında hakkıyla yer almış değerli bir sanatkârdır. 
Kaynaklarda mûsikideki hocaları hakkında bilgi bulunmamakla birlikte Nefîrî 
Ahmed Çelebi, Hâfız Post ve Itrî gibi mûsikişinaslardan faydalanmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Esad Efendi’nin Atrâbü’l-âsâr’ında 500’den fazla beste, semâi ve 
şarkısı olduğunu söylediği Nazîm’in eserlerinden 300’e yakınının güftesi güfte 
mecmualarında tesbit edilmiştir. Ayrıca çoğunun güftesi kendisine ait olan 
bestelerinden na‘t, beste ve semâi formunda günümüze ulaşan on dört eserinin 
listesini Yılmaz Öztuna kaydetmiş, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
repertuvarında ise altı beste ile birer semâi ve şarkısı yer almıştır. Güfte 
mecmualarında bayatî makamında yirmiden fazla beste ve onu aşkın semâisine 
rastlanması onun bu makama olan ilgisini gösterir. Eski bestekârlardan farklı bir 
melodik yapı ve estetik anlayışla bestelediği eserleri arasında, “Gönül düşüp ham-ı 
gîsû-yi yâre kalmıştır” mısraıyla başlayan muhayyer murabba bestesiyle, “Dîdem 
yüzüne nâzır, nâzır yüzüne dîdem” mısraıyla başlayan şehnaz nakış ağır semâisi 
günümüzde de sevilen eserler arasındadır. Nazîm’in şiirleri pek çok bestekâr 
tarafından bestelenmiştir. Bunlar arasında Itrî, Küçük İmam Mehmed Efendi, Tab‘î 
Mustafa Efendi, Ebûbekir Ağa, Dellâlzâde İsmâil Efendi, Sultan III. Selim, Hacı 
Fâik Bey, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Zekâi Dede özellikle zikredilmelidir. 
(Uzun-Özcan, 2006: 453) 

 

3. NAZÎM DİVANI'NDAKİ NAZIM ŞEKİLLERİ 
3.1. Kasîdeler 
I- Nazîm'in divanında toplam 96 kasîde bulunmaktadır. Kasîdelerin 

özellikleri şu şekildedir: 

 1. Kasîde: Bu kaside, 82 beyitten oluşmuş bahariyye nesipli bir na'ttır. 
Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Elif" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün 
Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 2. Kasîde: 31 beyitten müteşekkil bir na'ttır. Başlığı, "Gevher-endâzî-i 
Úulzüm-i Midâd Be-sâóil-i Naèt-ı Şerîf-i Şefîè-i Yevm-i Tenâd" şeklindedir. Aruzun 
"Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır.  

 3. Kasîde: Baş tarafında fahriyye içeren 171 beyitlik uzun bir na'ttır. 
İçerisinde mi'râciyye de bulunmaktadır. Başlığı, "Faòriyye-i Õîbâ Mutaøammın-ı 
Naèt-ı Mefòar-i Her Dü-serâ" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
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 4. Kasîde: 25 beyitlik bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Laùîf Der-Óaúú-ı Sulùân-ı 
Enbiyâ vü Resûl-i Kibriyâ èAleyhi'ã-ãalavât Ve't-taóiyyât" şeklindedir. Aruzun 
"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 5. Kasîde: 42 beyitlik bir na'ttır. Başlığı, "Der-Naèt-ı Şerîf-i Mefòar-i 
Mevcûdât" şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. Bu kasîdede farklı bir nokta olarak her beyitte mihr ve meh kelimeleri 
geçmektedir. 

 6. Kasîde: 80 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 7. Kasîde: 53 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Feryâd-ı Òâme-i Hezâr-ı 
Şûrîde-nevâ Der-gülistân-ı Naèt-ı Óabîb-i Kibriyâ" şeklindedir. Aruzun "Mefèûlü 
Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 8. Kasîde: 43 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "İôhâr-ı Nâliş-i Sîne-i Úalem 
Berây-ı Óasret-keşî-i Maóbûb-ı Âferîde-kâr-ı èÂlem" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 9. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Cilve-pîrâ-yı Edhem-i Âteş-
òırâm-ı Kilk-i Çâlâk Berây-ı Sâóa-i Naèt-ı Pâdişâh-ı Evreng-i Levlâk" şeklindedir. 
Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 10. Kasîde: 23 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Zemîn-bûsî-i Úâmet-i Dil-
cûy-ı Úalem Be-ravøa-i Naèt-ı Şefîèü'l-Ümem" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün 
Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 11. Kasîde: 57 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naôm-ı Şerîf-i Maàfiret-
âlûd Der-naèt-ı Bâdî-i Âferînende-i Bûd u Ne-bûd èAleyhi äalavâtullâhi'l-Vedûd" 
şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 12. Kasîde: 49 beyitten oluşmaktadır ve Sadrazam İbrahim Paşa övgüsünde 
bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i Naôîm Çelebi Der-Sitâyîş-i Óaøret-i äadr-ı Aèôam 
İbrâhîm Paşa Yesserallâhu Mâ-yeşâ" şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 13. Kasîde: 45 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Midóat-Ùırâz-ı Aómed Pâşâ" şeklindedir. 
Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
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 14. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'õ-
Õâl" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 15. Kasîde: 57 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Şehper-güşâ-yı Şehbâz-ı 
Òâme-i Âsumân-mesîr Berây-ı äayd-ı Naèt-ı Şehen-şâh-ı äıddîú-vezîr" şeklindedir. 
Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 16. Kasîde: 61 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Úaãîde-i Dil ü Dîde Der-
Sitâyiş-i Resûl-i Kibriyâ vü Sulùân-ı Enbiyâ èAleyhi'ã-ãalâtü ve's-selâm" şeklindedir. 
Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Bu kasîdede hemen her 
beyitte dil ve dîde kelimeleri geçmektedir. 

 17. Kasîde: 63 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Úaãîde Der-Sitâyiş-i 
Sulùân-ı Enbiyâ èAleyhi's-selâm" şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 18. Kasîde: 45 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün 
Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 19. Kasîde: 93 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 20. Kasîde: 41 beyitten oluşmaktadır ve Sultan Mustafa övgüsünde bir 
medhiyedir. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 21. Kasîde: 104 beyitten oluşmaktadır ve Selim Giray Han övgüsünde 
yazılmış bir medhiyedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 22. Kasîde: 55 beyitten oluşmaktadır ve Selim Giray Han övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Selîm Girây Òân" şeklindedir. Aruzun 
"Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 23. Kasîde: 48 beyitten oluşmaktadır, nesip kısmında ramazaniyye 
bulunmaktadır ve Selim Giray Han övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, 
"Úaãîde-i Ramaøâniyye Berây-ı Selîm Girây Òân" şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 24. Kasîde: 46 beyitten oluşmaktadır ve Osman Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Midóat-i èOåmân Pâşâ" şeklindedir. Aruzun 
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"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Bu kasîde, Fâ'iz Efendi 
ve Şakir Bey'in tertip ettikleri Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Ef. Kitaplığı 763 
numarada kayıtlı olan ve Damad İbrahim Paşa için yazılan kasîdeleri topladıkları 
mecmuada 11 beyit eksik olarak geçmektedir. Osman Paşa'nın isminin geçtiği 
"Muãóaf-ı úadr ü şeref èOåmân Pâşâ kim anın/ Âyet-i câhı devâm-ı èömr ile tefsîr 
olur" beytindeki ilk mısra "Óaôret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim anıñ" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

 25. Kasîde: 14 beyitten oluşmaktadır ve Selim Giray Han övgüsünde yazılmış 
kısa bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Òân" şeklindedir. 
Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 26. Kasîde: 21 beyitten oluşmaktadır ve Laèlî-zâde Meómed Efendi 
övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Laèlî-zâde Meómed 
Efendi" şeklindedir. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 27. Kasîde: 110 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 28. Kasîde: 55 beyitten oluşmaktadır ve Mevlânâ övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Der-æenâ-güsterî-i Óaøret-i Mevlânâ Úuddise Sırruhu" 
şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 29. Kasîde: 61 beyitten oluşmaktadır ve Sulùân Meómed övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Sulùân Meómed Òân" şeklindedir. Aruzun 
"Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 30. Kasîde: 63 beyitten oluşmaktadır ve Sulùân Meómed övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 31. Kasîde: 46 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 32. Kasîde: 63 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i èÎdiyye Berây-ı Muãùafâ Pâşâ" şeklindedir. Îdiyye 
nesiplidir. Aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 33. Kasîde: 63 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i Bahâriyye Der-vaãf-ı Aómed Pâşâ" şeklindedir. 
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Bahâriyye nesiplidir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 34. Kasîde: 47 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Âşiyân-sâzî-i èAndelîb-i 
Kilk-i Rengîn-âvâz Berây-ı Şemm-i Bûy-ı Gül-i Naèt-ı Şehriyâr-ı Mücrim-nüvâz" 
şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 35. Kasîde: 48 beyitten oluşmaktadır ve Abdî Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı èAbdî Pâşâ" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 36. Kasîde: 28 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi's-
Sîn" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 37. Kasîde: 30 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ş-
Şîn" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 38. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ã-
äâd" şeklindedir. Aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 39. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ê-
ëâd" şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 40. Kasîde: 28 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ù-Ùâ" 
şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 41. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ô-Ôâ" 
şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 42. Kasîde: 27 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-
èAyn" şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 43. Kasîde: 30 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-
áayn" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 44. Kasîde: 28 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Fâ" 
şeklindedir. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
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 45. Kasîde: 45 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-
Úâf" şeklindedir. Aruzun "Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 46. Kasîde: 37 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Úaãîde Der-Naèt-ı Sulùân-ı 
Kevneyn ve Resûlü'å-æeúaleyn èAleyhi's-selâm" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 47. Kasîde: 48 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-
Kâf" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 48. Kasîde: 21 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Der-Naèt-ı Óabîb-i Ekrem 
äallallâhu èAleyhi ve Sellem" şeklindedir. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün 
Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 49. Kasîde: 43 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Der-vaãf-ı Aómed Pâşâ" şeklindedir. Aruzun 
"Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 50. Kasîde: 51 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Muãâóib Muãùafâ Pâşâ" şeklindedir. Aruzun 
"Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 51. Kasîde: 65 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-
Lâm" şeklindedir. Şitâiyye nesiplidir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 52. Kasîde: 32 beyitten oluşmaktadır. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 53. Kasîde: 11 beyitten oluşmaktadır ve Râmî Efendi övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Râmî Efendi" şeklindedir. Aruzun "Mefèûlü 
Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 54. Kasîde: 101 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 55. Kasîde: 53 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-
Mîm" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. Her mısrada rûz ve îd kelimeleri kullanılarak sanatlı bir şekilde kaleme 
alınmıştır. 
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 56. Kasîde: 31 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 57. Kasîde: 63 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 58. Kasîde: 13 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Òân" şeklindedir. 
Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 59. Kasîde: 63 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü 
Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 60. Kasîde: 36 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Müstefèilün Müstefèilün 
Müstefèilün Müstefèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 61. Kasîde: 66 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Bahâriyye nesiplidir. Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 62. Kasîde: 45 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i áarrâ Der-vaãf-ı Aómed Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Tîà u 
Úalem" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. Her mısrada tîğ ve kalem kelimeleri kullanılarak sanatlı bir tarzda 
kaleme alınmıştır. 

 63. Kasîde: 61 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'n-
Nûn" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 64. Kasîde: 48 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 65. Kasîde: 73 beyitten oluşan bir na'ttır. Şitâiyye nesiplidir. Aruzun 
"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 66. Kasîde: 120 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde 
yazılmış bir medhiyedir. Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 67. Kasîde: 17 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Òân" şeklindedir. 
Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
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 68. Kasîde: 17 beyitten oluşmaktadır ve İbrâhîm Efendi övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı İbrâhîm Efendi" şeklindedir. Aruzun 
"Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 69. Kasîde: 35 beyitten oluşmaktadır ve Muhyiddîn Arabî övgüsünde 
yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Der-æenâ-güsterî-i Óaøret-i Şeyò Muóyiddîn 
èArabî Úuddise Sırruhu" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 70. Kasîde: 43 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Vaãf-ı Muãùafâ Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Şütür ü 
Óücre" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. Her mısrada şütür ve hücre kelimeleri kullanılmıştır.  

 71. Kasîde: 51 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-
Vâv" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 72. Kasîde: 61 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Hâ" 
şeklindedir. Aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 73. Kasîde: 23 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf-i Resûl-i 
Ekrem äallallâhu Teèâlâ èAleyhi ve Sellem" şeklindedir. Aruzun "Mefâèîlün 
Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 74. Kasîde: 45 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Úaãîde Der-Sitâyiş-i 
Sulùânu'å-æeúaleyn èAleyhi Efêalü'ã-ãalavât" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün 
Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 75. Kasîde: 38 beyitten oluşan bir münâcâttır. Başlığı, "Münâcât-ı Dîger Li-
Úâêiyü'l-óâcât-ı Ekber ü Asàar" şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" 
kalıbıyla yazılmıştır. 

 76. Kasîde: 67 beyitten oluşmaktadır ve Hüseyin Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, " Úaãîde Berây-ı Medó-i Óüseyn Pâşâ " şeklindedir. Aruzun 
"Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 77. Kasîde: 12 beyitten oluşmaktadır ve Laèlî-zâde Mehmed Efendi 
övgüsünde yazılmış kısa bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i Beççe Laèlî-zâde Efendi" 
şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Bu 
kasîde, Fâ'iz Efendi ve Şakir Bey'in tertip ettikleri Süleymaniye Kütüphanesi, Halet 
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Ef. Kitaplığı 763 numarada kayıtlı olan ve Damad İbrahim Paşa için yazılan 
kasîdeleri topladıkları mecmuada da geçmektedir. Laèlî-zâde'nin isminin geçtiği 
"Óaôret-i èallâme Laèlî-zâde kim èarø itmege" mısraı, "Óaôret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ 
kim aña" şeklinde değiştirilmiştir. 

 78. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 79. Kasîde: 53 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Vaãf-ı Muãùafâ Pâşâ" şeklindedir. Aruzun 
"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Yine bu kasîde de, Fâ'iz 
Efendi ve Şakir Bey'in tertip ettikleri ve Damad İbrahim Paşa için yazılan kasîdeleri 
topladıkları mecmuada 8 beyit eksik olarak geçmektedir. Burada da "Muãùafâ Pâşâ 
vezîr-i dâd-güster kim müdâm" mısraı, "Óaôret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim müdâm" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

 80. Kasîde: 71 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Yâ" 
şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 81. Kasîde: 41 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Yâ" 
şeklindedir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 82. Kasîde: 94 beyitten oluşmaktadır ve Sultan Ahmed'e medhiyedir. Aruzun 
"Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 83. Kasîde: 35 beyitten oluşmaktadır ve Sâdık Efendi övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı äâdıú Efendi" şeklindedir. Aruzun "Mefèûlü 
Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 84. Kasîde: 31 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Úaãîde-i Mevlûdiyye Der-
Vaãf-ı Sulùân-ı Enbiyâ èAleyhi Efêalü'ã-ãalavât ve Ekmelü't-taóiyyât" şeklindedir. 
Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 85. Kasîde: 34 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Der-Sitâyiş-i Resûl-i 
Kibriyâ èAleyhi'ã-ãalâtü ve't-taóiyyât" şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 86. Kasîde: 35 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
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 87. Kasîde: 35 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 88. Kasîde: 114 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 89. Kasîde: 21 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Nazîm, bu şiirinde "Tâ Naôîm'e her sene bir 
naèt ola sâlyânesi" diyerek her sene en az bir na't yazdığını, na't yazmadan sene 
geçirmediğini belirtmiştir. 

 90. Kasîde: 82 beyitten oluşmaktadır ve Sultan IV. Mehmed'e medhiyedir. 
Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Nazîm, bu 
şiirinde Nef'î'nin Genç Osman'a yazdığı "Âferîn ey rûzgârıñ şehsüvâr-ı ãaf-deri" ile 
başlayan kasidenin ilk beytini birer mısra alarak iki beytinde kullanmıştır.  

 91. Kasîde: 43 beyitten oluşmaktadır ve Sultan IV. Mehmed'e medhiyedir. 
Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 92. Kasîde: 35 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Òân övgüsünde yazılmış 
bir medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Selîm Girây Òân" şeklindedir. Aruzun 
"Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 93. Kasîde: 74 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Vaãf-ı Aómed Pâşâ" şeklindedir. Aruzun 
"Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 94. Kasîde: 55 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde Berây-ı Muãùafâ Pâşâ" şeklindedir. Aruzun "Mefâèilün 
Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 95. Kasîde: 51 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir 
medhiyedir. Başlığı, "Úaãîde-i Bahâriyye Berây-ı Muãùafâ Pâşâ" şeklindedir. 
Bahâriyye nesiplidir. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

 96. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü 
Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 

 II- Kasîdelerin 56 tanesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 
64, 65, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96. kasîdeler) na'ttır. 
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 Na'tlardan sonra en çok göze çarpan Selîm Giray Han'a yazılmış kasîdelerdir. 
Divanda onun övgüsü için yazılmış 10 kasîde (21, 22, 23, 25, 31, 58, 61, 66, 67, 92. 
kasîdeler) bulunmaktadır. Özalp'in Itrî'yi ele alırken söylediği; "En yakın dostu ise 
Kırım hanlarından Selim Giray Han idi. Selim Giray Han boş zamanlarını Çatalca 
civarındaki Kadı Çiftliği'nde geçirir, burada Itrî, Hâfız Post, Yahya Nazîm Çelebi, 
Seyyid Nuh, Tanbûrî Mehmed, Santûrî Ali (Ali Ufkî Bey), Kemânî Hüseyin gibi 
tanınmış sazende ve hanendeleri ve o zamanın ünlü şair ve edebiyatçıları ile sohbet 
eder, mûsiki dinlerdi." (Özalp, 2000: 410) sözleri Nazîm'in Selîm Girây'a olan 
ilgisini açıklar mahiyettedir.  

Nazîm'in Selîm Girây'a olan yakınlığını kendisi gibi şâir ve bestekâr oluşunun 
etkilemesi yanında Selîm Girây'ın etrafındakileri himayesi de etkilemiş olsa gerek: 
"Selim Giray, mûsıkî, şiir ve sanata olan bu ilgisinden dolayıdır ki, Hafız Post, Itri ve 
Sepetci-zâde Mehmed gibi dönemin önde gelen birçok şâir, bestekar ve hattatlarını 
himaye etmiştir. Türk mûsıkîsinin en önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Hafız 
Post, çağdaşları gibi Selim Giray’ın yardım ve ilgisini görmüş, Selim Giray’ın tertip 
ettiği edebiyat ve mûsıkî sohbetlerinde hazır bulunmuştur. Hafız Post’tan sonra Türk 
mûsıkîsinin bir diğer önemli ismi olan Itrî de Selim Giray’ın en yakın dostu olup 
esirciler kethüdası görevine tayin edilmesi Selim Giray’ın iltimasıyla olmuştur. 17. 
yüzyılın bir diğer önde gelen şâir ve bestekârlarından olan Yahya Nazîm Çelebi, 
dönemin padişah ve devlet adamlarına birçok kaside ve medhiyeler sunmasına 
rağmen Selim Giray’a olan yakınlığı bir başka idi. Selim Giray’ın bütün davetlerine 
katılmaya büyük özen gösteren Yahya Nazîm Çelebi, Selim Giray’a arzu ve 
isteklerini söylemekten de çekinmezdi." (Şen, 2014: 79) 

 Selîm Girây'ın hayatı özetle şu şekildedir: 1631'de Bahçesaray'da dünyaya 
geldi. Bahadır Giray’ın oğlu olup 1671-1704 yılları arasında dört defa Kırım tahtına 
geçip toplam yirmi üç yıl hanlık yaptı. Hanlığa ilk getirildikten hemen sonra Lehistan 
seferine katıldı. Kamaniçe’nin alınmasında büyük hizmeti oldu. Ayrıca Lehistan ile 
yapılan barış görüşmelerinde arabuluculuk yaptı ve Bucaş antlaşması imzalandı. 
Selîm Girây, çok sevdiği oğlu Azamet Giray’ın Leh ve Rus saldırıları sırasında 
öldüğünü haber alınca bu üzüntüyle hacca gitmek için izin istedi. Hac dönüşü 
Şam’da ortaya çıkan emîrler arası çatışmayı önleyip uzlaşmacı tavrını burada da 
gösterdi. Bu durum padişahı memnun etti ve onun iltifatına mazhar oldu, kendisine 
ikamet için Silivri yakınlarında bir çiftlik tahsis edildi. 1699’da Tuna üzerinde 
Karlofça kasabasında imzalanan tarihî antlaşmada büyük rol oynadı. 14 Aralık 1704 
tarihinde vafat etti. Cenazesi Bahçesaray’da Han Camii hazîresine defnedildi. Kırım 
Veziri Ali Merdan Ağa’nın kızı ile evli olan Selim Giray’ın on iki oğlu ve on kızı 
olmuştu. 

 Kaynaklarda zeki, metin ve tecrübeli bir devlet adamı olduğu bildirilen Selîm 
Girây bölgesel meselelerde denge unsuru olmuş ve önemli hizmetler görmüştür. 
Silivri civarında bir çiftlik, değirmen ve dükkânlar vakfedip Kırım’da birçok imaret 
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meydana getirmiştir. Öte yandan edebiyatçıları ve sanatkârları himaye etmiştir. 
Bunlar arasında divan şairi ve hattat Nâzım Mehmed ile Nazîm, Hâfız Post, 
Buhûrîzâde Mustafa Itrî ve Sepetçizâde Mehmed Ağa en önemlileridir. Bizzat 
kendisi de edebiyat ve mûsiki ile meşgul olmuştur. Bu özelliği anne tarafından dedesi 
II. Gazi Giray’dan tevarüs ettiği belirtilir. Arapça ve Farsça bilen Selîm Girây, 
Kur’an’ı ve Mesnevî’yi ezberleyip “Selîm” mahlası ile şiirler yazmış ve tasavvufî 
besteler yapmıştır. Evliya Çelebi, Bahçesaray’da tanıştığı Selim Giray’dan övgüyle 
söz eder. Bahçesaray’daki zengin kütüphanesi 1736’da şehri istilâ eden Rus 
kuvvetlerince yakılarak imha edilmiştir. (Eravcı, 2009:428-429) 

 Bundan başka Musâhib Mustafa Paşa için 6 (32, 50, 70, 79, 94, 95. kasîdeler), 
Fâzıl Ahmed Paşa için 5 (13, 33, 49, 62, 93. kasîdeler), Sultan IV. Mehmed için 4 
(29, 30, 90, 91. kasîdeler) ve Lalî-zâde Mehmed Efendi için 2 (26, 77. kasîdeler) 
kasîdesi bulunmaktadır. Bu kişilerden Lalî-zâde Mehmed Efendi'nin hayatı hakkında 
bilgilere ulaşamadık, diğerlerinin hayatı kısaca şu şekildedir: 

 Musâhib Mustafa Paşa, Sultan IV. Mehmed’in musahibi ve II. veziri olan 
damat Mustafa Paşa, kesin olmamakla birlikte 1640 tarihinde, Kuloğlu Süleyman 
Ağa’nın oğlu olarak Bolu Kazası’nda dünyaya geldi. Babası Süleyman Ağa sanatkâr, 
bestekâr ve saz şairi, bir şahsiyettir. Musâhib Mustafa Paşa, tahsilini Enderûn-ı 
Hümayûn’da tamamlayarak hazine odasına dâhil oldu. Temmuz 1663’de Has Oda’ya 
nakil olunarak, aynı yılın Ağustos ayında musahiplik unvanını aldı. Sultan IV. 
Mehmed, Şehzâde Ahmet’in sünnet ettirilmesini ve büyük kızı Hatice Sultan’ın, 
Musâhib Mustafa Paşa ile evlendirilmesini istemesi üzerine Temmuz 1675’de, 
Şehzâde Ahmet sünnet ettirilmiş ve iki hafta sonra da bu evlilik gerçekleşmiştir. 20 
Aralık 1683’de Silahtar Mustafa Paşa’nın yerine kaptan-ı derya, daha sonra Aralık 
1684’de, Mora Seraskeri Siyavuş Paşa’nın şehit olması üzerine Mora seraskerliğine 
tayin edilmiştir. Eylül 1685’de Boğazhisar’ına muhafız tayin olunmuş, 1685 Ekim 
ayının sonunda vefat etmiştir. Mustafa Paşa; sanatkârların ve sanatın hâmisi, güzel 
şiirleri olan, ilim, irfan sahibi, sanat ehli bir insandı. (Ağaoğlu, 2004: 379-380) 

 Fâzıl Ahmed Paşa, 1635-36 yılında Amasya’nın (şimdi Samsun'a bağlı) 
Vezirköprü kasabasında doğdu. Köprülü Mehmed Paşa’nın oğludur. Annesi buranın 
voyvodası Yûsuf Ağa’nın kızı Ayşe Hanım’dır. Yedi yaşında iken babasıyla birlikte 
İstanbul’a gitti; burada dönemin ünlü ilim adamlarından ders aldı. On altı yaşından 
itibaren çeşitli medreselerde “paşazâde” unvanıyla müderrislik yaptı. Ancak âlimler 
arasındaki ihtilâf ve dedikodular yüzünden on yıla yakın devam eden bu meslekten 
babasının sevkiyle ayrılarak mülkiyeye geçti. 1659 yılından itibaren Erzurum ve Şam 
valiliklerinde bulundu. Daha sonra Halep beylerbeyiliğine tayin edilen Ahmed Paşa, 
henüz görevinin başına geçmeden merkeze çağrılarak İstanbul kaymakamlığına 
getirildi. Ancak iki ay kadar sonra babasının rahatsızlanması üzerine Edirne’ye gitti 
ve önce sadâret kaymakamı oldu, babasının vefatı üzerine de vezîriâzamlığa tayin 
edildi (1 Kasım 1661). 15 sene bu görevde büyük hizmetlerde bulunduktan sonra 3 
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Kasım 1676 tarihinde vefat etti. Dönemin şairlerinden Mezakî Süleyman, Neşâtî ve 
Fennî ile pek çok eserin müellifi olan Hezarfen Hüseyin Efendi himaye ettiği 
kişilerdendir. (Özcan, 2002: 260-263) 

 IV. Mehmed, 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan 
İbrâhim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Ava olan tutkusundan dolayı “Avcı” 
lakabıyla anılır. Babasının dengesiz davranışlarının sürmesi üzerine büyükannesi 
Kösem Sultan’ın, devlet adamlarının ve yeniçerilerin muvafakatiyle 8 Ağustos 
1648'de yedi yaşında iken Osmanlı tahtına çıkarıldı. Saltanatının ilk günlerinde, 
taraftarlarının kendisini tekrar tahta çıkarma girişimleri üzerine babası Sultan 
İbrâhim devlet ricâlinin ve yeniçerilerin ittifakıyla öldürüldü. Yaşının küçüklüğü 
dolayısıyla hükümdarlığının ilk sekiz yılında iktidar büyük annesi, annesi ve bunların 
taraftarları arasında paylaşıldı; ülke karışıklıklar içinde kaldı. Saltanatının büyük 
kısmını avlaklarla dolu olan Edirne’de geçiren IV. Mehmed zamanında burası eski 
ihtişamlı günlerini yaşamış ve devlet buradan yönetilmiştir. Osmanlı Devleti 
tarihinin çok kritik bir döneminde hüküm süren, fakat etkili bir rol üstlenemeyen IV. 
Mehmed’in ava aşırı düşkünlüğünde ve ilgisiz tavırlarında çok küçük yaşta tahta 
çıkmasının rolü olduğu söylenir. 8 Kasım 1687'de tahttan indirildi. 6 Ocak 1693'te 
Edirne'de vefat etti, naaşı İstanbul’a getirilerek annesi Turhan Sultan’ın Yenicami 
civarındaki türbesine gömüldü. Onun zamanında özellikle besteci ve icracıların 
sayısında artma olmuş, bunlardan Hâfız Post ile Buhûrîzâde Mustafa Itrî’nin 
bestelerinden bazıları günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda iyi bir mûsikişinas olan 
Sâlih b. Nasrullah’ın tıp ve eczacılık üzerine yazdığı kitaplar Avrupa’da bile 
okunmaktaydı. Yirmi yıl sarayda kalan Leh asıllı Ali Ufkî Bey ise Kitâb-ı 
Mukaddes’i ilk defa Türkçe’ye çevirmiş, bu arada mûsikiye, örf ve âdetlere dair 
eserler kaleme almıştır. (Özcan, 2003: 414-418) 

 Nazîm'in birer kasîde yazdığı isimler ise şöyledir: Sadrazam İbrahim Paşa, II. 
Mustafa, Osman Paşa, Abdurrahman Abdî Paşa, Râmî Mehmed Paşa, İbrahim 
Efendi, Hüseyin Paşa, II. Ahmed, Sâdık Efendi, Mevlana ve Muhyiddin Arabî. 

 Sadrazam Damad İbrahim Paşa, tahminen 1662 yılında Nevşehir'de dünyaya 
geldi. Babası İzdin voyvodası olarak bilinen Sipahi Ali Ağa, annesi Fatma 
Hanım’dır. III. Ahmed onu Sadrazam Şehid Ali Paşa’dan dul kalan kızı Fatma 
Sultan’la evlendirdi. 9 Mayıs 1718 tarihinde III. Ahmed’in sadrazamlık teklifini 
kabul etti. İbrâhim Paşa vergilerden elde ettiği gelirlerle Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde, özellikle doğduğu yer olan Nevşehir’de ve ayrıca İstanbul’da birçok 
cami, mektep, medrese, çeşme, sebil, kütüphane, imaret, saray, kasır, köşk ve yalılar 
inşa ettirdi. Sâdâbâd adı verilen ve imarı iki ay içinde bitirilen Kâğıthane İstanbul’un 
en rağbet edilen yeri oldu. Daha sonra “Lâle devri” diye anılacak olan bu devrin birer 
sanat eseri niteliğindeki binaları ve üzerlerinde güzel yazılı kitâbeleri bulunan 
çeşmeleri, Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa sadâretinin ihtişamını hatırlatan vesikalar 
hükmündedir. Ülkeye çeşitli yenilikler getirmesi, sanatkârları ve edebiyatçıları 
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koruyup yardım etmesi, Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa’ya Osmanlı devlet adamları 
arasında ayrı bir yer kazandırmıştır. Bununla birlikte belli bir zümrenin refah ve 
sefahati dışında geniş halk tabakaları arasında hüküm süren sefalet her geçen gün ona 
karşı hoşnutsuzluğu arttırdı. Buna imparatorluktan kopan toprakların olumsuz 
tesirleri ve kendi ailesine, adamlarına sağladığı imkânlar da eklenince halk İbrâhim 
Paşa aleyhine döndü. Patrona Halil isyanı neticesinde 1 Ekim 1730 sabahı sarayda 
öldürüldü. Devrinin ulemâ, şair, edip ve sanatkârlarını korumakla ünlüdür. (Aktepe, 
1993: 441-443) 

 II. Mustafa, 2 Haziran 1664 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Babası IV. 
Mehmed, annesi Gülnûş Emetullah Sultan’dır. Sultan Ahmed'in ölümünün ardından 
6 Şubat 1695'te otuz bir yaşında iken padişahlığa getirildi. Tahta geçer geçmez 
yaptığı ilk iş devletin kontrolünü kendi eline alma çabası oldu. Ordunun başında 
seferlere çıkmıştır. Savaşlardaki başarısızlık ve kaybedilen topraklar dolayısıyla 
genel bir memnuniyetsizliğin padişahın doğrudan doğruya kendisini hedef alacak 
derecelere ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu ortamda tepkiler Edirne Vak‘ası denilen 
olayların patlamasına yol açmakta gecikmemiştir. 22 Ağustos 1703'te tahtını 
kardeşine bırakmıştır. Sekiz yıl altı ay on yedi gün hükümdarlık yapan II. Mustafa 
ordularının başında sefere çıkan son Osmanlı padişahıdır. Yakalanmış olduğu istiska 
ve mesane hastalıklarına son gelişmelerin verdiği üzüntüler de eklenince tahttan 
indirilmesinden beş ay kadar sonra çok sevdiği Edirne’de muhtemelen 29 Aralık 
1703 tarihinde vefat etti. Bazı Batı kaynaklarında, halk arasında onun zehirletilmek 
suretiyle öldürüldüğü kanaatinin hâkim olduğu belirtilir. Teçhiz ve tekfiniyle 
Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa’nın görevlendirildiği Sultan Mustafa’nın cenaze 
namazı Ayasofya vâizi Şeyh Mustafa Efendi tarafından kıldırıldıktan sonra Yenicami 
civarındaki Vâlide Turhan Sultan Türbesi’nde bulunan babasının ayakucuna 
defnedildi. İkbâlî ve Meftûnî mahlaslarıyla şiirler ve ilâhiler yazdığı, bunlardan bir 
kısmının bestelendiği bilinmektedir. Hat sanatıyla da uğraşmış, Hocazâde Mehmed 
Enverî ve Hâfız Osman’dan ders almış, özellikle sülüs, nesih ve celî yazılarda 
başarılı örnekler vermiştir. (Özcan, 2006: 275-280) 

 Osman Paşa, 'Küçük' lakabını taşımaktadır. Selîm Girây'ın kölesidir ve 
Çerkestir. Enderun'da eğitim görmüş ve çuhadar-ı şehriyârî olmuştur. 1691'de 
silahtar-ı padişâhî ve 1693'te sadaret kaymakamı olmuştur. 1694'te Emetullah 
Sultan'la evlenmiş ve Diyarbakır, ardından da Hanya valisi olmuştur. 1695'te ikinci 
vezir ve İstanbul kaymakamı oldu. Bir ara kaptan-ı deryalık da dâhil devlet 
kademesinde birçok görevde bulundu. 1727'de Sayda'da vefat etti. Fazıl, kâmil, ileri 
görüşlü bir kimse idi. Oğlu Hafız Ahmet Paşa'dır. (Süreyyâ, 1311: III/427) 

 Abdurrahman Abdî Paşa, Askeriyeden yetişti. 1668’de yeniçeri ağası oldu. 
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın yanında Lehistan ve Girit seferlerine katıldı; 
özellikle Kandiye’nin fethinde önemli hizmetlerde bulundu. 1674’te Bağdat, iki yıl 
sonra Mısır, 1681’de de Bosna valisi oldu. Daha sonra sırasıyla Kamaniçe 
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muhafızlığı, Budin valiliği ve Macaristan serdarlığına getirildi. Bir ara Halep valiliği 
de yapan Abdi Paşa, 1685’te ikinci defa Budin beylerbeyiliğine tayin edildi. Ertesi 
yıl 90.000 kişilik Haçlı kuvvetlerinin Budin’i kuşatması üzerine, emrindeki 16.000 
kadar Türk askeriyle şehri iki buçuk ay savundu. Düşman ordusunun tepeleri tutması 
yüzünden dışarıdan yeterli yardım alınamadı ve Budin düşman eline geçti. Seksen 
yaşlarında bulunan Abdi Paşa da bizzat katıldığı bu çarpışmalar sırasında şehid 
düştü. Onun şehid olduğu yere daha sonra Macarlar tarafından Türkçe ve Macarca 
bir kitâbe konulmuştur. Bu yenilgiyle, yüz elli yıldan beri Türk şehri olan Budin 
kesin olarak Osmanlı hâkimiyetinden çıkmış, ardından Macaristan’ın öteki bölgeleri 
de birer birer kaybedilmiştir. (Özcan, 1988: 156) 

 Râmî Mehmed Paşa, 1655'te İstanbul Eyüp’te Nişancı mahallesinde doğdu. 
Terazici Hasan Ağa’nın oğludur. Şiir ve inşâya kabiliyeti sebebiyle Dîvân-ı 
Hümâyun Kalemi’ne girdi ve zamanla kâtipliğe yükseldi. Şiirdeki mahareti 
dolayısıyla dönemin şairleri arasında tanındı, Sâmî ve Nâbî ile yakınlık kurdu. İkinci 
vezir Damad Musâhib Mustafa Paşa’nın yanında masraf kâtipliği yaptı. Nâbî’nin 
1089-1090’daki (1678-1679) hac yolculuğunda onunla birlikte bulundu. Hac dönüşü 
Mustafa Paşa, Nâbî’yi kethüdâlığına getirince onu da divan efendiliğine tayin etti. 
Karlofça’da müzakereler sırasında gösterdiği diplomatik başarının da etkisiyle 
sadrazamlığa getirildi. Edirne Vakası'ndan sonra isteği üzerine Kıbrıs’a vali tayin 
edildi. Kısa bir süre sonra Süleyman Paşa’nın yerine Mısır valisi oldu. Ancak valiliği 
döneminde Mısır’da hüküm süren kıtlık ve artan yiyecek fiyatları yüzünden büyük 
sıkıntı yaşadı. Başarısızlığa uğrayarak Cemâziyelâhir 1117’de azledildi ve Rodos 
adasında ikamete gönderildi. 8 Mart 1708'de vefat etti. (Ahıskalı, 2007: 449-451) 

 İbrahim Efendi, şiirlerinde Nakşî mahlasını kullanmıştır. 1641'de İstanbul'da 
doğmuştur. Sünbüliye tarikatına mensuptur. Koca Mustafa Paşa Tekkesi şeyhi 
Alaaddin Efendi'ye intisap etmiş ve ondan dersler almıştır. İstanbul'da bazı camilerde 
vaizlik yapmıştır. Şiirle de ilgilenmiştir ve divanı vardır. 1702'de vefat etmiştir. 
Mezarı İstanbul'da Hekimoğlu Ali Paşa Cami behçesindedir. (Atik, 2005: 174) 

 Hüseyin Paşa, Köprülü Mehmed Paşa’nın küçük kardeşi Hasan Ağa’nın 
oğludur. Amcasının oğlu Fâzıl Ahmed Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Amcazâde 
diye şöhret buldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın maiyetinde Viyana Seferi’ne 
katıldı (1683). Bu seferin bozgunla sonuçlanması üzerine önce hapsedildi, az sonra 
da 1684 yılı başında Şehrizor beylerbeyiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Ardından 
Kastamonu sancağı ile Gelibolu civarındaki Çardak muhafızlığına, 1689’da ise 
vezirlik rütbesiyle Boğazhisar muhafızlığına getirildi. Mayıs 1691’de İstanbul 
kaymakamı oldu. 13 Eylül 1697’de sadrazamlığa getirildi. Bazı yakınlarının azli ve 
katli hadiseleri rahatsızlığını arttırınca, nihayet 4 Eylül 1702’de sadâret mühürünü 
padişaha göndererek istifa eden ve Kumburgaz’daki çiftliğine çekilen Hüseyin Paşa, 
on beş gün kadar süren hastalıktan sonra 22 Eylül 1702’de burada öldü. Cenazesi 
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İstanbul’a getirilerek Saraçhane karşısında inşa ettirdiği külliye içindeki türbesine 
defnedildi. (Aktepe, 1991: 8-9) 

 II. Ahmed, 25 Şubat 1643'te dünyaya geldi. Babası Sultan İbrahim, annesi 
Muazzez Sultan’dır. Kardeşi II. Süleyman’ın yerine, 23 Haziran 1691’de kırk dokuz 
yaşında iken Edirne’de tahta çıktı. 6 Şubat 1695’te elli iki yaşında iken istiskadan 
(ödem) Edirne’de vefat etti. Naaşı İstanbul’a getirilerek Kanûnî Süleyman’ın 
türbesine defnedildi. Hassas ve hiddetli bir mizaca sahip olan II. Ahmed şiir ve 
mûsikiye meraklı, aynı zamanda hattat bir padişahtı. II. Ahmed’in kısa saltanatı 
zamanına tesadüf eden Cibali, Ayazma Kapısı ve Bedesten yangınları İstanbul’un 
büyük bir kısmının tamamen yanmasına sebep olmuştur. (İlgürel, 1989: 33-34) 

 Sâdık Efendi, 21 Aralık 1630'da doğdu. IV. Mehmed devri ulemâsından 
Sadreddinzâde Feyzullah Efendi’nin oğludur. Çeşitli medreselerde müderrislik 
yaptıktan sonra kadılığa geçti. Halep ve Kahire'de kadılık yaptı. Nisan 1693'te 
Anadolu kazaskeri, Haziran 1694'te Rumeli kazaskeri oldu. 22 Haziran 1694'te 
Ebûsaidzâde Feyzullah Efendi’nin yerine şeyhülislâmlık makamına getirildi. 
Şeyhülislâmlığı sırasında II. Ahmed vefat edip yerine II. Mustafa padişah olunca 
durumu sarsıldı. Yerine İmam Mehmed Efendi tayin edildi. On iki yıl kadar 
Fındıklı’daki evinde uzlete çekilen Sâdık Efendi, yaşlılığını ileri sürüp mazeret 
bildirmesine rağmen 1 Şubat 1707'de yetmiş sekiz yaşında iken III. Ahmed 
tarafından ikinci defa şeyhülislâmlığa getirildi. Yaşlılığı sebebiyle bu ikinci 
görevinde herhangi bir iş göremedi. III. Ahmed’in kızı Hatice Sultan’ın cenaze 
namazını yanlışlıkla bayram namazı gibi her tekbirde ellerini kaldırıp kıldırması 
bahane edilerek 25 Ocak 1708'de azledildi. 11 Kasım 1709 tarihinde vefat etti ve 
Fındıklı Camii hazîresine defnedildi. (İpşirli, 2008: 395) 

 III- Kasîdelerin toplam beyit sayısı 4746'dır.  

 IV- Kasîdelerin beyit sayısı 11 ile 171 arasında değişmektedir. 

 V- Kasîdelerde toplam 12 ayrı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanılan kalıplar 
yoğunluk sırasına göre şu şekildedir: 

  1- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (25 kasîde) 

  2- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (20 kasîde) 

  3- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (20 kasîde) 

  4- "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" (9 kasîde) 

  5- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" (7 kasîde) 

  6- "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" (7 kasîde) 
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  7- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (3 kasîde) 

  8- "Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Feèilün" (1 kasîde) 

  9- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün" (1 kasîde) 

  10- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (1 kasîde) 

  11- "Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" (1 kasîde) 

  12- " Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün" (1 kasîde) 

3.2. Tarihler 
 I- Nazîm'in divanında toplam 81 tarih bulunmaktadır. Tarihlerin özellikleri şu 
şekildedir: 

 1. Tarih: "Târîò Berây-ı Úaãr-ı Óüseyn Pâşâ" başlığını taşımaktadır. 7 beyittir 
ve aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. IV. Mehmed'in 
emriyle Hüseyin Paşa'nın yaptırdığı saraya tarih düşülmüştür. 1091 tarihini 
vermektedir. 

 2. Tarih: "Târîò Berây-ı Úapûdân Muãâóib Muãùafâ Pâşâ" başlığını 
taşımaktadır. 13 beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" 
kalıbıyla yazılmıştır. IV. Mehmed'in damadı olan Musâhib Mustafa Paşa'nın Kaptan-
ı Deryalığa getirilmesine düşülen bu tarih 1095 senesini vermektedir. 

 3. Tarih: Yukarıdaki tarihe ek olarak yazılmıştır. 2 beyittir ve aruz kalıbı 
diğeriyle aynıdır. 

 4. Tarih: A nüshasında, "Târîò Berây-ı Vezâret-i Muãùafâ Pâşâ" başlığını 
taşımaktadır ancak diğer nüshalarda Ali Paşa'ya sunulmuş hali bulunmaktadır. 
Mustafa Paşa'ya 1099 tarihinde sunulan şiir ismin geçtiği yerler değiştirilerek 1105 
tarihinde Ali Paşa'ya da sunulmuştur. 17 beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün 
Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır.  

 5. Tarih: "Târîò Berây-ı Òânúâh-ı Úâdirî" başlığını taşımaktadır. 8 beyittir ve 
aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Topçubaşı 
Ali'nin inşa ettirdiği tekke binasına düşülen tarihtir ve 1099 senesini vermektedir. 

 6. Tarih: "Târîò-i Vefât-ı Neşâùî Efendi Şeyò-i Mevlevî-òâne Der-Şehr-i 
Edirne" başlığını taşımaktadır. 7 beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün 
Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. Nazîm'in üzerinde büyük etkisi ve Halîm olarak 
kullandığı mahlasını Nazîm olarak değiştirecek kadar derin izleri olan Neşâtî'nin 
vefatı için düştüğü tarihtir. 1085 tarihini vermektedir.  
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 7. Tarih: "Târîò-i Meråiyye Berây-ı Òalîl Efendi Eş-Şeyò Be-Úâsımpâşâ" 
başlığını taşımaktadır. 7 beyittir ve aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" 
kalıbıyla yazılmıştır. Mevlevî şeyhlerinden olduğu anlaşılan Halil Efendi'nin vefatına 
düşülen tarih 1088 senesini vermektedir. 

 8. Tarih: "Târîò Berây-ı Óammâm-ı Fennî Çelebi" başlığını taşımaktadır. 3 
beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 
Fennî Çelebi'nin evine yaptırdığı hamama düşülen tarihtir. Son beytin her iki 
mısraında da tarih düşürülmüştür ve 1079'u vermektedir. 

 9. Tarih: "Târîò-i Vilâdet Berây-ı Reéîs-zâde Aómed Pâşâ" başlığını 
taşımaktadır. 9 beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. Viladet için düşürülmüş bir tarihtir ve 1094 senesini vermektedir. 

 10. Tarih: Çeşme tarihidir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" 
kalıbıyla yazılmıştır. 17 beyittir. Düşürülen tarih 1115 senesini vermektedir. 

 11. Tarih: Yine bir çeşme tarihidir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 8 beyittir. Her iki tarihte de düşürülen tarih 1115 ve 
yaptıran Sultan Mustafa olduğu için muhtemelen aynı çeşmeye düşülen ikinci 
tarihtir. 

 12. Tarih: Sultan Mustafa'nın Nemçe zaferine düşürülen tarihtir. Aruzun 
"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir. 1108 tarihini 
vermektedir. 

 13. Tarih: Râmî Mehmed Paşa'nın sadrazam olmasına düşürülen bir nasb 
tarihidir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 30 
beyittir. Son beyit ve sondan önceki beytin ikinci mısraı olmak üzere 3 beyitte tarih 
bulunmaktadır. 1114 senesini vermektedir. 

 14. Tarih: Hüseyin Paşa'nın kasrı için düşürülmüş tarihtir. Aruzun "Mefèûlü 
Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir. 1111 tarihini 
vermektedir. 

 15. Tarih: Dâmâd-zâde'nin İstanbul mesnedine teşrîfine düşürülmüştür. 
Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 11 beyittir 
ve 1118 tarihini vermektedir. 

 16. Tarih: Hasan isminde birisinin sakal bırakması için düşürülmüş bir lihye 
tarihidir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 2 beyittir ve 
1092 tarihini vermektedir. 
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 17. Tarih: Annesinin vefatına düşürdüğü tarihtir. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 3 beyittir ve 1115 tarihini vermektedir. 

 18. Tarih: "Târîò Berây-ı Cülûs-ı Sulùân Süleymân" başlığını taşımaktadır. 17 
beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1099 
tarihini vermektedir. 

 19. Tarih: "Târîò Berây-ı Sarây-ı İbrâhîm Pâşâ" başlığını taşımaktadır. 13 
beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 
1088 tarihini vermektedir. 

 20. Tarih: "Berây-ı Ferâşet Târîò-i Ravøa-i Muùahhara" başlığını taşımaktadır. 
5 beyittir ve aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1085 
tarihini vermektedir. 

 21. Tarih: " Târîò Berây-ı Ferâşet-i Ramaøân Efendi " başlığını taşımaktadır. 
9 beyittir ve aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè" kalıbıyla yazılmıştır. 
Ramazan isminde bir kişinin harem süpürgeciliği için düşürülmüştür ve 1085 tarihini 
vermektedir. 

 22. Tarih: "Târîò-i Vefât Berây-ı Úâêî-zâde Aómed Çelebi" başlığını 
taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 1085 tarihini vermektedir. 

 23. Tarih: Serenci-zade'nin vefatına düşürdüğü tarihtir. Aruzun "Mefâèilün 
Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 beyittir ve 1106 tarihini 
vermektedir. 

 24. Tarih: Divanın tamamlanmasına düşürdüğü tarihlerdendir. Aruzun 
"Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 3 beyittir ve 1089 
tarihini vermektedir. 

 25. Tarih: "Târîò Berây-ı Úaãr-ı Meómed Òân Be-sâóil-i Beşikùâş" başlığını 
taşımaktadır. 25 beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" 
kalıbıyla yazılmıştır. 1090 tarihini vermektedir. Son beytin her iki mısraında da tarih 
düşürülmüştür. 

 26. Tarih: "Târîò-i Dîger Der-úaãr-ı Beşikùâş" başlığını taşımaktadır. Yine 
yukarıdaki tarih gibi IV. Mehmed'in yaptırdığı kasr için düşürülmüş tarihtir. 19 
beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 
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 27. Tarih: "Târîò-i Úaãr Berây-ı Sarây-ı Hümâyûn" başlığını taşımaktadır. 40 
beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1093 tarihini 
vermektedir. 

 28. Tarih: Mehmed Efendi'nin Şeyhülislâm olmasına düşürdüğü tarihtir. 
Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 11 beyittir ve 1106 
tarihini vermektedir. 

 29. Tarih: Hasan Paşa'nın vezâretine düşürdüğü tarihtir. Aruzun "Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 13 beyittir ve 1115 tarihini 
vermektedir. 

 30. Tarih: Ali Paşa'nın vezâretine düşürdüğü tarihtir. Aruzun "Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 2 beyittir ve 1117 tarihini 
vermektedir. 

 31. Tarih: Osman Paşa'nın üçüncü defa kâéim-makâmlığına düşürdüğü 
tarihtir. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 14 
beyittir ve 1113 tarihini vermektedir. 

 32. Tarih: Osman Paşa'nın kapudân-ı deryâ olmasına düşürdüğü tarihtir. 
Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 10 beyittir 
ve 1119 tarihini vermektedir. 

 33. Tarih: Çarşı binasına düşürdüğü tarihtir. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü 
Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 6 beyittir ve 1114 tarihini vermektedir. Son 
beytin her iki mısraında da tarih bulunmaktadır.  

 34. Tarih: Nakşî İbrahim Efendi'nin vefatına düşürdüğü tarihtir. Aruzun 
"Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir ve 1114 
tarihini vermektedir. 

 35. Tarih: Râmî Efendi'nin reéîsü'l-küttâb olmasına düşürdüğü tarihtir. 
Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 8 beyittir ve 
1106 tarihini vermektedir. 

 36. Tarih: "Târîò Berây-ı Óücre-i Neşâùî Efendi" başlığını taşımaktadır. 7 
beyittir ve aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1082 tarihini 
vermektedir. 

 37. Tarih: "Târîò-i Fevtiyye Berây-ı Yûsuf Dede Eş-Şeyò Be-Beşikùâş" 
başlığını taşımaktadır. 3 beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün 
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Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1080 tarihini vermektedir. Nazîm bu tarihi yaklaşık 
20 yaşında düşürmüştür. Bu da onun Mevlevîlerle olan ilişkisinin genç yaşlarına 
kadar indiğini göstermektedir. 

 38. Tarih: Sultan Ahmed'in cülûsuna düşürdüğü tarihtir. Aruzun "Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 12 beyittir. Son üç beyitte birer 
mısrada tarih düşürülmüştür ve 1114 senesini vermektedir. 

 39. Tarih: "Târîò Berây-ı Vefât-ı èAbdullâh Beg" başlığını taşımaktadır. 10 
beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1100 
tarihini vermektedir. 

 40. Tarih: "Târîò-i Meråiyye Berây-ı Vuãlatî Meróûm" başlığını taşımaktadır. 
2 beyittir ve aruzun "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
1094 tarihini vermektedir. 

 41. Tarih: "Târîò Berây-ı Lióye" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun 
"Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1089 tarihini vermektedir. 

 42. Tarih: Ali Pâşâ'nın vezâretine düşürülmüş bir tarihtir. 2 beyittir ve aruzun 
"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1105 tarihini 
vermektedir. 

 43. Tarih: Sâdık Efendi'nin şeyhülislamlığına düşürülmüş bir tarihtir. 18 
beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1118 
tarihini vermektedir. 

 44. Tarih: Çarsû tarihidir. 6 beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1114 tarihini vermektedir. Son beytin her iki mısraında 
da tarih bulunmaktadır. 

 45. Tarih: "Târîò Berây-ı Camcı-zâde" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve 
aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1097 tarihini 
vermektedir. Vefat tarihidir. 

 46. Tarih: "Târîò Berây-ı Çeşme-i Baórî Aàa" başlığını taşımaktadır. 2 
beyittir ve aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1092 tarihini 
vermektedir. 

 47. Tarih: "Teşekkür Berây-ı Tertîb-i Dîvân-ı Úaãâéid" başlığını taşımaktadır. 
13 beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1097 tarihini 
vermektedir. Divan itmam tarihlerindendir. Bu da bize göstermektedir ki Nazîm, 
divanlarından birisinde sadece kasîdelerini toplamıştır. 
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 48. Tarih: "Târîò Berây-ı Dîvân-ı Naôîm" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve 
aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1079 tarihini 
vermektedir. Nazîm, divan itmam tarihlerinden olan bu tarihi ilk divanı için 
düşürmüştür. Görüldüğü üzere ilk divanını 19-20 yaşında iken tertip etmiştir. 

 49. Tarih: Bina tarihidir. 7 beyittir ve aruzun "Müstefèilün Müstefèilün 
Müstefèilün Müstefèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1110 tarihini vermektedir. 

 50. Tarih: Bina tarihidir. 12 beyittir ve aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1110 tarihini vermektedir. Bir önceki tarih gibi bu da 
Selim Giray Han'ın yaptırdığı saray için düşürülmüştür. Son beytin her iki mısraında 
da tarih bulunmaktadır. 

 51. Tarih: "Târîò-i İtmâm-ı Dîvân" başlığını taşımaktadır. Yine Nazîm'in beş 
divanından birisinin tarihidir. 5 beyittir ve aruzun "Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl" 
kalıbıyla yazılmıştır. 1089 tarihini vermektedir.  

 52. Tarih: "Târîò Berây-ı Müftî Meómed Emîn Efendi" başlığını taşımaktadır. 
Vefat tarihidir. 3 beyittir ve aruzun "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün" 
kalıbıyla yazılmıştır. 1098 tarihini vermektedir. 

 53. Tarih: "Târîò Berây-ı Şeyò Be-Úoca Muãùafâ Pâşâ" başlığını taşımaktadır. 
5 beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
1091 tarihini vermektedir. Şeyh Alaüddin'in vefatına düşürülen tarihtir. 

 54. Tarih: "Târîò Berây-ı Lióye" başlığını taşımaktadır. 5 beyittir ve aruzun 
"Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1095 tarihini vermektedir. 
Hüseyin isimli birisinin sakal bırakmasına düşürülen tarihtir. 

 55. Tarih: Bir menzilname örneğidir. Sultan Ahmed'in ok atması ve okun 
düştüğü yere menzil taşının dikilmesi üzerine söylenmiştir. 9 beyittir ve aruzun 
"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1109 tarihini 
vermektedir. 

 56. Tarih: Bir şadurvan inşasına düşürülmüş tarihtir. Bu şadurvan, Mehmed 
isminde birisinin bir Mevlevi dergâhına yaptırdığı çeşmedir. 7 beyittir ve aruzun 
"Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1112 tarihini 
vermektedir. 

 57. Tarih: Vefat tarihidir. Sırrî ve Rüşdî isimli iki kişinin ölümü tek bir tarih 
manzumesinde ele alınmıştır. 5 beyittir ve aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1111 tarihini vermektedir. 
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 58. Tarih: Kardeşinin vefatına söylediği tarihtir. Kardeşinin isminin Hüseyin 
olduğunu öğreniyoruz manzumeden. 2 beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1119 tarihini vermektedir. 

 59. Tarih: "Târîò-i Dîger Berây-ı Cülûs" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve 
aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1099 tarihini 
vermektedir. Sultan II. Süleyman'ın cülûsuna tarihtir. 

 60. Tarih: "Târîò Berây-ı Ümmî Sinân-zâde Efendi" başlığını taşımaktadır. 7 
beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 
1088 tarihini vermektedir. Ümmî Sinân-zâde'nin vefatına tarihtir.  

 61. Tarih: "Târîò Berây-ı Aómed Dede Efendi Be-Yeñiúapu" başlığını 
taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" 
kalıbıyla yazılmıştır. 1090 tarihini vermektedir. Vefat tarihidir. 

 62. Tarih: "Târîò Berây-ı Çizmeci Aómed Gülşenî" başlığını taşımaktadır. 2 
beyittir ve aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1084 
tarihini vermektedir. Vefat tarihidir.  

 63. Tarih: "Târîò Berây-ı Nefîrî Aómed" başlığını taşımaktadır. 5 beyittir ve 
aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè" kalıbıyla yazılmıştır. 1090 tarihini 
vermektedir. Vefat tarihidir. 

 64. Tarih: "Târîò Berây-ı èÎsâ Çelebi" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve 
aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1084 tarihini 
vermektedir. Vefat tarihidir. 

 65. Tarih: "Târîò Berây-ı Lióye-i Memiş Çelebi" başlığını taşımaktadır. 3 
beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 
1086 tarihini vermektedir. 

 66. Tarih: "Târîò Berây-ı Vâlî-şoden-i Óasan Pâşâ Be-Mıãr" başlığını 
taşımaktadır. 7 beyittir ve aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 1099 tarihini vermektedir. Hasan Paşa'nin Mısır'a valiliği için yazılmış 
bir nasb tarihidir. 

 67. Tarih: Nazîm'in çokça sevdiği ve şiirlerinde bahsettiği, kasîdeler yazdığı 
Selim Giray'ın vefatına düşürülen tarihtir. 5 beyittir ve aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü 
Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1114 tarihini vermektedir.  
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 68. Tarih: Sultan Mustafa'nın cülûsu için söylenmiş bir tarihtir. 31 beyittir ve 
aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla kaleme alınmıştır. 1106 
tarihini vermektedir. 

 69. Tarih: Osman Paşa'nın yaptırdığı kasr için söylenmiş bir tarihtir. 15 
beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 
1118 tarihini vermektedir. 

 70. Tarih: Patburun-zade'nin vefat tarihidir. 11 beyittir ve aruzun "Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1091 tarihini vermektedir. 

 71. Tarih: Mısrî isimli bir şahsın vefat tarihidir. 3 beyittir ve aruzun "Mefèulü 
Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 1095 tarihini vermektedir. 

 72. Tarih: Seyyid Ali isimli bir şahıs için söylenmiş nasb tarihidir. 8 beyittir 
ve aruzun "Mefèulü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 1112 tarihini 
vermektedir. 

 73. Tarih: Seyyid Ali'nin müftülük makamına atanmasının üzerine söylenmiş 
ikinci tarihtir. 7 beyittir, vezin de aynıdır. 

 74. Tarih: Arif Efendi için düşürülen nasb tarihidir. 7 beyittir ve aruzun 
"Mefèulü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 1118 tarihini 
vermektedir. 

 75. Tarih: Arif Efendi'nin daha önce getirildiği bir görev için söylenmiş başka 
bir tarihtir. 7 beyittir ve aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 1113 tarihini vermektedir. 

 76. Tarih: Râmî Efendi'nin reisü'l-küttâblık makamına getirilmesi üzerine 
düşürülen tarihtir. 5 beyittir ve aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" 
kalıbıyla yazılmıştır. 1109 tarihini vermektedir. 

 77. Tarih: Ramazan isimli bir şahsın vefatı için düşürülen bir tarihtir. 7 
beyittir ve aruzun "Mefèûlü Mefâèilün Mefâèîlün Faè" kalıbıyla yazılmıştır. 1103 
tarihini vermektedir. 

 78. Tarih: Babasının vefatına düşürdüğü tarihtir. Manzumeden babasının 
adının Ali Çelebi olduğunu öğreniyoruz. 8 beyittir ve aruzun "Mefâèilün Feèilâtün 
Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1113 tarihini vermektedir. 

 79. Tarih: "Târîò-i Dîger Berây-ı Vâlî-şoden-i Be-Mıãr Óasan Pâşâ" başlığını 
taşımaktadır. Hasan Paşa'nin Mısır'a valiliği için yazılmış ikinci tarihtir. 3 beyittir ve 
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aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1099 
tarihini vermektedir.  

 80. Tarih: IV. Mehmed'in vefatına düşürülmüş bir tarihtir. 6 beyittir ve aruzun 
"Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. Son iki beytin birer mısraında 
tarih bulunmaktadır 1104 senesini vermektedir. 

 81. Tarih: "Târîò Berây-ı Bâb-ı Âàâ" başlığını taşımaktadır. 16 beyittir ve 
aruzun "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1088 tarihini 
vermektedir. 

 II- Divanda; 2 beyitli 15, 3 beyitli 8, 5 beyitli 9, 6 beyitli 3, 7 beyitli 15, 8 
beyitli 5, 9 beyitli 3, 10 beyitli 2, 11 beyitli 3, 12 beyitli 2, 13 beyitli 4, 14 beyitli 1, 
15 beyitli 1, 16 beyitli 1, 17 beyitli 3, 18 beyitli 1, 19 beyitli 1, 25 beyitli 1, 30 beyitli 
1, 31 beyitli 1, 40 beyitli 1 tarih manzumesi bulunmaktadır. Tarih manzumelerinin 
beyit sayıları 2 ile 40 arasında değişmektedir. Ağırlıklı olarak 2 ve 7 beyitli tarih 
yazmak tercih edilmiştir. 

 III- Tarih manzumelerinin toplam beyit sayısı 677'dir. 

 IV- Tarih manzumelerinde 17 değişik aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk 
sırasına göre şöyledir: 

  1- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (22 tarih) 

  2- "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" (20 tarih) 

3- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (6 tarih) 

  4- "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" (6 tarih) 

  5- "Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" (5 tarih) 

  6- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (3 tarih) 

  7- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (3 tarih) 

  8- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè" (2 tarih) 

  9- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" (2 tarih) 

  10- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (2 tarih) 

  11- "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün" (2 tarih)  

  12- "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" (2 tarih) 



108 
 

  13- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (2 tarih) 

  14- "Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl" (1 tarih) 

  15- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (1 tarih) 

  16- "Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün" (1 tarih) 

  17- "Mefèûlü Mefâèilün Mefâèîlün Faè" (1 tarih) 

 V- Tarih manzumeleri 10 farklı konu hakkında yazılmıştır. Yoğunluk sırasına 
göre konular şöyledir: 

 a) Vefât (ölüm) tarihleri: 25 tarih 

b) Nasb (şeyhülislamlık, kaymakamlık, valilik vb. bir göreve atanma): 20 
tarih 

c) Bina (saray, çeşme, hamam vb. inşası): 19 tarih 

d) Cülûs: 4 tarih 

e) Lihye (sakal bırakma): 4 tarih 

f) Divan itmam: 4 tarih (Kendi 5 divanının 4 tanesi için) 

g) Ferâşet (Haremeyn süpürgeciliği): 2 tarih 

h) Zafer: 1 tarih 

i) Menzilname: 1 tarih 

j) Vilâdet (doğum): 1 tarih 

 VI- Tarih manzumelerinin tamamında mahlas kullanılmıştır. 

 VII- 1059-1060 (1649-1650) yıllarında doğduğunu tahmin ettiğimiz Nazîm 
ilk tarih manzumesini 1079; son tarih manzumesini ise vefatından yaklaşık 20 sene 
önce 1119 tarihinde yazmıştır. Yıllar itibariyle hangi tarihte kaç tarih manzumesi 
yazdığı şu şekildedir: 1079 tarihli 2, 1080 tarihli 1, 1082 tarihli 1, 1084 tarihli 2, 
1085 tarihli 4, 1086 tarihli 1, 1088 tarihli 4, 1089 tarihli 3, 1090 tarihli 4, 1091 tarihli 
3, 1092 tarihli 2, 1093 tarihli 1, 1094 tarihli 2, 1095 tarihli 4, 1097 tarihli 2, 1098 
tarihli 1, 1099 tarihli 5, 1100 tarihli1, 1103 tarihli 1, 1104 tarihli 1, 1105 tarihli 2, 
1106 tarihli 4, 1108 tarihli 1, 1109 tarihli 2, 1110 tarihli 2, 1111 tarihli 2, 1112 tarihli 
3, 1113 tarihli 3, 1114 tarihli 6, 1115 tarihli 4, 1117 tarihli 1, 1118 tarihli 4, 1119 
tarihli 2 manzume.  
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VIII- 80 yıl kadar ömür süren Nazîm, tarih manzumelerini 20-60 yaş 
aralığında kaleme almıştır. Yine tarihlerden gördüğümüz kadarıyla Nazîm divanlarını 
20, 30, 34 ve 39 yaşlarında tertip etmiştir. Ömrünü geri kalan yarısında yazdığı 
şiirleri ise son divanındadır. 

3.3. Gazeller 
 I- Nazîm'in divanında 748 adet gazel bulunmaktadır. 

 II- Gazellerin toplam beyit sayısı 5066'dır. 

 III- Beyit sayısına göre gazeller şu şekildedir: 5 beyitli 263 gazel, 6 beyitli 17 
gazel, 7 beyitli 319 gazel, 8 beyitli 38 gazel, 9 beyitli 52 gazel, 10 beyitli 37 gazel, 
11 beyitli 12 gazel, 12 beyitli 1 gazel, 13 beyitli 5 gazel, 14 beyitli 1 gazel, 15 beyitli 
1 gazel, 17 beyitli 1 gazel, 19 beyitli 1 gazel. Görüldüğü üzere gazellerin beyit 
sayıları 5 ile 19 arasında değişmektedir. En çok 7 ve 5 beyitli gazeller tercih 
edilmiştir. 

 IV- Divanda, lâmelif haricinde Arap alfabesindeki tüm harflerden gazel 
yazılmıştır. Hangi harften kaç gazel yazıldığı şu şekildedir: 

 Elif harfinden 27, Be harfinden 20, Te harfinden 9, Se harfinden 5, Cim 
harfinden 9, Ha harfinden 5, Hı harfinden 5, Dal harfinden 9, Zel harfinden 3, Re 
harfinden 178, Ze harfinden 43, Sin harfinden 7, Şın harfinden 26, Sad harfinden 4, 
Dad harfinden 5, Tı harfinden 5, Zı harfinden 4, Ayn harfinden 5, Gayn harfinden 5, 
Fe harfinden 6, Kaf harfinden 15, Kef harfinden 36, Lam harfinden 27, Mim 
harfinden 36, Nun harfinden 63, Vav harfinden 9, He harfinden 87, Ye harfinden 95. 
En çok tercih edilen harfler 178 kez ile re ve 95 kez ile ye harfleridir.  

 V- Gazellerde 26 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır, yoğunluk sırasına göre şu 
şekildedir: 

  1- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (148 gazel) 

  2- "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" (136 gazel) 

  3- "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" (115 gazel) 

  4- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (111 gazel) 

  5- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" (82 gazel) 

  6- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (75 gazel) 

  7- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün" (16 gazel) 

  8- "Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün" (8 gazel) 
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  9- "Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" (8 gazel) 

  10- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (6 gazel) 

  11- "Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün" (6 gazel) 

  12- "Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün" (6 gazel) 

  13- "Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün" (6 gazel) 

  14- "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün" (5 gazel) 

  15- "Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün" (3 gazel) 

  16- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (3 gazel) 

  17- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün" (2 gazel) 

  18- "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Faè" (2 gazel) 

  19- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (2 gazel) 

  20- "Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" (2 gazel) 

  21- "Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl" (1 gazel) 

  22- "Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün" (1 gazel) 

  23- "Müfteèilün Fâèilün Feèûlün Feèûlün" (1 gazel) 

  24- "Müfteèilün Fâèilün Mefâèîlü Faèlün" (1 gazel) 

  25- "Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Faèlün" (1 gazel) 

  26- "Müstefèilün Feèûlün Müstefèilün Feèûlün" (1 gazel) 

 VI- Gazellerin 2 tanesi (31, 63. gazeller) mi'râciyye ve 62 tanesi (1, 28, 48, 
49, 57, 58, 62, 71, 72, 76, 77, 81, 82, 88, 90, 91, 93, 94, 214, 241, 271, 272, 315, 321, 
322, 347, 348, 351, 352, 356, 357, 361, 362, 365, 366, 370, 371, 375, 376, 381, 382, 
396, 397, 423, 432, 433, 434, 435, 459, 460, 495, 497, 557, 558, 567, 652, 654, 655, 
656, 718, 719. gazeller) na'ttır. 

 VII- Gazellerin 5 tanesi (267, 431, 491, 584, 740. gazeller) iki matla'lıdır.  

 VIII- Gazellerden 2 tanesinin (460 ve 488. gazeller) redifi şairin mahlasıdır. 
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 IX- Gazellerden 4 tanesinde (460, 606, 613, 638. gazeller) redd-i matla' 
yapılmıştır. 

 X- Gazellerden 9 tanesi (97, 175, 176, 192, 436, 466, 634, 636, 556. gazeller) 
sanatlı bir şekilde kaleme alınmıştır.  

 XI- Şairin mahlası gazellerin tümünde ve hepsinin de sonunda bulunmaktadır. 
Ancak bir tanesi (400. gazel) müzeyyel gazeldir, dolayısıyla onun sonunda değildir. 

3.4. Müstezâdlar 

 Divanda 2 adet müstezâd bulunmaktadır. İlki; rubâî kalıbıyla yazılmış bir 
müstezâddır. Uzun mısralar "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè" kalıbıyla yazılmıştır, 
ziyade mısralar ise "Mefèûlü Feèûl" şeklindedir. Konusu itibariyle de bir na'ttır. 

 Diğeri ise klasik müstezâd kalıbı ile yazılmıştır, yani uzun mısralarda 
"Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kullanılırken ziyade mısralarda da "Mefèûlü 
Feèûlün" kullanılmıştır. 12 beyittir ve yine konusu itibariyle na'ttır. 

3.5. Muhammesler 
 Divanda 2 adet muhammes bulunmaktadır. Bunlardan ilki 28 bendden 
oluşmaktadır. Bu muhammeste bendler Arap alfabesindeki harf sırasına göre ve tüm 
harfler kullanılarak oluşturulmuştur. Bir anlamda bir elif-namedir. Konusu itibariyle 
bir na'ttır. Müzdevic bir muhammestir ve kafiye sistemi; "aaaaa, bbbba, cccca..." 
şeklindedir. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
Bendlerin son mısraları hariç tüm mısralar "Es-selâm ey..." ile başlamaktadır. 

İkinci muhammes ise 16 bendden oluşmaktadır. Konusu itibariyle yine bir 
na'ttır. Müzdevic bir muhammestir ve kafiye sistemi; "aaaaa, bbbba, cccca..." 
şeklindedir. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 

Toplamda 44 bend vardır ve beyit hesabıyla 110 sayısını elde ederiz. 

3.6. Tahmisler 
 I- Divanda 4 adet tahmis bulunmaktadır. 

 1. Tahmis: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün 
Mefâèîlün" kalıbıyla yazılmıştır. Atâyî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine üç mısra 
eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir.  

 2. Tahmis: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Neşâtî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine üç mısra 
eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir. 
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 3. Tahmis: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Neşâtî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine üç mısra 
eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir. 

 4. Tahmis: 7 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Zâtî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine üç mısra 
eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir. 

 II- Tahmislerden sonuncusu na'ttır.  

 III- Toplamda 22 bend bulunmaktadır ve beyit hesabıyla 55 beyit 
yapmaktadır. 

3.7. Müseddesler 
 I- Divanda 4 tane müseddes bulunmaktadır. 

 1. Müseddes: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" 
kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir bir müseddestir. 

 2. Müseddes: 12 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Müzdevic bir müseddestir. 

 3. Müseddes: 7 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir bir müseddestir. 

 4. Müseddes: 6 bendden oluşmaktadır. Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün 
Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir bir müseddestir. 

 II- 4 müseddesin biri müzdevic diğer üçü mütekerrirdir. 

 III- Toplam 30 bend bulunmaktadır, beyit hesabıyla 90 beyit vardır. 

3.8. Müsemmen 
 Divanda 1 adet müsemmen bulunmaktadır. Konusu itibariyle bir na'ttır. 
Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 14 bendden 
oluşmaktadır ve mütekerrir bir müsemmendir.  

3.9. Mu'aşşer 

 Divanda 1 adet mu'aşşer bulunmaktadır. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü 
Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 bendden oluşmaktadır ve mütekerrir bir mu'aşşerdir. 

3.10. Tercî'-i Bendler 
 Divanda 2 adet tercî'-i bend bulunmaktadır. 
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 1. Tercî'-i Bend: "Tercîè-i Bend Der-Medó ü æenâ Sulùân-ı Kevneyn 
èAleyhi'ã-ãalâtü ve's-selâm" başlığını taşımaktadır. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü 
Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. Konusu itibariyle bir na'ttır. 7 bend 
bulunmaktadır ve her bend 4 beyittir. Toplam 28 beyittir. 

 2. Tercî'-i Bend: Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. Konusu itibariyle bir mersiyedir. Selami Efendi isimli bir şeyhin vefatı 
üzerine yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 4 beyittir. Toplam 20 beyittir. 

3.11. Terkîb-i Bendler 
 I- Divanda 12 adet terkîb-i bend bulunmaktadır. 

1. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend Naèt-ı Şerîf" başlığını taşımaktadır. Aruzun 
"Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. Başlıkta da geçtiği üzere bir 
na'ttır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 15 beyittir. Toplam 75 beyittir. 

2. Terkîb-i Bend: Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
Konusu itibariyle bir na'ttır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam 40 
beyittir. 

3. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend-i Mürettebe Be-Óurûf-i Hecâ Der Taèrîf-i 
èAşú" başlığını taşımaktadır. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" 
kalıbıyla yazılmıştır. 28 bend bulunmaktadır ve her bend 6 beyittir. Toplam 168 
beyittir. Her bend sırası ile Arap alfabesinin bir harfi ile yazılmıştır ve her bendin ilk 
beytinin her iki mısrası da revi harfiyle başlamaktadır. 

4. Terkîb-i Bend: Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
8 bend bulunmaktadır ve her bend 16 beyittir. Toplam 128 beyittir. 

5. Terkîb-i Bend: Aruzun "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 7 bend bulunmaktadır ve her bend 6 beyittir. Toplam 42 beyittir. 

6. Terkîb-i Bend: Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 7 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam 56 beyittir. Konusu 
itibariyle bir na'ttır. 

7. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend-i Mièrâciyye Şâh-ı Risâlet-penâh" başlığını 
taşımaktadır. Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
7 bend bulunmaktadır ve her bend 9 beyittir. Toplam 63 beyittir. 

8. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend-i Meråiyye-i İmâm-ı Óüseyn Raêiyallâhu 
èanh" başlığını taşımaktadır. Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam 40 beyittir. 
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9. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend Óasb-i Óâl-i Òod" başlığını taşımaktadır. 
Aruzun "Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 bend bulunmaktadır ve 
her bend 8 beyittir. Toplam 56 beyittir. 

10. Terkîb-i Bend: Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam 40 beyittir. 

11. Terkîb-i Bend: Aruzun "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 6 beyittir. Toplam 30 beyittir. 

12. Terkîb-i Bend: Aruzun "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 7 bend bulunmaktadır ve her bend 7 beyittir. Toplam 49 beyittir. Konusu 
itibariyle bir na'ttır. 

II- 12 terkîb-i bendin 5 tanesi 5 bend, 5 tanesi 7 bend, 1 tanesi 28 bend ve 1 
tanesi de 8 bendden oluşmaktadır. Bu bendlerin beyit sayıları ise 6 ve 16 arasında 
değişmektedir. Toplamda 787 beyittir. 

III- 12 terkîb-i bendin 4 tanesi Hazreti Peygamber'le ilgilidir. 1 tanesi (7. 
terkîb-i bend) mi'râciyye, 3 tanesi (1, 2, 4. terkîb-i bendler) na'ttır. 

IV- 12 terkîb-i bendde 7 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanım 
yoğunluklarına göre şu şekildedir: 

 1- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (4 terkîb-i bend) 

 2- "Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" (2 terkîb-i bend) 

 3- "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" (2 terkîb-i bend) 

 4- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (1 terkîb-i bend) 

 5- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (1 terkîb-i bend) 

 6- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" (1 terkîb-i bend) 

 7- "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" (1 terkîb-i bend) 

3.12. Lügazlar 
 I- Divanda 12 adet lügaz bulunmaktadır. 

 1. Lügaz: Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 
beyittir. Lügazda "pergâr" sorulmuştur. 
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 2. Lügaz: Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 
beyittir. 

 3. Lügaz: Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 
beyittir. Lügazda "kefş" sorulmuştur. 

 4. Lügaz: Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 
beyittir. Lügazda "mühr-i Süleymân" sorulmuştur. 

 5. Lügaz: Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 6 
beyittir. Lügazda "menâre" sorulmuştur. 

 6. Lügaz: Aruzun "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 3 beyittir. Lügazda "èaraú-bâde" sorulmuştur. 

 7. Lügaz: Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 
beyittir. Lügazda "òâme" sorulmuştur. 

 8. Lügaz: Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 
beyittir. Lügazda "úavs" sorulmuştur. 

 9. Lügaz: Aruzun "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 7 beyittir. Lügazda "öreke" sorulmuştur. 

 10. Lügaz: Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 8 
beyittir. Lügazda "mükóüle" sorulmuştur. 

 11. Lügaz: Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 
beyittir. 

 12. Lügaz: Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 
beyittir. Lügazda "sâèat" sorulmuştur. 

 II- Lügazların 1 tanesi 3 beyit, 2 tanesi 5 beyit, 1 tanesi 6 beyit, 7 tanesi 7 
beyit ve 1 tanesi de 8 beyittir. Lügazlar toplamda 76 beyittir. 

 III- 12 lügazda 6 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk sırasına göre şu 
şekildedir: 

  1- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (4 lügaz) 

  2- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (4 lügaz) 

  3- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (1 lügaz) 
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  4- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (1 lügaz) 

  5- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (1 lügaz) 

  6- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (1 lügaz) 

3.13. Mesneviler 
 I- Divanda 11 adet mesnevi bulunmaktadır. 

 1. Mesnevi: Aruzun "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 
242 beyitlik uzunca bir mesnevidir. Büyük bir kısmı hazreti peygamberi medhe 
ayrılmıştır. Bu anlamıyla bir na't örneğidir. Yine içinde ilk dört halifenin, Hazreti 
Hasan ve Hüseyin'in, ashabın övgüsüne ayrılan bölümleri de mevcuttur. 

 2. Mesnevi: "İôhâr-ı Vecd ü Óâl Der-Beyân-ı Mièrâc-ı Peyàamber Muècize-i 
İştimâl" başlığını taşımaktadır. Aruzun "Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" kalıbıyla 
yazılmıştır. 81 beyittir. Bu mesnevi bir mi'râciyyedir.  

 3. Mesnevi: "Óamd-i Bârî èAzze İsmuhu ve Teèâlâ Şânuhu" başlığını 
taşımaktadır. Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 16 beyittir. 

 4. Mesnevi: "Berây-ı Gerdûne" başlığını taşımaktadır. Aruzun "Feèilâtün 
Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir. 

 5. Mesnevi: "èArø-ı Óâl Berây-ı İstidèâ-yı Aúçe" başlığını taşımaktadır. 
Aruzun "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 13 beyittir. 

 6. Mesnevi: "Berây-ı Devât" başlığını taşımaktadır. Aruzun "Feèilâtün 
Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 6 beyittir. 

 7. Mesnevi: "Münâcât-ı Dîger Li-Cenâb-ı Rabb-i Ekber" başlığını 
taşımaktadır. Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 49 
beyittir. 

 8. Mesnevi: "Berây-ı Úâèide-i Naóv" başlığını taşımaktadır. Aruzun 
"Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 31 beyittir. 

 9. Mesnevi: Aruzun "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 30 
beyittir. Konusu itibariyle bir na'ttır. 

 10. Mesnevi: "Dâstân-ı Hecr ü Viãâl" başlığını taşımaktadır. Aruzun 
"Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 160 beyittir. 
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 11. Mesnevi: "Münâcât Meånevî Berây-ı İtmâmiyye" başlığını taşımaktadır. 
Aruzun "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir. 

 II- 11 mesnevi toplam 642 beyittir. 

 III- 11 mesnevide 6 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk sırasına göre 
şu şekildedir: 

  1- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (4 mesnevi) 

  2- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (2 mesnevi) 

  3- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (2 mesnevi) 

  4- "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" (1 mesnevi) 

  5- "Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" (1 mesnevi) 

  6- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (1 mesnevi) 

 IV- 11 mesneviden 3'ü Hazreti Peygamber'le ilgilidir. 1'i (2. mesnevi) 
mi'râciyye, 2'si de (1. ve 9. mesneviler) na'ttır. 

3.14. Şarkılar 
 I- Divanda 10 adet şarkı bulunmaktadır. 

 II- 10 şarkıda 5 ayrı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanım yoğunluğuna göre şu 
şekildedir: 

  1- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (3 şarkı) 

  2- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (3 şarkı) 

  3- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (2 şarkı) 

  4- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (1 şarkı) 

  5- "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" (1 şarkı) 

 III- Şarkılardaki bend sayısı; 8 şarkı 5 bend, 1 şarkı 7 bend, 1 şarkı 4 bend 
şeklindedir. 

 IV- Tüm bendler 4 mısradan oluşmuştur. 

 V- Şarkıların toplam bend sayısı 51'dir. Beyit hesabıyla 102 beyittir. 

 VI- Şarkılardan biri hariç hepsi mütekerrir şarkıdır. 
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 VI- Şarkılarda 3 çeşit kafiye sistemi kullanılmıştır: 

  1- 8 şarkıda: "bAbA, cccA, dddA..." (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. şarkılar) 

  2- 1 şarkıda: "aaaA, bbbA, cccA..." (8. şarkı) 

  3- 1 şarkıda "abab, cccb, dddb..." (4. şarkı) 

 VII- Şarkıların tümünde mahlas kullanılmıştır ve son benddedir. 

3.15. Kıt'alar 
 I- Divanda 50 adet kıt'a bulunmaktadır. 

 II- Kıt'aların 26 tanesi 2 beyitli, 4 tanesi 3 beyitli, 4 tanesi 5 beyitli, 1 tanesi 6 
beyitli, 2 tanesi 7 beyitli, 1 tanesi 8 beyitli, 1 tanesi 9 beyitli, 2 tanesi 11 beyitli, 1 
tanesi 12 beyitli, 1 tanesi 13 beyitli, 2 tanesi 15 beyitli, 1 tanesi 17 beyitli, 1 tanesi 19 
beyitli, 1 tanesi 21 beyitli, 1 tanesi 25 beyitli ve 1 tanesi de 38 beyitlidir. Kıt'aların 
beyit sayısı 2 ile 38 arasında değişmektedir. Toplam beyit sayısı 318'dir. 

 III- 50 kıt'ada 11 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanım yoğunluklarına 
göre şu şekildedir: 

  1- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (10 kıt'a) 

  2- "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" (10 kıt'a) 

  3- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (7 kıt'a) 

  4- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (6 kıt'a) 

  5- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (5 kıt'a) 

  6- "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" (5 kıt'a) 

  7- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (3 kıt'a) 

  8- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (1 kıt'a) 

  9- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün" (1 kıt'a) 

  10- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè" (1 kıt'a) 

  11- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (1 kıt'a) 

 IV- Kıt'aların 5 tanesi (1, 3, 6, 42, 50. kıt'alar) na'ttır. 

3.16. Rubâ'îler 
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 I- Divanda 353 adet rubâ'î vardır. Beyit hesabıyla 706'dır. 

 II- 73 rubâ'îde mahlas kullanılmıştır. 

 III- Rubâ'îlerin tümü ahreb kalıplarıyla yazılmıştır. 

 IV- Rubâ'îlerin 108 tanesi (1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 30, 
31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 63, 65, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 95, 117, 119, 121, 136, 137, 142, 143, 147, 152, 154, 156, 158, 161, 163, 
165, 167, 169, 172, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 194, 195, 201, 208, 
209, 211, 213, 214, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 252, 253, 255, 267, 271, 285, 
286, 288, 289, 291, 294, 305, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 333, 334, 
336, 337. rubâ'îler) na'ttır. 

3.17. Matla'lar 
 I- Divanda 175 adet matla' bulunmaktadır.  

 II- Matla'ların yalnızca 2'sinde mahlas geçmektedir. 

 III- 175 matla'da 25 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk sırasına göre 
şu şekildedir: 

  1- "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" (29 matla') 

2- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (28 matla') 

3- "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" (27 matla') 

4- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (22 matla') 

5- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" (15 matla') 

6- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (13 matla') 

7- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (5 matla') 

8- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (5 matla') 

9- "Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün" (4 matla') 

10- "Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl" (3 matla') 

11- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (3 matla') 

12- "Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûlün" (2 matla') 

13- "Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" (2 matla') 
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14- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (2 matla') 

15- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün" (2 matla') 

16- "Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün" (2 matla') 

17- "Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün" (2 matla') 

18- "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün" (2 matla') 

19- "Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün" (1 matla') 

20- "Müfteèilün Müfteèilün Müfteèilün Müfteèilün" (1 matla') 

21- "Müstefèilâtün Müstefèilâtün" (1 matla') 

22- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün" (1 matla') 

23- "Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün" (1 matla') 

24- "Müfteèilün Mefâèilün Feèilün" (1 matla') 

25- "Müstefèilün Feèûlün Müstefèilün Feèûlün" (1 matla') 

 IV- Matla'ların 54 tanesi (1, 3, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 
35, 37, 38, 54, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 92, 93, 101, 107, 108, 115, 116, 134, 135, 137, 138, 149, 150, 159. 
matla'lar) na'ttır. 

4. SANATLI MANZUMELER 
 Nazîm'in şiirdeki gücünü gösterdiği sanatlı manzumeleri üzerinde ayrıca 
durmak gerekmektedir. Diğerlerinden ayrı bir şekilde kaleme alınan bu manzumeler 
ve özellikleri şu şekildedir: 

 175. gazelde kimi zaman harflerin noktalarıyla oynayarak kimi zaman da 
harflerin yerini değiştirerek kalb-i ba'z sanatı yapmıştır.   

 1 Derd-i maóabbet âdeme miónet degil nedir 
  Miónet cihânda derd-i maóabbet degil nedir 
 

2 Şekl-i àınâ èanâ iken evúâtı dem-be-dem 
  äarfa cesâret olsa òasâret degil nedir 
 

3 Úalb-i kerem ki mergdir iúbâl-i lâ-beúâ 
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  èİşret müyesser olsa da èusret degil nedir 
 

4 Her bâr tâze yâr ile nâz u niyâzda         
  Zaómet çekerse èâşıúa raómet degil nedir 
 

5 áâfil hemîşe meclis-i èâúilde ey Naôîm 
  Úaãd-ı feãâóat itse feøâóat degil nedir 

 Görüldüğü üzere ilk beyitte maóabbet ve miónet kelimeleri; ikinci beytin ilk 
mısraında àınâ ve èanâ kelimeleri ile ikinci mısraında cesâret ve òasâret kelimeleri; 
üçüncü beyitte ilk mısrada kerem ve merg kelimeleri ile iúbâl ve lâ-beúâ kelimeleri, 
ikinci mısrada ise èişret ve èusret kelimeleri; dördüncü beyitte bâr, yâr ve nâz 
kelimeleri ile ikinci mısradaki zaómet ve raómet kelimeleri; son beyitte ise ilk 
mısrada àâfil ve èâúil ile ikinci mısradaki feãâóat ve feøâóat kelimeleri bu şekilde 
kullanılmıştır. Bu çeşit kullanıma, tashîf adı verilmektedir. Tashîf bir nevi 
kelimelerdeki noktalarla oynamak demektir. 

 176. gazelde ise merhem- hem, emsem- em sem, şeb nem- şebnem, àam- 
àamàam gibi örneklerde de görüleceği üzere kelimeler bazen ikiye bölünerek bazen 
de ilk veya son hecelerini kelime olarak da kullanarak sanatlı bir söyleyiş ortaya 
konulmuştur ki bir nevi cinastır: 

 1 Merhem o yâra vuãlat imiş hem degil midir 
  Emsem èaceb mi laèlini em sem degil midir 
 

2 Pür-jâle nergis-i çemenistân-ı èişvedir 
  Şeb nem o çeşm-i şûòda şebnem degil midir 
 

3 Bir dem mi var ki dîdelerim pür-dem olmaya 
  Her dem ki geldi çeşmime her dem degil midir 
 

4 Geh cevr-i yâr gâh cefâ-yı raúîb ile 
  áam cân-ı zâr-ı èâşıúa àamàam degil midir 
 

5 Evvelki èayş u demleri yâd eyleriz Naôîm 
  èÂlem henûz yoòsa o èâlem degil midir 
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  192. gazelde ise ilk beytin her iki mısraında da diğer beyitlerinse sadece 
ikinci mısralarında son kelime bir önceki kelimeyle aynı sessiz harflerle ama farklı 
sesle kullanılmıştır ki bu da bir nevi cinastır: 

 1 Óaúúâ olur mehâbet-i èaşúıyla mâr mûr 
  Olmaz óarîf o mûra velî ãad-hezâr zûr 
 

2 Lâ-büd döner bu èaşú-ı mecâzî óaúîúate 
  Feyø-i kemâl ile olur elbette nâr nûr 
 

3 Olmaz óazîn-i èaşúda meyl-i sürûr-ı şevú 
  Bilmez derûn-ı èâşıú-ı pür-inkisâr sûr 
 

4 Behrâm-ı Gûr-veş ne úadar zûrkâr iseñ 
  Eyvân-ı zer-nigârıñ ider rûzgâr gûr 
 

5 Ey dil mükedder olmasun âyîne-i derûn 
  Bir gün àubâr-ı hecri nem-i vaãl-ı yâr yur 
 

6 Óüsniyle èâşıúa o şeker-leb ãafâ virir 
  Ùûùî-dilândan olmasun âyîne-dâr dûr 
 

7 Göster Naôîm naôm-ı zümürrüd-òavâãıñı 
  Olsun óasûd-ı mâr-ı dil-i kîne-kâr kûr 

 436. gazelde nadir rastlanan bir örnek olarak "áazel-i dil-keş ber-nehc-i leff ü 
neşr-i àayr-i müşevveş" şeklinde hem başlık kullanılmış hem de gazel adeta yalnızca 
kelimelerin sıralanmasıyla kurulmuş gibidir. Gazelin her beytinde leff ü neşr-i 
müşevveş sanatı yapılmıştır: 

 1 Gül ü àonca semen lâle nihâl ü cû çemen sünbül 
  èİõâr u fem òad ü èârıø úad ü reftâr u òaù kâkül 
 

2 Sirişk ü dil ciger ten úadd ü nâle dâà u òûnâbe 
  èAraú sâúî kebâb ü bezm ü çeng ü nây u câm ü mül 
 

3 Nigeh àamze müje ebrû leb ü güftâr u óüsn ü dil 
  Sinân òançer òadeng ü yâ şeker ùûùî gül ü bülbül 
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4 Dehen dendân ü zülf ü sîne òâl ü çeşm ü òaù ruòsâr 
  äadef dür mevc deryâ fülfül ü nergis benefşe gül 
 

5 Seóer şeb şemè ü pervâne neşâù u àam Naôîm ü èaşú 
  Cebîn ü ùurre dilber dil viãâl ü hecr ü cüzé ü kül 

 460. gazelde Nazîm redif olarak mahlasını kullanmış ve ilk mısrayı sonda da 
kullanarak redd-i matla yapmıştır: 

 1 Yâ Resûlallâh àulâm-ı kemterîniñdir Naôîm 
  Bende-i fermân-beriñ èabd-i kemîniñdir Naôîm 
 

2 Sûz u tâb-ı iştiyâúıñ cânına kâr eyledi 
  Òasret-i mihr-i ruòûñ mâh-ı cebîniñdir Naôîm 
 

3 Mühr mihriñ òâùır-ı satòın nola mûm eylese 
  Ey nebîler òâtemi zîr-i nigîniñdir Naôîm 
 

4 Naètıñı gülzâr-ı kûyuñda ser-âàâz eylesün 
  Bir nevâ-keş bülbül-i zâr u òazîniñdir Naôîm 
 

5 Miónet-i hicrân ile maózûn u nâ-şâd olmasun 
  Ârzû-mend-i viãâl-i nâzenîniñdir Naôîm 
 

6 Nefòa-rîz olsa nola ceyb ü bâà-ı cânına 
  èIùr-cû-yı gîsuvân-ı èanberîniñdir Naôîm 
 

7 İtmese maóãûl-i kevneyne èaceb mi iltifât 
  Òırmen-i cûduñ gedâsı òûşe-çîniñdir Naôîm 
 

8 Cebhe-sây-ı âsitân-ı çâr-yâr-ı bâ-ãafâ 
  Òâk-i pây-ı âl ü aãóâb-ı güzîniñdir Naôîm 
 

9 Úaùè-ı peyvend-i temennâ eylemişdir àayrden 
  Bir àarîb ü bî-kes-i tenhâ-nişîniñdir Naôîm 
 

10 Óalúa-i der gibi çeşm-i intiôârı yoldadır 
  Óalúa-der-gûş-ı der-i devlet-mekîniñdir Naôîm 
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11 Midóatiñde sözleri oldı zebân-bend-i óasûd 

  Şâèir-i efsûnuñ ü siór-âferîniñdir Naôîm 
 

12 Bir zamân ola diyem müjgânımı çârub idüp 
  Òâk-rûb-ı ravøa-i cennet-zemîniñdir Naôîm 
 

13 Her ne deñli èâciz ü nâ-çâr iseñ de àam degil 
  Ol kerem kâñı ôahîriñdir muèîniñdir Naôîm 
 

14 Òâbda bu mıãraèı bir ehl-i dil gûş eylemiş 
  Yâ Resûlallâh àulâm-ı kemterîniñdir Naôîm 

 466. gazelde de cinaslı bir söyleyiş benimsemiştir: 

 1 Óarf-i düşnâma açıldın ol leb-i gül-fâm fem 
  Eyledi lebrîz çeşmim eşk-i óasret-nâm nem 
 

2 èAşú bir vaóşî-àazâli göñlüme râm itdi kim 
  Bîm-i çeşminden úabûl eyler dil-i ârâm rem 
 

3 Dîde-i terde dükenmez mâcerâ-yı òûn-ı dil 
  İntiôâr-ı yâr ile cârî ola mâdâm dem 
 

4 Õevú-i vaãl u miónet-i hicrânla eksilmedi 
  Olmasun efzûn àamıñ ey èâşıú-ı nâ-kâm kem 
 

5 Baãmamışdı bezm-i devrâna ayaú mestâne àam 
  Sâúî-i èaşúıñ elinden nûş iderken câm Cem 
 

6 Bir güher şevúi ãadef-veş úalbimi çâk itdi kim 
  Fürúatinde olsa demdir dîde-i eyyâm yem 
 

7 Şâhid-i güftârıña maòãûãdur el-óaú Naôîm 
  Óüsn-i taèbîr ü nezâket şîve-i ibhâm hem 

 468. gazelde de her mısrada akis sanatı yapılarak mükerrer gazel 
oluşturulmuştur: 
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 1 Dîdem ruòuñı gözler gözler ruòuñı dîdem 
  Úıblem olalı úaşıñ úaşıñ olalı úıblem 
 

2 Cennet gibidir rûyuñ rûyuñ gibidir cennet 
  Âdem doyamaz saña saña doyamaz âdem 
 

3 áamzeñ cigerim deldi deldi cigerim àamzeñ 
  Bilmem nic'olur óâlim óâlim nic'olur bilmem 
 

4 Vuãlat bileli hecriñ hecriñ bileli vuãlat 
  Mâtem görinür şâdî şâdî görinür mâtem 
 

5 Zaòmım göricek cânâ cânâ göricek zaòmım 
  Merhem úoyasıñ bir gün bir gün úoyasıñ merhem 
 

6 Sende naôarı dâéim dâéim naôarı sende 
  èÂlem yüzüñe meftûn meftûn yüzüne èâlem 
 

7 Olsun úo Naôîm ey gül ey gül úo Naôîm olsun 
  Her dem gülüñe bülbül bülbül gülüñe her dem 

 636. gazelde ikileme niteliğinde cinas kullanılmıştır: 

 1 Mey-âşâmân-ı bezm-i èişrete ey òâne mey-òâne 
  Òuãûãâ sâúî-i meclis ãuna kestâne mestâne 
 

2 èAdû èâşıú geçüp yâra benimle imtióân olmaz 
  Ne inãâfa gelür òaãm ey dil-i şeydâ ne meydâne 
 

3 Sözüñ zehrâbe-nûşân-ı àama tiryâú-ı şevú eyle 
  Zebânıñ nîş-i âzâr eyleme yârâne mârâne 
 

4 Mesîó-âsâ seyâóat eyleyenler pây-ı himmetle 
  Baãar evvel úademde kürsî-i gerdâne merdâne 
 

5 Gelür bir kâh-ı kemterden sebük-kûh-ı girân olsa 
  Eger bâr-ı günâhım úonsa nâ-çîzâne mîzane 
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6 äafâsından ider saèy ü ùavâf-ı Kaèbe-i maúãûd 
  Girüp iórâm-ı şevúe yüz ùutan Óannân'e Mennân'e 
 

7 Olursa maôhar-ı feyø-i Òudâ nuùú-ı cihân-gîriñ 
  Naôîmâ óükm ider Tûrân ile Îrân'a mîrâne 

 556. gazelde de yine şair sanatlı bir kullanım benimsemiştir: 

 1 Olmazdı úaddi olmasa serv-i çemen çemân 
  Reftârını görünce olur nârven revân 
 

2 Gûş-ı niyâzı güllere güftârı ùutdurur  
  Açdıúça óarf-i nâza o àonca-dehen dehân 
 

3 Baàlansa zülfüne o büt-i deyr èişveniñ 
  Zünnâr nâmın añmaz idi berhemen hemân 
 

4 Manãûr gibi ol şeh-i óüsn ü melâóatiñ 
  Berdâr-ı èaşúına ola zülfi resen resân 
 

5 Óükmin virirse òâl-i lebi baòtı añlamam  
  Ola Naôîm óâl-i Süheyl-i Yemen yamân 

 97. gazel, gazeller içerisindeki son sanatlı manzume örneğidir: 

 1 èAnberîn òâl-i siyeh kim zînet-i ruòsâr olur 
  Óâl dâne dâne dâm u dâm zülf-i yâr olur 
 

2 Zaòm-ı tîà-ı àamzeden olduúça sînem çâk-dâr 
  Zaòm àonca àonca gül gül zîver-i destâr olur 
 

3 Bûy-ı zülf-i çîn çînin duysa âhû-yı Òuten 
  Bûy müşg ü müşg nâfe nâfe èanber-bâr olur 
 

4 Çeşm-i mesti nâz ile itdikçe úaãd-ı cân u dil 
  Nâz èişve èişve àamze àamze òançer-dâr olur 
 

5 Derd-i èaşúıyla ser-â-ser naèl kessem sîneme 
  Naèl dâà u dâà lâle lâle pür-efgâr olur 
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6 Úaùre-rîz olduúça çeşm-i òûn-feşânım pâyına 

  Úaùre seyl ü seyl baór u baór ùûfân-zâr olur 
 

7 Râz-ı laèlin eylesem taórîk yâriñ ey Naôîm 
  Râz levó u levó dil dil maózen-i esrâr olur 

 Nazîm, 16. kasîdede dil ve dîde kelimelerini kasîdenin baş kısmında her 
mısrada, geri kalanında ise her beyitte kullanarak güzel bir örnek sergilemiştir: 

 1 Dil serâ-perde-i maóabbetdir 
  Dîde maórem-serâ-yı rüéyetdir 
 

2 Dil ki ãahbâ-yı bezm-i vaódet ise 
  Dîde ol bezme câm-ı işretdir 
 

3 Dildedir mâcerâ-yı lücce-i èaşú 
  Seyl-i dîde aña işâretdir 
 

4 Dil ki ùûùî-i mıãr-ı èiffet ise 
  Dîde miréât-ı rûy-ı èismetdir 
 

5 Dil süveydâya yâr-ı mûnis ise  
  Dîde her demde merdüm-ülfetdir 
 

6 Dil derûnumda èaşú-ı dilber ise  
  Dîde cismimde dâà-ı óasretdir 
 

7 Dil eger maózen-i ôarâfet ise 
  Dîde gencîne-i nezâketdir 
 

8 Dil eger gevher-i kirâmı ise 
  Dîde deryâçe-i kerâmetdir 
 

9 Dil neşâù ile germ-ülfet ise 
  Dîde pür-õevú-i şevú-óâletdir 
 

10 Dil eger àonca-i meveddet ise 



128 
 

  Dîde de nergis-i baãîretdir 
... 

 42 beyitlik 5. kasîdede ise mihr ve meh kelimesi her beyitte birlikte geçmiştir: 

 1 Mihr ü mehdir ãanma bezm-i çaròda her rûz u şeb 
  İki sâúî câm-ber-kef devr iderler rûz u şeb 
 

2 Mihr ü meh rûy-ı cebîn-i şâhid-i endîşedir 
  èÂrıøiyle zülf-i müşgîn ü muèanber rûz u şeb 
 

3 Mihr ü mâhı pûte-i nâr-ı şafaúda úâl idüp 
  Sîm ü zer òarca sipihr-i kîmyâ-ger rûz u şeb 
 

4 Mihr ü meh olmuş dükân-ı çaròa iki kelle úand 
  Kim anı úannâd-ı dehr eyler mükerrer rûz u şeb 
 

5 Mihr ü mâh-ı nev degil abdâl olup pîr-i felek 
  Cüst ü cûda dâà-ber-ser naèl-der-ber rûz u şeb 
 

6 Mihr ü meh fânûslardır sîm ü zerden gûyiyâ 
  Kim virirler nev-èarûs-ı dehre zîver rûz u şeb 
 

7 Mihr ü meh bu òânúâh-ı nüh-revâú-ı çaròda 
  İki èâşıú Mevlevîlerdir dönerler rûz u şeb 
 

8 Mihr ü meh nerrâd-ı çaròa oldı gûyâ kaèbeteyn 
  İtmede ãad-mekr ile bâzî-i şeş-der rûz u şeb 
 

9 Mihr-i èâlem-tâb ile fülk-i sipihr-i mâh-ı nev 
  Biri olmuş bâd-bân u biri lenger rûz u şeb 
  

10 Mihr ü meh ãanma idüp evreng-i gerdûna cülûs 
  Óükm iderler èâleme iki birâder rûz u şeb 
 ... 

 Yine 53 beyitlik 55. kasîdede îd ve rûze kelimeleriyle yapılmış benzer bir 
durum mevcuttur: 
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 1 Geçdi ãad-rûze vü èîd oldı nice èîd-i ãıyâm 
  Rûze-i èîd-i maóabbet daòi bulmaz itmâm 
 

2 Nice rûze ki anıñ rûz u şebi úadr ile èîd 
  Nice rûze ki ola èîdi anıñ ãubó ile şâm 
 

3 Nice rûze ki fedâ müjde-i ifùârına èîd 
  Nice rûze ki dem-i èîdi seóer-gâh-ı úıyâm 
 

4 Nice rûze ki ider mâtemi èîd-i şâdî 
  Nice rûze ki virir èîd-i ãafâdan peyàâm 
 

5 Óabbeõâ rûze-i dîdâr zehî èîd-i cemâl 
  Ki dutan rûzesini itmededir èîd müdâm 
 

6 Perde-i rûzeden açıldı cemâl-i meh-i èîd 
  Rûzemiz èîd-i saèîd itdi èalîm ü èallâm 
 

7 Rûze vü èîd bize úadr ile nevrûz oldı 
  Rûze vü èîd olalı revnaú-ı ehl-i İslâm 
 

8 İbtidâ rûze dutan èâúıbeti èîd eyler 
  Rûze âàâzına zîrâ ki olur èîd encâm 
 

9 Rûze-dâr-ı àam-ı ebrûyı görüp eyler èîd 
  Ki olur rûze hilâl-i meh-i èîd ile tamâm 
 

10 Rûze-dârânın ider èîd ile şîrîn-demâà 
  Rûze-i micmere-i èîde iden èanber-i òâm 
 ... 

 43 beyitlik 70. kasîdede ise şütür ve hücre kelimeleri her mısrada 
geçmektedir. Başka şairler tarafından da şütür ve hücre kelimeleri üzerine kurulmuş 
şiirler vardır. (Pektaş-Ünal, 2013: 2165-2177) Nazîm'in şiirinin baş kısmı şu 
şekildedir: 

 1 Olup vaùan şütür-i èaşú-ı yâra óücre-i ten 
  áarîbdir ki şütür óücreyi ide mesken 
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2 Òayâl-i yâr şütür çeşm-i ter aña óücre 

  Şütürle óücreyi bir yerde seyr idiñ rûşen 
 

3 áamıyla dil şütür ü óücredir nola olsa 
  Niyâzım üştür-i ner úalbi óücre-i âhen 
 

4 Şütür èaceb midir olsa derûn-ı óücre-nişîn 
  Şütürdür âb-ı revân óücredir aña gülşen 
 

5 Dikilse üştür-i àam zaòmı óücre-i dilde 
  Olurdı rişte şütür óücre dîde-i sûzen 
 

6 Benem o üştür-i àam óücre kim ãorar lâ-büd 
  Şütürle óücre serimde fetîl ü dâàı gören 
 

7 Şütür hücûmuna dûş oldı óücre dolsa nola 
  Dem-i òazâna şütür óücre-i òarâba çemen 
 

8 èAceb mi üştür-i ner baúsa óücresin itmiş 
  Şütür cefâñı derûnum miåâl-i óücre iden 
 

9 Mekânı üştür-i ser-mestiñ olalı óücre 
  Göñül şütürdür aña óücre kâkülüñde şiken 
 

10 Olaldan üştür-i dil dûr-ı óücre-i kûyuñ 
  Fiàân u zârı şütür óücre oldı beyt-i óazen 
 ... 

 3. sıradaki terkîb-i bendde ise her bendin ilk beytinin ilk harfleri revi harfiyle 
aynıdır. Bu şiir aynı zamanda bir nevi elifnamedir, her bend bir hafr ile yazılmıştır. 6 
beyitli 28 bendden oluşan bu şiirin ilk iki bendi şu şekildedir: 

  I 
1 O cân-ı her dü-cihânıñ yolında ol ki fedâ 

  Ola maóabbetiniñ cân-sipârî şâh u gedâ 
 

2 O deñli maôhar-ı èaşú ol ki feyø-i teéåîri 



131 
 

  Ola secencel-i dilden hemîşe reng-zidâ 
 

3 O òân-ı feyøde ol mîhmân ki eylemeye 
  Teniñde her ser-i mû bir dil olsa şükrin edâ 
 

4 O sûmenâtda zünnâr-bend-i derd ol kim 
  Gele zebânıña hengâm-ı yâ ãanem ãamedâ 
 

5 O kârbâna refîú ol ki bâng-i ãûr gibi 
  Terâne-i ceres-i kemterîni vire ãadâ 
 

6 äafâ-yı èaşú ile deryâ-miåâl pür-cûş ol 
  äadef gibi güher-i kâm ile hem-âàûş ol 
 
  II 

7 Bekâ-yı èaşú iledir èâşıúa şifâ-yı úulûb 
  Baúılsa derd-i derûna devâ imiş maóbûb 
 

8 Benem o câm-ı óaúîúatde èâşıú-ı dîdâr 
  Ki èaşúdır dil-i şûrîdeme mey-i ruò-ı òûb 
 

9 Benem o òâk-i reh-i dergeh-i maóabbet kim 
  Óarem-serâyına zülfeyn-i óûr der çârûb 
 

10 Cemâl-i Yûsuf-ı maúãûdını görür âòir 
  İden dü-çeşmini èaynıyla dîde-i Yaèúûb 
 

11 Óakîm-i muùlaú olur çâre-sâz-ı derd-i diliñ  
Gelürse başıña ãabr eyle miónet-i Eyyûb 

 
12 Ne şevú-ı sûr ile şâd ol ne sûg ile àam-nâk 

  Ne nûşdan müteleõõiõ ne nîşden dil-i çâk 

 ...  

 Nazîm, bunun benzerini bir muhammes üzerinde de yapmıştır. Yine 28 
bendden oluşan 1. muhammesin her bendin son mısrası hariç tüm mısraları "Es-
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selâm ey..." diye başlamaktadır ve her bendin sonu bir elifname gibi alfabetik sıra ile 
kafiyelenmiştir: 

 1 Es-selâm ey kârvân-ı râh-ı Óaúúa pîşvâ 
  Es-selâm ey enbiyâ vü mürselîne muútedâ 
  Es-selâm ey râyet-efrâz-ı ãufûf-ı aãfiyâ 
  Es-selâm ey seyyidü'l-kevneyn maóbûb-ı Òudâ 
  Faòr-i èâlem Ahmed-i mürsel Muóammed Muãùafâ 
 

2 Es-selâm ey perde-dâr-ı râz-ı settârü'l-èuyûb 
  Es-selâm ey bezm-i èafv-ârâ-yı àaffarü'õ-õünûb 
  Es-selâm ey dergehinde bâl-i úudsî òâk-rûb 
  Es-selâm ey cilve-gâh-ı èaşú-ı pâki her úulûb 
  èÂşıú-ı pür-iştiyâúı enbiyâ vü evliyâ 
 

3 Es-selâm ey âfitâb-ı maşrıú-ı fevz ü necât 
  Es-selâm ey mâh-tâb-ı leyletü'l-úadr ü berât 
  Es-selâm ey èafv u luùfı maóv-sâz-ı seyyiéât 
  Es-selâm ey müşfiú-i óâl-i diger-gûn-ı èuãât 
  Server-i cemè-i rusül serdâr-ı ãaff-ı enbiyâ 

 ... 

 12 bendden oluşan 2. Müseddes, mürâcaa şeklinde yazılmıştır ve ilgi çekici 
manzumeler arasındadır: 

 1 Dün vâlih eyledi beni bir şûò-ı şeh-levend 
  Kim çeşmi sâóir idi nigâhı füsûn-pesend 
  Ruòsârı üzre zülfün idüp deste deste bend 
  Her târın itdi cân u dile òalúa-i kemend 
  Baàlandı dil görüp ne resendir didim didi 
  Zencîr-i bend-i şîr-i jiyânıñ durur seniñ 
 

2 Mestâne bezm-i meyde idüp kec-külâhını 
  Süzmüş şarâb-ı nâz ile çeşm-i siyâhını 
  Gösterdi gîsuvânı diliñ dâm-gâhını 
  èArø itdi cân-ı zâra zenaòdânı çâhını 
  Ey şâh-ı óüsn bu ne zeúandır didim didi 
  Ârâm-gâh-ı rûó-ı revânıñ durur seniñ 
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 ... 

5. FARKLI ARUZ KALIBI KULLANIMLARI 
 Nazîm'in divanında dikkat çeken hususlardan biri de alışılagelmeyen aruz 
kalıplarının kullanımıdır. Muhtemelen şair bunları Arap aruzundaki örneklerden 
almış olmalıdır. Bunlardan biri "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Faè" kalıbıdır. Şair, 
bu kalıbı iki gazelde kullanmıştır. Örneğin: 

 1 Ey ezelî maórem-i bârgeh-i Óaú 
  Nûr-ı Òudâ'dan ruòuñ lâmiè u müştaú 
 

2 Õât-ı kerîmiñ seniñ cümleden ekrem 
  Ùabè-ı şefîúiñ seniñ cümleden eşfaú 
 

3 Ey şeh-i èarş-âsitân úubbe-i eflâk 
  Bârgeh-i úadrine úaãr-ı muùabbaú 
 

4 Dergeh-i iclâliñiñ olmuş ezelden 
  Kemterîn âvîzesi çarò-ı muèallaú 
 

5 Lâyıú-ı nâmıñ seniñ òuùbe-i levlâk 
  Taòt-ı leèamrük seniñ øâtıña elyaú 
 

6 Õâtıñı taãdîú idüp cümle òalâyıú 
  Eyledi âfâúı pür naèra-i ãaddaú 
 

7 Senden olur el-amân derdine dermân 
  Úaldı Naôîm'in işi luùfuña ancaú 

 Bir diğer kalıp, "Müfteèilün Fâèilün Mefâèîlü Faèlün"dür. Bu kalıpla yazılan 
gazel de şu şekildedir: 

 1 èArşı da lerzân ider ãabâó-ı maóabbet 
  Nâle-i óayyâ èale'l-felâó-ı maóabbet 
 

2 Devlet anıñ kim ãala o bî-kese sâye 
  Bâl-i hümâ-yı sebük-cenâó-ı maóabbet 
 

3 Açdı reyâóînini cenneti óadîúa-i cânıñ 
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  Feyø-i Mesîóâ-dem riyâó-ı maóabbet 
 

4 Cevher-i şemşîrimiz şerâre-i dildir 
  Âh-ı derûndur bize silâó-ı maóabbet 
 

6 Secde-beriz ebrû-yı bütâna Naôîmâ 
  èÂşıúa ancaú budur ãalâó-ı maóabbet 

 Yine bir diğeri "Müfteèilün Fâèilün Feèûlün Feèûlün" kalıbıdır. Kalıbın 
kullanıldığı tek gazel şu şekildedir: 

 1 Ey meh-i berú-efgen-i cihân-ı muúaddes 
  Mihr-i şeref burc-ı âsumân-ı muúaddes 
 

2 Bâà-ı leèamrük nihâl-i óadîúa-i levlâk 
  Serv-i òırâmân-ı gülistân-ı muúaddes 
 

3 Şâh-ı nübüvvet-óaşem òıdîv-i rüsul-òayl 
  Úâfile-sâlâr-ı kârvân-ı muúaddes 
 

4 èÎd-geh-i kûyuña çekilmede ervâó 
  Ey saña úurbân hezâr cân-ı muúaddes 
 

5 Òâdim-i òâk-i deriñ ãufûf-ı melâéik 
  Râtibe-òâr-ı àamıñ revân-ı muúaddes 
 

6 Kûyuña rû-mâl iden bulur derecâtın 
  èArş ile hem-serdir ol mekân-ı muúaddes 
 

7 Olmuş ezel fevc fevc şikâr-ı èaşúıñ 
  Cân ile muràân-ı âşiyân-ı muúaddes    
 

8 Úurb-ı Òudâ'da seniñ niåâr-ı úudûmüñ    
  Gevher-i gencîne-i nihân-ı muúaddes 
 

9 Farú-ı laùîfiñde ol dü-gîsû-yı müşgîn 
  Nûr-ı siyehdir bâ-sâyebân-ı muúaddes 



135 
 

 
10 Úurb-ı civârıñ yeter bihişt Naôîm'e 

  Ey óaremi ravøa-i cinân-ı muúaddes 

 Yalnızca gazellerde değil matla'larda da bu türlü farklı bir aruz kalıbına 
rastlıyoruz. "Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Faèlün" kalıbıyla yazılmış 

  Ey rusül ü enbiyâ seniñle ser-efrâz 
  Cümleden olsañ revâ ser-âmed ü mümtâz, matla'ı gibi. 

6. NAZÎM'İN BİR BAŞKASINA DA SUNDUĞU AYNI TARİH VE 
KASÎDELER 
 Nazîm, bir tarih ve üç kasîdesini ilk kaleme aldığı kişiden başkası için de 
kullanmıştır. Bunu isimlerin geçtiği beyitleri değiştirerek yapmıştır.  

 Tarihler arasında 4. sırada bulunan tarih manzumesi ilk önce Mustafa Paşa 
için kaleme alınmıştır. Mustafa Paşa'nın ismi 3 beyitte geçmektedir. Şair, bunlardan; 

 Cenâb-ı Muãùafâ Pâşâ sezâ mühr-i Süleymân'a 
Gelüp bir dâèî-i kemter bu târîòi didi ammâ 

beytini çıkarmış ve 

Vezîr-i dâd-güster Muãùafâ Pâşâ-yı èâdil kim 
 Niôâm-ı dîn ü devletde ferîdü'd-dehrdir óaúúâ 

beytinin ilk mısraını  

Vezîr-i mükrümet-perver èAlî Pâşâ-yı èâdil kim 

şeklinde değiştirmiş, üçüncü olarak da; 

Naôîm-âsâ didim ben de duèâ-yı òayr ile ol dem 
"Cem-âyîn âãaf-ı mülk-i Süleymân Muãùafâ Pâşâ" 

beytini 

Naôîm-âsâ didi ol dem duèâ-yı òayr ile hâtif 
"Vezîr-i kâm-bîn oldı alup mühri èAlî Pâşâ" 

şeklinde değiştirmiştir, şiirin geri kalan kısmı aynıdır. Tarihi gösteren mısra 
ilkinde 1099'u verirken ikincide 1105'i vermiştir. 

 Kasîdelerde de benzer değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, Osman Paşa için 
sunulan kasîdedeki, 
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 Muãóaf-ı úadr ü şeref èOåmân Pâşâ kim anın 
Âyet-i câhı devâm-ı èömr ile tefsîr olur 

beytindeki ilk mısra 

Óaôret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim anıñ 

şeklinde değiştirilerek veya La'lî-zâde Mehmed Efendi için yazılan 
kasîdedeki, 

 Óaôret-i èallâme Laèlî-zâde kim èarø itmege 
Eyledi òâmem bu taúvîmi raúam nev-rûzda 

beytinin ilk mısraı 

Óaôret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim aña  

şeklinde değiştirilerek, yine Mustafa Paşa için yazılan kasîdedeki 

Muãùafâ Pâşâ vezîr-i dâd-güster kim müdâm 
 Midóatin ârâyiş-i evrâd ider aèdâ bile 

beytinin ilk mısraı 

 Óaôret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim müdâm 

şeklinde değiştirilerek bu durum sağlanmıştır. 

 Şairin, özellikle bu üç değişikliği de Damad İbrahim Paşa için yapması o 
dönemi akıllara getirmektedir. 1718 yılında Damad İbrahim Paşa'nın sadrazamlığa 
getirildiği tarihten 1930 yılındaki Patrona İsyanı'na kadar olan sürecin Lâle Devri 
olarak adlandırılacak kadar değişikliklerin yaşanması, devlet adamlarının sanatı, 
sanatçıyı himayesinin artışı Nazîm'i de heyecanlandırmış olmalıdır. Nazîm'in 1727 
yılında 80 yaşına yakın bir zamanda vefat ettiğini yani o yıllarda 70 yaş civarında 
olduğunu ve şairin, örneğin 60 yaşından sonra tarih manzumesine rastlamadığımızı 
da düşünerek şiirle arasına bir mesafe girmiş olabileceğini de göz önüne alırak, yeni 
bir şiire de güç yetiremeyip belki bu yolla onun da bir şeylerden nasipdar olmak 
istemiş olabileceği çıkarımını yapabiliriz. 

7. NAZÎM DİVANI'NDAKİ NAZIM ŞEKİLLERİNİN GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ 
 I- Divanda, "Kasîde, Tarih, Gazel, Müstezâd, Muhammes, Tahmis, 
Müseddes, Müsemmen, Mu'aşşer, Tercî'-i Bend, Terkîb-i Bend, Lügaz, Mesnevi, 
Şarkı, Kıt'a, Rubâ'î ve Matla" olmak üzere 17 nazım şekliyle yazılmış manzumeler 
bulunmaktadır. 
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 II- Divanda; 

 96 adet Kasîde (4746 beyit) 

 81 adet Tarih (677 beyit) 

 748 adet Gazel (5066 beyit) 

 2 adet Müstezâd (14 beyit) 

 2 adet Muhammes (toplam 44 bend, 110 beyit) 

 4 adet Tahmis (toplam 22 bend, 55 beyit) 

 4 adet Müseddes (toplam 30 bend, 90 beyit) 

 1 adet Müsemmen (toplam 14 bend, 56 beyit) 

 1 adet Mu'aşşer (toplam 5 bend, 25 beyit) 

 2 adet Tercî'-i Bend (toplam 12 bend, 48 beyit) 

 12 adet Terkîb-i Bend (toplam 96 bend, 787 beyit) 

 12 adet Lügaz (76 beyit) 

 11 adet Mesnevi (642 beyit) 

 10 adet Şarkı (toplam 51 bend, 102 beyit) 

 50 adet Kıt'a (318 beyit) 

 353 adet Rubâ'î (706 beyit) 

 175 adet Matla' (175 beyit) 

olmak üzere 1564 adet manzume bulunmaktadır. 

 III- Divandaki toplam beyit sayısı 13693'tür. 

 IV- 1564 adet manzumeden 56'sı kasîde, 64'ü gazel, 2'si müstezâd, 2'si 
muhammes, 1'i tahmis, 1'i müsemmen, 1'i tercî'-i bend, 3'ü terkîb-i bend, 3'ü 
mesnevi, 5'i kıt'a, 108'i rubâ'î ve 54'ü matla' olmak üzere 300 tanesi na'ttır. Bu da 
Nazîm'in na'tla çokça ilgilendiğini ve na't-gû sıfatını hak ettiğini göstermektedir. 

 V- 1564 manzumede kullanılan 34 aruz kalıbı yoğunluklarına göre şu 
şekildedir: 

  1- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (226 manzume) 
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  2- "Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün" (192 manzume) 

  3- "Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün" (184 manzume) 

  4- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (158 manzume) 

  5- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (137 manzume) 

  6- "Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün" (108 manzume) 

  7- "Feèilâtün Mefâèilün Feèilün" (38 manzume) 

  8- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" (19 manzume) 

  9- "Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün" (19 manzume) 

  10- "Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün" (15 manzume) 

  11- "Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün" (14 manzume) 

  12- "Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün" (12 
manzume) 

  13- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün" (11 manzume) 

  14- "Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün" (10 manzume) 

  15- "Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün" (8 manzume) 

  16- "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün" (8 manzume) 

  17- "Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün" (7 manzume) 

  18- "Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün" (6 manzume) 

  19- "Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün" (5 manzume) 

  20- "Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl" (5 manzume) 

  21- "Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün" (4 
manzume) 

  22- "Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün" (4 manzume) 

  23- "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün" (2 manzume) 
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  24- "Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün" (2 manzume) 

  25- "Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûlün" (2 manzume) 

  26- "Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Faè" (2 manzume) 

  27- "Müstefèilün Feèûlün Müstefèilün Feèûlün" (2 manzume) 

  28- "Müfteèilün Fâèilün Feèûlün Feèûlün" (1 manzume) 

  29- "Müfteèilün Fâèilün Mefâèîlü Faèlün" (1 manzume) 

  30- "Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Faèlün" (1 manzume) 

  31- "Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Feèilün" (1 manzume) 

  32- "Müfteèilün Mefâèilün Feèilün" (1 manzume) 

  33- "Müfteèilün Müfteèilün Müfteèilün Müfteèilün" (1 manzume) 

  34- "Müstefèilâtün Müstefèilâtün" (1 manzume) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. NÜSHA TAVSİFLERİ 
1. Nüsha: (T) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaplığı, No: H 859. 

İlk beyit: 
  "Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
  Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed" 

Son beyit: 
  "Úâêiyü'l-óâcât sensin yâ Kerîm 
  Ber-murâd eyle faúîriñdir Naôîm" 
 
 Toplam 338 varak. 160x270 mm. ebadında. Kapak içlerinde gül motifleri 
vardır. Miklepli, kabartma şemse ve köşebendli vişneçürüğü deri cilt. Yazı, nesih. 
Aharlı kâğıt. Siyah mürekkeple yazılmıştır. Şiirlerde başlık bulunmamaktadır. Çift 
sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. Mustafa Eyyûbî 
tarafından 1148'de istinsah edilmiştir.  Bu, oldukça erken bir tarihtir, müellifin 
vefatının üzerinden 10 sene dahi geçmemiştir. Ferâğ kaydı şu şekildedir:  

"Òayra yazsın şerrini anıñ kirâmen kâtibîn 
Kim duèâdan yâd iderse işbu òaùùıñ kâtibin 

 Temmeti'l-kitâbu dîvânü'ş-şerîfe el-meróûm bi-Naôîm Çelebi raómetullâhi 
èaleyh sevvedehu eøèafü'l-küttâb Muãùafâ Eyyûbî min-telâmîõi Muóammed Râsim 
Efendi ..-zâde1 taórîren fî àurre-yi recebü'l-ferd li-seneti åemâniyetin ve erbaèîn ve 
miéetin ve elf." 
 
2. Nüsha: (H) Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, No: 654. 

 
İlk beyit: 

  "Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
  Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed" 

Son beyit: 
  "Úâêiyü'l-óâcât sensin yâ Kerîm 
  Ber-murâd eyle faúîriñdir Naôîm" 
 

                                                           
1 Kelime okunamamıştır. 
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 Toplam 269 varak. 128x214 mm. ebadında. Yazı, talik. Siyah mürekkeple 
yazılmıştır, başlıklar ve tarihler kırmızı mürekkepledir. Çift sütun üzerine yazılmıştır 
ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve müstensih adı yok. 
 
3. Nüsha: (R) Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesi, Râşid Efendi, No: 
1309. 
  

Başlık: "Külliyât-ı Dîvân-ı Naôîm" 
İlk beyit: 

  "Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
  Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed" 

Son beyit: 
  "Úâêiyü'l-óâcât sensin yâ Kerîm 
  Ber-murâd eyle faúîriñdir Naôîm" 
 
 Toplam 364 varak. 70x170 (80x250) mm. ebadında. Miklepli, deri cilt. Yazı, 
talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 
satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve müstensih adı yoktur ancak divanın 
sonunda "Muúabele şod ez-òaùù-ı muãannif raóimehullâh" denilerek müellif 
nüshasından istinsah edildiği işaret edilmiştir. Nüshalar içinde en hacimli nüshadır.  
 
4. Nüsha: (A) Almanya Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi, Cod. Turc. 002. 
 

İlk beyit: 
  "Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
  Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed" 

Son beyit: 
  "Olsa lâyıú merdümek-veş dîde-i èâşıú yeri 
   Dâmen-i zülfün dü-tâ itmiş Naôîmâ ol perî" 
 
 Toplam 286 varak. 96x233 (169x304) mm. ebadında. Kenarları kırmızı deri 
cilt, üzeri bezle kaplı. Kâğıt, sarımsı beyaz Avrupa kâğıdıdır. Yazı, nesih. Siyah 
mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun 
üzerine yazılmıştır ve her sayfada 27 satır yer almaktadır. Vâãıf mahlaslı, şair bir 
müstensih tarafından istinsah edilmiştir ve şu manzume ile tarih düşürülerek divanın 
sonuna eklenmiştir: 
 "Biñ şükür olup maôhar-ı elùâf-ı ilâhî 
 Üç ayda yazdım iki dîvân-ı cesîmi 
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 Çekdim der-i manôûm gibi silk-i süùûra 
 Vaãf-ı şeh-i kevneyn olan âåâr-ı èaôîmi 
 
 Óaú ãâóib-i dîvân ile bu èabd-i faúîre 
 Göstermeye der-rûz-ı nedem nâr-ı caóîmi 
 
 Vâãıf didim itmâmına bu mıãraèı târîò 
 Yazdım iki üç ayda dîvân-ı Naôîm'i" 
 
5. Nüsha: (K) Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, No: 2440. 

 
İlk beyit: 

  "Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
  Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed" 

Son beyit: 
  "Úâêiyü'l-óâcât sensin yâ Kerîm 
  Ber-murâd eyle faúîriñdir Naôîm" 
 
 Toplam 289 varak. 67x160 (100x165) mm. ebadında. Zencirekli, şemseli, 
siyah renkli meşin ciltlidir. Kâğıdı oldukça yıpranmıştır. Yazı, talik. Siyah 
mürekkeple yazılmıştır, bazı başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun 
üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve 
müstensih adı yoktur. 
 
 6. Nüsha: (E) Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, No: 2707. 

 
Başlık: "Dîvân-ı Belâàat-èUnvân-ı Óaøret-i Naôîm Efendi" 
İlk beyit: 

  " èAle'ã-ãabâó ki feyø-i nesîm-i àâliye-sâ 
  Cihânı eyledi èanber-şemîm ü rûó-efzâ" 

Son beyit: 
  " èAvn-i Òudâ ile bulıcaú naômım intiôâm 
  "Târîòini gören didi dîvânçe-i Naôîm" 
 
 Toplam 252 varak. 122x202 mm. ebadında. Yazı, talik. Siyah mürekkeple 
yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun üzerine 
yazılmıştır ve her sayfada 15 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve müstensih 
adı yoktur. 
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7. Nüsha: (S) Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, No: 1122. 
 
 Başlık: "Külliyât-ı Dîvân-ı Naôîm" 

İlk beyit: 
  " èAle'ã-ãabâó ki feyø-i nesîm-i àâliye-sâ 
  Cihânı eyledi èanber-şemîm ü rûó-efzâ" 

Son beyit: 
  " èAvn-i Òudâ ile bulıcaú naômım intiôâm 
  "Târîòini gören didi dîvânçe-i Naôîm" 
 
 Toplam 144 varak. 124x215 mm. ebadında. Miklepli, deri ciltlidir. Yazı, 
talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift 
sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi 
ve müstensih adı yoktur. 
 
8. Nüsha: (D) Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, No: Yz A 404. 
 
 Başlık: "Dîvân-ı Naètü'n-Nebiyy äallallâhu èAleyhi ve Sellem Ez-Nuùú-ı 
Naôîm Efendi Ser-bâzârî" 

İlk beyit: 
  "Fesâd-ı nefs ile bîmârdır tenim yâ Rab 
  èİnâyet eyle meded óâlime benim yâ Rab" 

Son beyit: 
  "Dolandırsa èaceb mi èîd-gehde biñ dil ü cânı 
  Yine dûlâba binmiş gördüm ol mümtâz-ı devrânı" 
 
 Toplam 180 varak. 80x130 (180x235) mm. ebadında. Siyah pandizot kaplı, 
meşin sırtlı siyah mukavva bir cilt içerisindedir. Kâğıt, papatya filigranlı. Yazı, talik. 
Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun 
üzerine yazılmıştır ve her sayfada 20 satır yer almaktadır. Muóammed Sadık b. Halil 
tarafından 1168'de istinsah edilmiştir. Ferâğ kaydı şu şekildedir: 
 " èAlâ itmâmi hâze-d-dîvân èan yedi eøèafü'l-èibâd el-óâc Muóammed äâdıú 
İbnü'l-óâc Òalîl àaferallâhu õünûbehû ve setera èuyûbehû âmîn bi-óurmeti seyyidi'l-
mürselîn fî-àurre-yi şehri rebîèü'l-âòir li-seneti åemânin ve sittîn ve miéetin ve elfin 
min hicreti men lehu'l-èizzetu ve'ş-şeref." 
 
9. Nüsha: (L) Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, No: 400. 
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 Başlık: "Dîvân-ı Naèt-ı Naôîm Çelebi Der-Sitâyiş-i Sulùân-ı Kevneyn 
èAleyhi'ã-ãalâtü ve's-selâm" 
 İlk beyit: 
  "Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
  Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed" 
 Son beyit: 
  "Naôîmâ seyr idüp taósîn ile hâtif didi târîò 
  Bu dîvân oldı biñ seksen ùoúuz beyt ile bî-mânend" 
 Toplam 32 varak. Yazı, talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda 
kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 satır 
yer almaktadır. Eksik bir nüshadır. 
 
10. Nüsha: (İ) İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, No: T 2817. 

 
İlk beyit: 

  "Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
  Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed" 

Son beyit: 
  "Revân-ı pâkini şâd eyledikçe raómet-i Óaú 
  èAdûsın eyleye merdûd-ı èâlem ü àam-gîn" 
 
 Toplam 131 varak. 145x235 mm. ebadında. Yazı, talik. Siyah mürekkeple 
yazılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 25 satır yer almaktadır. 
Divanın sonunda "Feèilâtün Feèilâtün Feèilün" vezinli bir beyitle; 
 "Eåer-i òâme-i Aómed èİzzet 
 èAn aàâyân-ı künûz-ı devlet"  
müstensih kendi ismini belirtmiş ve altına da istinsah tarihi olan 1229 tarihini 
yazmıştır. Müstensih, döneminin mahir hattatlarından Nazîfzâde Ahmed İzzet 
Ağa'dır. 
 
11. Nüsha: (M) Matbu Nüsha: Râşid Efendi Kütüphanesi, No: 1336. 
 
 Başlık: Dîvân-ı Belâàat-èÜnvân-ı Naôîm 
 İlk beyit: 
  "Ey şefúat ü èafv-ı lücce-i emvâcî 

  Baòşâyiş-i cürm ol lücceniñ emvâcı" 
 Son beyit: 
  " Úâêiyü'l-óâcât sensin yâ Kerîm 
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  Ber-murâd eyle faúîriñdir Naôîm" 
 
 Matbu nüsha İstanbul'da, Takvîm-i Vekâyî' matbasında, 1257/1841 yılında 
basılmıştır. Eser toplamda 500 sayfadır. 1-155. sayfalar arasında ilk divan, 156-194. 
sayfalar arasında ikinci divan, 195-248. sayfalar arasında 3. divan, 250-334. sayfalar 
arasında 4. divan ve 336-500. sayfalar arasında da 5. divan bulunmaktadır. 
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2. TENKİTLİ METİN 
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KASÎDELER 

1 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Elif1 
(T: 87b, H: 32a, R: 81b, A: 14b) 

 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èAle'ã-ãabâó ki feyø-i nesîm-i àâliye-sâ 
 Cihânı eyledi èanber-şemîm ü rûó-efzâ 
 
2 Çıúardı òüsrev-i gül bâàa tûà-ı şâhîsin 
 Úuruldı òayme-i eşcâr-ı sebz-reng-i feøâ 
 
3 Keşîde tîà-ı zümürrüd-àılâf-ı sûsen-i sebz 
 Güşâde râyet-i gülgûn-ı lâle-i óamrâ 
 
4 Sipâh-ı behmeni şâh-ı bahâr itdi şikest 
 Şükûfeler nola gülşende itse donanma 
 
5 Meşâm-ı gülşeniyâtı muèaùùar itmek içün 
 Daàıtdı zülf-i nigârı seóer nesîm-i ãabâ 
 
6 Görüp elinde gülüñ câm-ı nâzını leb-rîz 
 Terâne-senc-i niyâz oldı bülbül-i şeydâ 
 
7 Gül-i neşâù açılup geldi vaút-i nûş-â-nûş 
 Yetişdi otları erbâb-ı gülşeniñ óaúúâ 
 
8 Şaúâyıú âl-úabâ vü semen sefîd-libâs 
 Bir özge rengle her bir şükûfe-i zîbâ 
 
9 Müzeyyen itmededir nev-èarûs-ı gül-zârı 

Olup nesîm-i bahârı çemende çihre-güşâ 
 
10 Döşendi rûy-ı zemîne bisâù-ı reng-â-reng 
 Úumâş-ı bûúalemûn geydi vâdî-i ãaórâ 
 
                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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11 Benefşe kec-küleh ü àoncalar girîbân-çâk 
 İderse àıbùa cinân ravøa-i cihâna sezâ 
 
12 Duyurdı àoncayı bûy-ı dehânı mest idügi 
 Nola nesîm-i ãabâ itse râzını ifşâ 
 
13 Kenâr-ı cûyı dil-ârâ nesîmi cân-perver 
 èAceb mi ehl-i çemen itse kesb-i âb u hevâ 
 
14 Güşâde sünbül ü reyóân şüküfte lâle vü gül 
 Nümûne-i İrem oldı óadîúa-i dünyâ 
 
15 Kebûdî câme geyüp çözdi ùurrasın sünbül 
 Miãâl-i zülf-i muèanber şemâme-i óavrâ 
 
16 Çemende destine zerrîn úadeó alup nergis 
 Tamâm-ı èişret-i ezhâr-ı bâàa itdi ãalâ 
 
17 Feøâ-yı bâàda her cûy-ı ãâf bir miréât 
 Úabâ-yı sebz ile her serv ùûùî-i raènâ 
 
18 Maúâm-ı èişvede her bir şükûfe ser-tâ-ser 
 Úıyâm-ı nâzda her bir nihâl ser-tâ-pâ 
 
19 Nesîm-i ãubóla yer yer temevvüc itmededir 
 Riyâø-ı dehr meger oldı úulzüm-i óaêrâ 
 
20 Zamân-ı õevú u ùarab èahd-i şevú u şâdîdir 
 Ki elde câm-ı ãafâ serde neşve-i ãahbâ 
 
21 äafâ-yı èayşı úoyup böyle demde maúãûda 
 Revâdır ehl-i ùarab itse nâz u istiànâ 
 
22 Òumâr-ı hecri idüp şüst ü şû şarâb-ı viãâl 
 Vefâya oldı bedel cevr-i yâr müsteånâ 
 
23 Sipâh-ı düşmen-i gâm zîr-i pây-i şâdîdir 
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 Hücûm-ı õevú ile her ebkem olmada gûyâ 
 
24 Metâè-ı èişretiñ olsaú nola òarîdârı 
 Ki doldı naúd-i ümîd ile ceyb ü dest-i recâ 
 
25 Feøâ-yı tîh-i òumârı èubûr içün besdir 
 Beyâø-ı gerden-i mînâ bize yed-i beyøâ 
 
26 Mey ü úadeó şafaú-ı âfitâba döndi yine 
 Meger ki óalúa-i bezm oldı çarò-ı èayş ü ãafâ 
 
27 Pür itdi meclis-i gülşende gûş-ı mestânı 
 Seóer terâne-i òûnîn-i úulúul-i mînâ1 
 
28 O demde ùûùî-i òâmem bu şièr ile oldı 
 Baúınca âyine-i cûy-i bâàa şekker-òâ 
 
29 Òaù-âver oldı o mâh-ı sipihr-i óüsn ü behâ 
 Ser-â-ser eyledi bâà-ı cemâli mihr-i giyâ 
 
30 Yaraşdı ol ruò-ı zîbâya ol òaù-ı müşgîn 
 Cemâli gülşenin itdi benefşe-zâr-ı Òudâ 
 
31 Ruòında sebze-i bîgânedir òaù-ı laèli 
 èAceb mi olmasa bûy-âşinâ-yı mihr ü vefâ 
 
32 Òaù-ı èiõârı degil mâh-ı bedr-i ruòsârı 
 Miyân-ı hâleden itdi tamâm-ı èarø-ı liúâ 
 
33 Şikenc-i zülfi dil-i zâra mûcib-i teşvîr 
 Sevâd-ı òaùùı ser-i câna bâèiå-i sevdâ 
 
34 Dirîà u óayf ki olmuş o òüsrev-i óüsnüñ 
 áulû-yı òaùù ile mülk-i cemâli pür-àavàâ 
 

                                                           
1 Bu beyit, A nüshasında bulunmamaktadır. 
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35 Düşürse pâyine şâyeste serv-i şimşâdı 
 Òırâm-ı nâz ile olduúça úaddi cilve-nümâ 
 
36 Bahâr-ı óüsni açıldı görüp òaù-ı sebzin 
 Benefşe nûş ideriz èâşıúâne ãubó u mesâ 
 
37 Benim de gülşen-i ùabèım şükûfe-zâr oldı 
 èAceb mi kâm-ı dil ü cânı eylese bûyâ  
 
38 Yetişdi naòl-i beyânımda mîve-i maènâ 
 Pür oldı şâò-ı òayâlim nola olursa dü-tâ 
 
39 Kenâr-ı bezm-i maèânîde cân ùarab-güster 
 Miyân-ı meclis-i èirfânda dil úadeó-peymâ 
 
40 Elimde òâme ki murà-ı hezâr-destândır 
 Ne mümkin eyleye dem-beste bîm-i òâr-ı fenâ 
 
41 Ki bâà-ı midóat-i Faòr-i Cihân'ıñ olmadadır 
 Firâz-ı gülbün-i naètında zemzeme-pîrâ 
 
42 Yegâne şâh-ı dü-èâlem ki bârgâhında 
 Maúâm-ı òıdmete ãaf-beste ehl-i arø u semâ 
 
43 Ne şeh şehen-şeh-i yektâ ki òâk-i dergâhın 
 Melâéik itmededir çeşm-i câna kuól-i cilâ 
 
44 Òudâygân-ı dü-èâlem şehen-şeh-i ekrem 
 Şefîè-i küll-i ümem pâdişâh-ı her dü-serâ 
 
45 Muóîù-i faøl u hüner òüsrev-i cihân-dâver 
 Òıdîv-i pâk-güher dest-gîr-i rûz-ı cezâ 
 
46 Òulâãa-i dü-cihân nâzenîn-i kevn ü mekân  
 Muèîn-i èâlem ü insân delîl-i râh-ı hüdâ 
 
47 Cenâb-ı Aómed-i mürsel óabîb-i óaøret-i Óaú 
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 Fürûà-ı nûr-ı Òudâ şemè-i leyletü'l-İsrâ 
 
48 Ùabîb-i cân-ı ümem kim derinde úânûndur 
 Hemîşe èillet-i merøâ-yı seyyiéâta şifâ 
 
49 Şeh-i serîr-i leèamrük ki òilèat-i levlâk 
 Vücûd-ı pâkine olmuş ezelde râst-úabâ 
 
50 Ùırâz-ı taòt-ı risâlet ki oldı bâ-dil ü cân 
 Ùufeyl-i bârgeh-i şerèi pîr ile bernâ 
 
51 O şehriyâr ki lâyıú kemîne bendesiniñ 
 Olursa ferş-i reh-i òıdmetinde bâl-hümâ 
 
52 O şeh-süvâr-ı feøâ-yı ôafer ki itdikçe 
 Sipâh-ı nuãret ile èazm-i èarãada heycâ1 
 
53 Ser-i èadûyı idüp rîze-seng-i vâdî-i İrem 
 Vücûd-ı düşmeni eyler nişân-ı tîr-i belâ 
 
54 Şükûh-ı şevketi dehşet-fezâ-yı çarò-ı felek 
 Fürûà-ı ùalèati revnaú-rübâ-yı şems-i êuóâ 
 
55 Esîr-i bend-i kemend-i òıdîv-i emri úader 
 Fütâde silsile-i pâdişâh-ı óükmi úaøâ 
 
56 Gedâ-yı dergeh-i şerèi şeh-i Sikenderdir 
 Faúîr-i bâr-geh-i cûdı hem-ser-i Dârâ 
 
57 Sipihr-i mekrümete âfitâb-ı èâlem-tâb 
 Serîr-i èâùıfete òusrev-i cihân-ârâ 
 
58 Künûz-ı şefúate bir gevher-i girân-mâye 
 Muóîù-i óikmete zîbende bir dür-i yektâ 
 

                                                           
1 èarãada heycâ, A: èarãa-i heycâ 
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59 Melek be-õevú u feraó dergehinde cârû-keş 
 Felek be-şevú ü ãafâ òıdmetinde pâ-ber-câ 
 
60 Nesîm-i luùfını itse mürebbî-i külòân 
 İderdi terbiyeti reşk-i gülşen-i meévâ 
 
61 Semûm-ı úahrı vezân olsa sûy-ı gül-zâra 
 Miåâl-i dûzaò olurdı şerâreler peydâ 
 
62 Demâà-ı èâlemiyân óaşre dek muèaùùardır 
 O deñli nefòa-i òulú-ı kerîmi óâlet-zâ 
 
63 Òızâne-i keremin eyledikçe beõl-i ümem1 
 Olur berâber o şâhıñ yanında mîr ü gedâ 
 
64 Ne yerde óükmi revân olsa ol cihân-dârıñ 
 Fütâde çâh-ı èademdir óükûmet-i aèdâ 
 
65 Ola úıyâmete dek âfitâba pertev-baòş 
 Fürûà-ı neyyir-i feyøinden alsa mâh øiyâ 
 
66 Bahâr-ı èâlem-i èömrüñ òazânı olmazdı 
 Eger ki bülbül-i óıfôı olaydı naàme-serâ 
 
67 Cihân-penâh şehâ òusrev-i mülk-sipehâ 
 Eyâ şefîè-i ümem pâdişâh-ı mülk-i beúâ 
 
68 Sen ol şeh-i dü-serâsın ki òâk-i maúdemiñi 
 Görürdi èarş-ı muèallâyı çekse nâ-bînâ 
 
69 Sen ol çerâà-ı hüdâsın ki şemè-i õâtıñdır 
 Ùırâz-ı bezm-geh-i úurb-ı óaøret-i Mevlâ 
 
70 Fürûà-ı neyyir-i óüsn ü cemâliñ olmuş ezel 
 Øiyâ-yı şems-i êuóâ tâb-baòş-ı bedr-i dücâ 

                                                           
1 beõl-i ümem, A: bezm-i ümem 
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71 èAlîl-i şerbet-i èaşúıñ revân-ı Òıør ü Mesîó 
 Marîø-i derd ü àamıñ cân-ı Bû èAlî Sînâ 
 
72 Benem o òaste ki dârû-yı naèt-ı pâkiñ ile1  
 İrişdi derd-i dil-i zâr u mübtelâma devâ 
 
73 Benem o çeşme-i âb-ı óayât-ı vaãfıñ kim 
 Zülâl-i nuùúuma teşne Cerîr ile Aèşâ 
 
74 Benem o micmere-gerdân-ı bezm-i menúabetiñ 
 Ki benden almadadır bûy-ı feyøi hep şuèarâ 
 
75 Kemâl-i feyø-i nuèûtuñla oldı eşèârım 
 Ne gûne meclise varsa zebân-zed-i büleàâ 
 
76 Miåâl-i gül dutar ins ü melek ãafâ ile gûş 
 æenâñı bülbül-i nuùúum her eyledikçe nevâ 
 
77 èAceb degil úalemim sîne-çâk ise oldı 
 Şarâb-ı vaãf-ı ãıfâtıñla mest-i bî-pervâ 
 
78 Sevâd-ı naôm-ı terim midóatiñle müşg-i Òuten 
 æenâñ ile raúamım reşk-i èanber-i sârâ 
 
79 Gel ey úalem úo bu daèvâyı eyle òatm-i kelâm 
 Yeter bu mertebe basù-ı süòan Naôîm-âsâ 
 
80 Niyâza başla òulûã üzre òâke sür yüzüñi 
 Úaãîde buldı nihâyet irişdi vaút-i duèâ 
 
81 Seóer ki eyleye ùûmâr-ı àoncaya sûsen 
 Midâd-ı sebz ile tâ naèt-ı óaøreti inşâ 
 
82 Revân-ı pâkine tâ-óaşr ola ãalât u selâm 

                                                           
1 naèt-ı pâkiñ ile, A: pâk naètıñla 
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áubâr-ı ravøasına cân-ı ümmetân fedâ 
 
2 Gevher-endâzî-i Úulzüm-i Midâd Be-sâóil-i Naèt-ı Şerîf-i Şefîè-i Yevm-i 

Tenâd1 
 (T: 31a, R: 31a, A: 17a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey kişver-i risâlete sulùân-ı enbiyâ 
 Rûó-ı revân-ı cism-i rusül cân-ı enbiyâ 
 
2 Mihr-i celî fürûà-ı sipihr-i risâletiñ 
 Burc-ı nübüvvete meh-i tâbân-ı enbiyâ 
 
3 Hâdî-i küll delîl-i sübül pîşvâ-yı dîn 
 Şâh-ı rusül şehenşeh-i õî-şân-ı enbiyâ 
 
4 Aórâr-ı òayl-i server-i ser-cümle-i rusül 
 Ebrâr-ı ceyş-i dâver-i devrân-ı enbiyâ 
 
5 Ümmet sipâh-ı pâdişeh-i aãfiyâ ãufûf 
 äâóib-úırân-ı merkez-i meydân-ı enbiyâ 
 
6 Maóbûb-ı nâz-perver-i kâşâne-i yaúîn 
 Sulùân-ı nâzenîn şeh-i òûbân-ı enbiyâ 
 
7 İtmiş midâd-ı ãunè ãalât ü selâmını 
 Ârâyiş-i kitâbe-i eyvân-ı enbiyâ 
 
8 Óallâl-i pür-suéâl ki nuùú-ı faãîóidir 
 Müşkil-güşâ-yı mekteb-i èirfân-ı enbiyâ 
 
9 Nâ-òande òâce-i sebaú-âmûz-ı maèrifet 
 Ümmî-laúab debîr-i debistân-ı enbiyâ 
 
10 Bâà-ı ruòında olmuş o gîsû-yı òam-be-òam 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Müşgîn-şemîm-i sünbül ü reyóân-ı enbiyâ 
 
11 Berú-ı cemâli nûr-ı serâ-perde-i yaúîn 
 Mişkât-ı óüsni şemè-i şebistân-ı enbiyâ 
 
12 Kuól-ı èuyûn-ı cân-ı rusül òâk-i maúdemi 
 Gerd-i óarîmi sürme-i aèyân-ı enbiyâ 
 
13 Olmuş vücûdı òilèat-i levlâk ile ezel 
 Sulùân-ı çâr-bâliş-i dîvân-ı enbiyâ 
 
14 Nâm-ı şerîfi ser-süòan-ı fihris-i rusül 
 Ser-levóa-i cerîde-i èünvân-ı enbiyâ 
 
15 Nuùú-ı faãîói dürr-i binâgûş-ı kümmelîn 
 Her bir óadîåi óüccet ü burhân-ı enbiyâ 
 
16 Óaú õâtıñ eylemiş nièam-ı cûd u luùf ile 
 Sâlâr-ı bî-niyâz-ı ser-i òân-ı enbiyâ 
 
17 Òoş geçmez idi sâye-i luùfuñ da olmasa 
 Úadd-i bülendi èarèar-ı bustân-ı enbiyâ  
 
18 Dârü'ş-şifâ-yı èaşúı èalîli dil-i rusül 
 Derd-i àam-ı maóabbeti dermân-ı enbiyâ 
 
19 Olsa èaceb mi bâà-ı İrem gibi bî-òazân 
 Güldeste-i àamıyla girîbân-ı enbiyâ 
 
20 Dergâh-ı èizzetinde nola olsa dem-be-dem 
 Hep òıdmetiyle berzede-dâmân-ı enbiyâ 
 
21 Nîsân-ı feyø-i câh-ı celâliyle ol şehiñ 
 Ser-sebzdir óadîúa-i sâmân-ı enbiyâ 
 
22 Kân-ı melâóat ol ki zenaòdânı dürcidir 
 Òân-ı maóabbetinde nemek-dân-ı enbiyâ 
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23 èAyn-ı èinâyeti naôar-endâz-ı ümmetân 
 Çeşm-i óimâyetiyle nigehbân-ı enbiyâ 
 
24 Hâdî-i dîn ki nûr-ı sirâc-ı cemâlidir 
 Bezm-i yaúîne şemè-i fürûzân-ı enbiyâ 
 
25 Vaãf-ı cevâhir-i ãıfatıdır ùabaú ùabaú 
 Nuùú-ı güher-niåâr u dür-efşân-ı enbiyâ 
 
26 Lebrîz olup maóabbet ü èaşúıyla tâ-be-óaşr 
 Pürdür o naúd-i şevú ile hemyân-ı enbiyâ 
 
27 Her gûy-ı ser ki olmaya àalùân-ı dergehi 
 Olsun úafâ-òor-ı òam-ı çevgân-ı enbiyâ 
 
28 Lâyıú degilse de umarım faøl-ı Óaú ide1 
 Bu naôm-ı èâcizânemi şâyân-ı enbiyâ 
 
29 Tâ óükm-i şerè ile ola ol seyyidü'l-beşer 
 äadr-ı risâlet üzre úalemrân-ı enbiyâ 
 
30 Fermân-beri ola rusül ü enbiyâ anıñ 
 Òalú olduàunca bende-i fermân-ı enbiyâ 
 
31 Yâ Rab be-óaúú-ı faòr-i rusül tâ ki zindedir 
 Cân-ı Naôîm'i eyle åenâ-òân-ı enbiyâ 
 
 3 Faòriyye-i Zîbâ Mutaøammın-ı Naèt-ı Mefòar-i Her Dü-serâ2 
 (T: 32a, R: 32a, A: 11b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Meryem-i fikrim olup óâmile-i feyø-i Òudâ 
 Doàdı gehvâre-i ùabèımda Mesîó-i maènâ 

                                                           
1 faøl, A: feyø 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Benem ol micmere gerdân-ı şebistân-ı hüner 
 Kâm-ı èâlem nefeòât-ı süòanımla bûyâ 
 
3 Benem ol bülbül-i gülzâr-ı beyân kim gûşın 
 Gül gibi şâhid-i maènâ dutar olsam gûyâ 
 
4 Benem ol mâşiùa-i rûy-ı èarûsân-ı beyân 
 Kilk-i endîşem olup ãûret-i maènâ-pîrâ 
 
5 Oldı bir mükóüle her saùr-ı siyâh-ı naômım 
 äafóa-i şièr-i laùîfim aña miréât-ı ãafâ 
 
6 Lûledir aña zebânım dehenimdir inbîú 
 Nola taúùîr-i gülâb-ı süòan itsem óâlâ 
 
7 Úalemim ùûùî-i gûyâ-yı şeker-zâr-ı maúâl 
 Mıãr-ı endîşede şîrîn süòanımdır bebàâ 
 
8 Ùabèıma feyø-i Òudâ õâéiúa-baòş-ı ilhâm 
 Úand-i maènâ leb-i endîşeme óâøır óelvâ 
 
9 Her midâd-ı úalemim reşk-i süveydâ-yı niôâm 
 Noúùa-i naôm-ı terim merdüm-i çeşm-i rüknâ 
 
10 Görse zencîr-i suùûr-ı süòanım şevúinden 
 Ola mecnûn gibi dil-bestesi cân-ı Leylâ 
 
11 Dem-be-dem olmadadır kâlbüd-i fikr ü òayâl 
 Dem-i cân-baòş-ı Mesîó-i süòanımla ióyâ 
 
12 Keyf-i ãaóbâ-yı raúîú-i hünerim àuããa-kesel 
 Neşve-i câm-ı raóîú-ı eåerim àam-fersâ 
 
13 Dûr-bîn-i úalemim ãâf-nümâdır o úadar 
 Ki görür cây-ı murâdın naôar itse aèmâ 
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14 Sedd-i Yeécûc-ı edânî-i süòandır nuùúum 
 Úavlime olsa Sikender gibi úâéil Dârâ 
 
15 Feyø-i Óaú rehber iken ùabèıma her vâdîde 
 Tengdir cilvesine sâóa-i şièr ü inşâ 
 
16 Lehce-i dil-keş ile ùabè-ı òoş-elóânımdır 
 Çemen-i maèrifete bülbül-i meràûle-serâ 
 
17 Ùabèım İskender-i maènâ úalemim Óıør-ı beyân 
 Nola itse süòanım âb-ı óayâtı icrâ 
 
18 Kilk-i çâlâk-terim evc-i süòanda şeh-bâz 
 Fikr-i sîmurà-perim kâf-ı óikemde èanúâ 
 
19 Mürşid-i ùabèıma ilhâm-ı ilâhî rehber 
 Pîr-i endîşeme çûb-ı úalemim oldı èaãâ 
 
20 Cân atar rûó-ı Felâùûn òum-ı muòbireme 
 Teşne-leb ney-şeker-i òâmeme İbn-i Sînâ 
 
21 Edhem-i èakl-ı Arisùo úala evvel úademe 
 Eşheb-i fikr-i serîèimle olursa hem-pâ 
 
22 Vâridât ile ùolu genc-i güherdir dehenim 
 Aña şemşîr-i zebânım yetişür ejderhâ 
 
23 Ùûùî-i Mısr'a úıyâs itme bulunmaz hergiz 
 Murà-ı òâmem gibi bir bülbül-i ãad-gûne nevâ 
 
24 Tâze elfâô ile güftârımı gûş eylemege 
 Pây-ı taèbîrimi taúbîle gelür óüsn-i edâ 
 
25 Vâlih-i naôm-ı terim cân-ı Lebîd ü Óassân 
 Mest-i câm-ı suóanım rûó-ı Cerîr ü Aèşâ 
 
26 Ùâéir-i ùabè-ı bülendim ùayerân itdikçe 
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 Görinür òâk-i óaøîø evc-geh-i istiànâ 
 
27 Ùayy idüp èâlemi bir demde gelür hem yerine 
 Murà-ı fikrim ki açar bâl ü perin bî-pervâ 
 
28 Cedvel-i òâmem o mîzâb-ı maèânîdir kim 
 Çemenistân-ı beyân andan alur feyø-nümâ 
 
29 äayúal-ı feyø ile rûşen-ger-i ùabè-ı ãâfım 
 Dem-be-dem âyîne-i dilden olur jeng-zidâ 
 
30 Noúùa-i kilk-i siyâhımda èaceb óâlet var 
 äûretâ úaùre vü maènîde yem-i ùûfân-zâ 
 
31 Hüdhüd-i nuùúumı bâà-ı süòanımda görse 
 Ola zindân dil-i Belúîs'a çemen-zâr-ı Sebâ 
 
32 Naômım âvîòte-i gerden-i teslîm-i fuóûl 
 Süòanım dürr-i girân-mâye-i gûş-ı fuãaóâ 
 
33 Ùabè-ı derrâkime bir òâããadır istièdâd 
 Vâlih u şîftedir fıùratıma fehm ü zekâ 
 
34 Görmeye çeşm-i òıred bulmaya seyyâó-ı òayâl 
 Arasa èâlem-i endîşemi zîr ü bâlâ 
 
35 Dîde-i şâhid-i nuùúum gibi bî-sürme siyâh 
 Ùabè-ı şûóum gibi sermest-i süòan bî-ãaóbâ 
 
36 Mey-i ilhâm ile memlû úadeó-i nâùıúası 
 Mest olup râzını ùabèım nola itse ifşâ 
 
37 Gül-i taóúîú pür itdi çemen-i sâmièamı 
 Dem-i cân-baòşım o gülşende yiter bâd-ı ãabâ 
 
38 Nuùú-ı şîrîn ü dil-âvîz ü füsûn-perverle 
 Fikr-i bârîk ile tedúîú-i süòanda óaúúâ 
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39 Bu úadar óüsn-i èibâretle hüner-mendâna 
 Eyleyüp èarãa-i pehnâ-yı maèânîde ãalâ 
 
40 Şâèir-i siór-i beyânım diyü daèvâ itsem 
 Kimse daèvâmı benim eylemez ıãàâ illâ 
  
41 Òâce-i kevn ü mekân maókeme-i vaãfında 
 Diñleye budur ümîdim o òıdîv-i dânâ 
 
42 Nâéib-i úâêî-i óâcât şefîü'l-èaraãât 
 Müşfiú-i óâl-i èuãât ol sened-i rûz-ı cezâ 
 
43 Òilèat-ârâ-yı leèamrük şeh-i levlâk-efser 
 Enbiyâ-òayl ü rusül-mevkib ü tevfîú-livâ 
 
44 Faòr-i èâlem şeh-i kevneyn Resûlü'å-åeúaleyn 
 Maórem-i râz-ı Òudâ şâhid-i bezm-i İsrâ 
 
45 Evvelîn dürr-i ãadef-perver-i deryâ-yı vücûd 
 Âòirîn gevher-i gencîne-i ãunè-ı Mevlâ 
 
46 Nâzenîn-i óarem-i rüéyet-i Rabb-i èizzet 
 Yaèni maóbûb-ı Òudâ seyyidinâ Mevlânâ 
 
47 Úurretü'l-èayn-ı rusül nûr-ı dü-çeşm-i Cibrîl 
 Dürretü't-tâc-ı nübüvvet şeh-i levlâk-úabâ 
 
48 Maşrıú-ı ãubó-ı ezel mâh-ı cihân-tâb-ı ebed 
 Neyyir-i raómet o mihr-i felek-i mâ-evóâ 
 
49 Mefòar-i èâlemiyân èâlem-i cân cân-ı cihân 
 Dâver-i kevn ü mekân dâd-penâh-ı øuèafâ 
 
50 Râyet-efrâz-ı nübüvvet sipeh-ârâ-yı rusül 
 Mâlik-i mülk-i şefâèat şeh-i fermân-fermâ 
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51 Sebeb-i èâlem ü âdem sened-i mevcûdât 
 Òüsrev-i her dü-cihân pâdişeh-i her dü-serâ 
 
52 Gülbün-i ravøa-i Ùâ-hâ gül-i bâà-ı Yâsîn 
 Bî-òazân serv-i çemen-zâr-ı vemâ erselnâ 
 
53 Úulzüm-i èafv u şefâèat dür-i deryâ-yı kerem 
 Menbaè-ı raómet ü şefúat güher-i kân-ı èaùâ 
 
54 Lî-maèallâh-serîr Aómed-i mürsel ki odur 
 Pâdişâh-ı óarem-i muóterem-i "åümme denâ"1 
  
55 Enbiyâ vü rusül içre aña yoúdur åânî 
 Ki nübüvvetle risâletle odur müsteånâ 
 
56 O kirâmî-güheriñ âdemi itmiş şerefî 
 Maôhar-ı naãã-ı kerîm-i "ve leúad kerremnâ"2 
 
57 Şemè-i cemèi rusülüñ râh-nümâsı sübülüñ 
 Enbiyâ hep o gülüñ ravøasına nâãiye-sâ 
 
58 Kaèbe-i dergehiniñ zâéiri beyt-i maèmûr 
 Óarem-i ravøasınıñ èâkifi èarş-ı aèlâ 
 
59 Mâh-ı tâbân-ı èAcem mihr-i dıraòşân-ı èArab 
 Cebhesi bedr-i düca ùalèatıdır şems-i êuóâ 
 
60 äâéim-i rûze-i dîdârı dil ü cân-ı ümem 
 Gîsuvânı şeb-i Úadr u ruòı èîd-i aêóâ 
 
61 Gülbün-efrûz-ı Úureyş ü gül-i bâà-ı èadnân 
 èAndelîb-i çemen-i Yeårib ü serv-i Baùóâ 
 
62 Kârvân-ı ümeme úâfile-sâlâr-ı necât 

                                                           
1 Necm Sûresi, 8. ayette geçen "sonra yaklaştı" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir. 
2 İsra Sûresi, 70. ayette geçen "Andolsun, biz yücelttik" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir. 
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 Dergeh-i èizzete hem reh-rev ü hem râh-nümâ 
 
63 Gerd-i gird-i óaremi nûr-ı siyehle tevéem 
 Òâk-i pâk-i úademi kuól-ı dü-çeşm-i óavrâ 
 
64 Dem-i neôôâre àazâl-i nigehi ãabr-güdâz 
 Kuól-ı mâ-zâà ile çeşm-i siyehi hûş-rübâ 
 
65 Kürsî-i sîm ü zer dergehi mâh-ı òurşîd 
 Rîze-seng-i óarem-i bârgehi necm-i sühâ 
 
66 Dil-i ãâfı güher-i cûd ile kândan ecved 
 Dest-i pâki kerem ü luùf ile yemden esòâ 
 
67 Lücce-i cûdına nisbetle o kân-ı keremiñ 
 Kemterîn úaùre-i pîçende degildir deryâ 
 
68 Dem-i èafvında seóer-gâh-ı şefâèat o şehiñ 
 Derekâta derecât ola bedel òavfa recâ 
 
69 Bir gelür maèãiyet-i òurd ü büzürg-i ümmet 
 Pîş-i èafvında berâberdir anıñ şâh u gedâ 
 
70 Rûz u şeb mihr ü mehi kâse-i deryûze idüp 
 Âsitânında gedâdır o şehiñ çarò-ı dü-tâ 
 
71 Eşk-i ter âh-ı seóerdir o gül-i bî-òârıñ 
 Dem-be-dem ravøa-i èaşúında olan âb u hevâ 
 
72 Gevher-i mihrine şâyeste degildir virse 
 Cevher-i cânını òalú-ı dü-cihân müjde-bahâ 
 
73 Defter-i kevn ü mekân olmaya evvel saùrı 
 Olsa tafãîl-i åenâ-yı ãıfatı icmâlâ 
 
74 Gökde yerde yeri yoú úaùre-i sîm-âb gibi 
 Düşmen-i şerèini Óaú itmiş ezel bî-ser ü pâ 
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75 Şehper-i şerm ü edeble yüzini ferş iderek 
 Olsa çârûb-keş-i òâk-i deri bâl-i Hümâ 
 
76 Ola hemvâre idüp anda gül-âb-efşânî 
 Óarem-i èizzetine ebr-i saèâdet saúúâ 
 
77 Şebnem-âlûd-ı èaraú olsa gül-i rûyı olur 
 Sebz-i ter âb-ı ruòı ile çemen şerm ü óayâ 
 
78 Gülşen-i rifèatine sebze-i bîgâne felek 
 Mâh bir ayçiçegi anda güneş mihr-i giyâ 
 
79 Nuùú-ı şîrînine ùûùî gibi dil-teşne hezâr 
 Lebine àonca-i ter rûyına verd-i raènâ 
 
80 Bûy-ı gîsû-yı laùîfiyle muèaùùar reyóân 
 Sünbül-i şîfte âşüfte demâà-ı sevdâ 
 
81 Eåer-i muècize-i bâhiresiyle o şehiñ 
 Oldı gûyâ yed-i pâkindeki seng-i òârâ 
 
82 Olmada cân-ı ümem dâéire-i şerèinde 
 Óaşre dek noúùa-i pergâr gibi pâ-ber-câ 
 
83 Ser-fürû-bürde olup maókeme-i èadlinde  
 Óükmüne virdi rıøâ Gebr ü Yahûd ü Tersâ 
 
84 İbn-i Sînâ gibi her gûşede biñ òastası var 
 Yazmamış èillet-i bîmârını Úânûn u Şifâ 
 
85 Âferîniş daòi maèdûm idi mevcûd iken ol 
 Âferîde heme nâ-bûd idi ferden ferdâ 
 
86 Dergeh-i úudrete ferrâş revân-ı Âdem 
 Óarem-i èismetine câriye rûó-ı Óavvâ 
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87 Mîhmân-ı ser-i òân-ı keremi rûó-ı Òalîl 
 Enbiyâ vü rusül ol òâna ùufeyl olsa sezâ 
 
88 èÎd-ı èaşúında dil ü cân-ı Simâèîl gibi 
 Ola ervâó-ı muúaddes dil ü cân ile fedâ 
 
89 Ùûr-ı şevúinde nola ol ene efãaó òaberiñ 
 Úâéil-i úavl-i óikem-perveri olsa Mûsâ 
 
90 Enbiyâsı gibidir úavm-i kelîmullâhıñ 
 Didi ol faòr-i cihân ümmetim içre èulemâ 
 
91 Çeşm-i cân-ı Zekeriyyâ ruòının óayrânı 
 Óilye-pîrâ-yı cemâli leb-i rûó-ı Yaóyâ 
 
92 Şehr-i cûd u keremiyle yere geçdi Úârûn 
 Cüst ü cûy-ı óaremiyle göge çıúdı Îsâ 
 
93 Maôhar-ı redd ü úabûli olanıñ mertebesi 
 Biriniñ taòt-ı serâdır birinin fevú-ı èalâ 
 
94 Baàrı yaàı erimezdi eåer-i tâbından 
 Nûr-ı óıfôından eger şuèle-i şemè alsa øiyâ 
 
95 ëarb-ı tîà-ı úader-endâz-ı úaøâ-peygârı 
 İtdi her óamlede düşmenlerini rûy-be-úafâ 
 
96 İstemez seng-i fesân çaròa ùutarsa dönmez 
 Tîr-i dil-dûzı úader tîà-i ser-endâzı úaøâ 
 
97 Sipeh-i rezmine ol òüsrev-i nuãret-èalemiñ 
 Oldı her óamle-i pür-şûrda hengâm-ı veàâ 
 
98 Siper-i sîm-úamer miàfer-i zer mihr-i münîr 
 Mâh-ı nev tîà ü kemer-bend-i muraããaè cevzâ 
 
99 Dem-be-dem cûy-ı fenâdan güõerân eylemege 
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 Pül-i şemşîri yeter menhel-i cân-ı aèdâ 
 
100 Sipeh-i óaşmetine èavn-i Òudâ rehber olup  
 O şehiñ itdügi dem èazm-i çemen-zâr-ı àazâ 
 
101 äulayup lâle-sitân-ı ôaferi tîà-i àuzât 
 Gûşe gûşe dökilür cedvel-i òûn-ı òuãamâ 
 
102 äadme-i úahrı ile Hind ü èAcem'de o şehiñ 
 Sûmenât ile yere geçdi revâú-ı Kisrâ 
 
103 O şehiñ sâéil-i dergâhı kibâr ile ãıàâr 
 O şehiñ bende-i fermân-beri pîr u bernâ 
 
104 Òâk-i dergâhını rû-mâle gelüp şerminden 
 Düşüre nâfesini yolda àazâlân-ı Òıùâ 
 
105 Âhuvân-ı óarem-i ravøa-i vâlâ-terine 
 Çemen-i cennet-i Firdevs-i berîn ola àıdâ 
 
106 Úaãr-ı şerèinde Ebû Bekr ü èÖmer ol şâhıñ 
 Daòi èOsmân u èAlî oldılar erkân-ı binâ 
 
107 Biri ãıdú ile biri èadl ile bî-hemtâdır 
 Biri óilm ile biri èilm ile ferd ü yektâ 
 
108 Birisi baór-i èaùâdır birisi úulzüm-i dâd 
 Birisi kân-ı óayâdır birisi genc-i seòâ 
 
109 İki şehzâde-i pür-cûd Óasan ile Óüseyn 
 Her biri olmuş iken nûr-ı dü-çeşm-i zehrâ 
 
110 Birine kâse-i zehr-âb-ı fenâ ãundı úader 
 Birini tîà-ı úaøâ itdi emîr-i şühedâ 
 
111 Oldılar cân ile fermân-ı Òudâ'ya teslîm 
 Her biri óükm-i úaøâ vü úadere virdi rıøâ 
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112 Rûó-ı pâk-i şeh-i kevneyne dürûd ile ãalât 
 Âl ü evlâdına aãóâbına teslîm ü åenâ 
 
113 Şeb-i mièrâc o Òudâvend-i Òudâvendâna 
 Sidre'den óaøret-i Cibrîl olup bâl-güşâ 
 
114 Müjde-i vuãlat ile daèvete geldi götürüp 
 Bir hümâ-sâye Burâú esb-i hümâyûn-sîmâ 
 
115 Sürme-i úudret ile çeşm-i siyâhı mekóûl 
 Sünbülîn perçemi hem dil-keş ü hem rûó-fezâ 
 
116 İntiôâr üzre iken maúdemine óasretle 
 Oldı bir demde yeri mescid-i òâã-ı Aúãâ 
 
117 Enbiyâ vü rusüle idüp imâmet anda 
 Oldı devletle feres-rân-ı maúâm-ı vâlâ 
 
118 Ser-be-ser èâlem-i imkânı temâşâ iderek 
 Úalmadı itmedigi seyr-i cibâl ü ãaórâ 
 
119 Çarò-ı mînâya úadem baãdı açup bâl ü perin 
 O perîdir ki ola cilve-gehi şîşe sezâ 
 
120 äubóa dek yandı úanâdîl-i nücûm-ı raòşân 
 Eyledi yümn-i úudûmiyle felek donanma 
 
121 Oldı gülgûn-ı şafaú ùâs-ı felekde óâøır 
 Virdi bâl ü düm-i pâkîzesine reng-i òınâ 
 
122 Bir işâretle dü-şaúú oldı o dem kürre-i mâh  
 O şehiñ gûşe-i ebrûsı idince îmâ 
 
123 Zîr-i meşú oldı úamer levó-i zer-efşân òurşîd 
 O şehiñ midóatini itdi èuùârid imlâ 
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124 Úademin bûs idicek oldı hemân raúã-künân 
 Zühre meràûle-i naètıyla terennüm-pîrâ 
 
125 Úurã-ı òurşîde nigâh eylemedi õerre úadar 
 İtdi ol øayf-ı Òudâ anı Mesîó'e ièùâ 
 
126 Müşterî úâêî iken maókeme-i nüh-felege 
 İtdi bercîs kemâlinden anıñ istióyâ 
 
127 Bîm-i şemşîr-i cihân-gîri ile Behrâm'ıñ 
 Eline raèşe gelüp düşdi o tîà-i àarrâ 
 
128 Pâs-bân eyledi heftüm felege Keyvân'ı 
 Burc-ı iånâ èaşeri gezdi olup reh-peymâ 
 
129 Peyk-i Mevlâ ile ol cân-ı cihân cilve-künân 
 Sidreye oldı revân sürèat ile rûó-âsâ 
 
130 Úaldı hem-râhı daòi anda miåâl-i bülbül 
 Gül-i rûyından olup dûr didi vâ-esefâ 
 
131 Kürsî-i èarşa èurûc itdi sürûşân-ı kirâm 
 Didiler pâyini taúbîl idüp ehlen sehlâ 
 
132 Anı da geçdi olup taòt-ı revânı Refref 
 èÂlem-i nûra øiyâ virdi o òurşîd-liúâ 
 
133 Úâbe úavseyne gelüp menzil-i úurb oldı yeri 
 Kelimât itdi bilâ-vâsıùa bî-óarf ü ãadâ 
 
134 Ne murâd itdi ise virdi iki èâlemde 
 Úıldı her óâcetini Óaøret-i Allâh revâ 
 
135 Mâverâsından anıñ bulmadılar nâm u nişân 
 Oúını atdı o dem yayını yaãdı èuúalâ 
 
136 Mümkinât olmuş iken bî-siperi sürèatiniñ 
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 Burada kendüyi àayb eyledi èaúl-ı òod-râ 
 
137 Lâ-mekân mülkini ùayy eyledi ol şâh-süvâr 
 Şeş-cihât olsa nola cünbişine teng-feøâ 
 
138 Yine geldi yerine bir bedene rûó gibi 
 Müjde-i raómet ile oldı meserret-baòşâ 
 
139 Mihribânâ mededâ kehf-i emânâ senedâ 
 Ey èuãât-ı ümeme müşfiú-i bî-çend ü çirâ 
 
140 Seni bî-Ùûr-ı münâcât kelîm itdi Òudâ 
 Olmadan menzil-i Mûsâ daòi Ùûr-ı Sînâ1 
 
141 Seni Óaúú eyledi miãbâó-ı hidâyet-lemeèân 
 İtdi güm-râhlara şerèiñi mişkât-ı hüdâ 
 
142 Muècizâtıñla cihân bâàını ser-sebz itdiñ 
 Ey vücûdı çemen-ârâ-yı gülistân-ı beúâ 
 
143 Cedvel-i şerè-i laùîfiñ idüp icrâ óükmin 
 Oldı reyyân u muùarrâ bu çemen-zâr-ı fenâ 
 
144 Gülşen-i naèt-ı şerîfiñde bu şièr-i ter ile 
 Bülbül olsa yeridir cân-ı Naôîm-i şeydâ 
 
145 Saña îmân ile iúrâr ideli arø u semâ 
 Yerde gökde didiler ins ü melek âmennâ 
 
146 Úâbe úavseyn kemân úaşlarıñıñ òam-zedesi 
 Tîr-i müjgânıñıñ âmâc-gehi ev ednâ 
 
147 Ey úadi serv-i çemân-ı çemen-i àaybü'l-àayb 
 Sâyebân eyler idi sâyeñi bulsa Ùûbâ 
 

                                                           
1 Olmadan, A: Olmadı 



170 
 

148 Olmayan sâye-veş üftâde nihâl-i úadiñe 
 Sâye gibi ola senden iki èâlemde cüdâ 
 
149 Kürsî-i èarş-ı muèallâ ola neôôâre-gehi 
 Tûtiyâ eylese òâk-i deriñi nâ-bînâ 
 
150 Vâlih-i âyîne-i ùalèatiñ İbn-i Mesèûd 
 èÂşıú-ı derd ü àamıñ cân u dil-i Bû-Derdâ 
 
151 Dergehiñ Kaèbe-i ebrâr u maùâf-ı aórâr 
 Úıble-i óâcet ü miórâb-ı niyâz-ı èurefâ 
 
152 Dest-i âmâle àubâr-ı ser-i kûyuñ iksîr 
 Çeşm-i iúbâle türâb-ı úademiñ kuól-ı cilâ 
 
153 Medóiñi Óaøret-i Óaú itmiş iken maòlûúât 
 Nice taèrîf ideler õât-ı şerîfiñ óâşâ 
 
154 Óüccet-i vaãf-ı ãıfâtıñda òaùâ itse Naôîm 
 Keremiñden úalem-i èafv ile eyle imøâ 
 
155 Óüccet-i cürmüne èafvıñ olup imøâ-yı úabûl 
 Şefúatiñ ola berât-ı èamelinde ùuàrâ 
 
156 Kilk-i èafvıñla beyâø eyle sevâd-ı cürmin 
 O siyeh-nâme meded úalmaya pür-òaùù-ı òaùâ 
 
157 äaón-ı maóşerde úıyâmet úopara feryâdı 
 Aña imdâd-res olmazsañ eger vâ-veylâ 
 
158 Keremiñden dü-cihânda ne úadar müõnib ise  
 Kesmez ümmîdini ey òâce-i dîn ü dünyâ 
 
159 Eyleme dest-güşâ dâde-i àayra şâhım 
 Eyle dervîşiñi cûd u keremiñle iànâ1 

                                                           
1 keremiñle, A: keremiñden 
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160 Hem-civâr eyle o bî-çâreyi bir bî-kesdir 
 äıóóatinde aña úıl cennet-i úûyuñ meèvâ 
 
161 Óarem-i kûyuñı itsün dil ü cân ile ùavâf1 
 Dem-be-dem nâle-künân yalın ayaú başı úabâ 
 
162 Eylesün gülşen-i kûyında sürûd ü neàamât 
 Bülbül-i midóatiñi eyleme bî-berg ü nevâ 
 
163 Anı da úâfile-i luùfuña ilóâú eyle 
 Nefóa-i ãûr ola ol demde ki gül-bâng-i derâ 
 
164 Dem-i âòirde ola mûnis-i cânı õikriñ 
 Úoma bî-çâreyi ol demde àarîb ü tenhâ 
 
165 äalavâtıñla leb-i cânına ur mühr-i sükût 
 Vire kâlâsına pîrâye o zîbâ tamàâ 
 
166 Besdir ey òâme yeter eyleme taùvîl-i kelâm 
 Nice bir lâf-ı süòanda bu dükenmez daèvâ 
 
167 Eyle her óarf-i òaùâya dü-hezâr istiàfâr 
 Vaútidir dergeh-i Óaúú'a açıla dest-i duèâ 
 
168 Tâ ki vaãf-ı şeh-i kevneyn ile her şâm u seóer 
 Baàlana maómil-i kâlâ-yı nuèût-ı şuèarâ 
 
169 Úâfile úâfile envaè-ı taóiyyât u ãalât 
 Ravøa-i pâkine teslîm ola her ãubó u mesâ 
 
170 Òâdim-i şerèi olup fevú-i èalâda mesrûr 
 Òaãm-ı câhı ola mescûn-ı çeh-i taóte-åerâ 
 
171 Ser-i bî-devlet-i bed-òâhına rûzân u şebân 

                                                           
1 itsün, A: úılsun 
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Óaşre dek ebr-i úaøâ yaàdıra bârân-ı belâ 
 
 4 Naèt-ı Laùîf Der-Óaúú-ı Sulùân-ı Enbiyâ vü Resûl-i Kibriyâ èAleyhi'ã-
ãalavât Ve't-taóiyyât1 
 (T: 198b, H: 140b, R: 186b, A: 16b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Âfitâb-ı ãubó-ı mâ-evóâ Óabîb-i Kibriyâ 
 Mâh-tâb-ı şâm-ı ev-ednâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
2 Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi 
 Şemè-i bezm-i leyletü'l-İsrâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
3 èAúl-ı evvel úayd-bend-i èaşúınıñ dîvânesi 
 Nâzenîn-i óaøret-i Mevlâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
4 Ve'ê-êuóâ vaãf-ı güli ve'l-leyl şeró-i sünbüli 
 Bâà-ı Yâsîn ravøa-i Ùâ-hâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
5 Bülbül-i levlâk-i õâtı lî-maèallâh lânesi 
 Bezm-i úurba ùûùî-i gûyâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
6 äıdú u èadl ü óilm ü èilmi õâtına maôhar idüp     
 Virdi çâr-erkâna fer óaúúâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
7 Çâr-yâr-ı bâ-ãafâdır hem-dem-i kâşânesi 
 äâóibü'l-Mièrâc mevlânâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
8 Ebrû-yı iúbâliniñ mâh-ı felek óasret-keşi 
 Bedr-i tâbân-ı cihân-ârâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
9 Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i münevver şânesi 
 Neyyir-i raòşân-ı bî-hemtâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
10 Bezm-gâh-ı sâàar-ı èaşúı dil-i èuşşâúdır1 

                                                           
1 Başlık, S nüshasından alınmıştır. 
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 Neşée-baòş-ı èâşıú-ı şeydâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
11 Úalb-i èârifdir şarâb-ı şevúiniñ òum-òânesi 
 Sîne-çâkı her dil-i dânâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
12 Kâse-i inèâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi 
 Mest-i èaşúı Óıør ile èÎsâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
13 Bâde-i iósânınıñ ins ü melek mestânesi 
 äadr-ı bezm-i ãûret ü maènâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
14 Cûybâr-ı cûdınuñ mâh-ı münevver kûzesi 
 Teşnesi dünyâ vü mâ-fîhâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
15 Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luùfınuñ peymânesi 
 Feyø-baòş-ı èâlem-i bâlâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
16 èArş câh-ı úadriniñ evc-âşinâ-yı rifèati 
 Òusrev-i kürsî-i istiànâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
17 Çarò bâà-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi 
 Gülşen-i úurba çemen-pîrâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
18 Úulzüm-i esrâr u óikmetde dür-i úudret-ãadef 
 Kân-ı kevne gevher-i yektâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
19 Genc-i èirfân u kemâliñ gevher-i yek-dânesi 
 Baór-i râza lûlû-yı lâlâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
20 Òilèat-ârâ-yı leèamrük tâc-dâr-ı ıãùıfâ 
 Faòr-i dünyâ mefòar-i èuúbâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
21 Taòt-gâh-ı èarş-ı aèlâ mesned-i şâhânesi 
 Zîb-i ãadr-ı Yeårib ü Baùóâ Óabîb-i Kibriyâ 
 

                                                                                                                                                                     
1 dil-i èuşşâúdır, A: dil-i şûrîdegân 
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22 Kuól-i èmâ-zâàa'l-baãar maòãûã-ı çeşm-i ekóeli 
 Òâk-i pâyı sürme-i óavrâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
23 İns ü cânıñ maùlab-ı aèlâ olan cânânesi 
 Kâéinâta maúãad-ı aúãâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
24 Mest-i ser-germ-i maèâãîdir bugün şeydâ Naôîm 
 Eyleye şefúat meger ferdâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
25 İsterim maèõûr ola evøâè-ı güstâòânesi1 
 Baúma noúãân-ı Naôîm'e yâ Óabîb-i Kibriyâ 
 
 Be-Óarfi'l-Bâ 
 5 Der-Naèt-ı Şerîf-i Mefòar-i Mevcûdât2 

(T: 89b, H: 34a, R: 83b, A: 17b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Mihr ü mehdir ãanma bezm-i çaròda her rûz u şeb 
 İki sâúî câm-ber-kef devr iderler rûz u şeb 
 
2 Mihr ü meh rûy-ı cebîn-i şâhid-i endîşedir 
 èÂrıøiyle zülf-i müşgîn ü muèanber rûz u şeb 
 
3 Mihr ü mâhı pûte-i nâr-ı şafaúda úâl idüp 
 Sîm ü zer òarca sipihr-i kîmyâ-ger rûz u şeb 
 
4 Mihr ü meh olmuş dükân-ı çaròa iki kelle úand 
 Kim anı úannâd-ı dehr eyler mükerrer rûz u şeb 
 
5 Mihr ü mâh-ı nev degil abdâl olup pîr-i felek 
 Cüst ü cûda dâà-ber-ser naèl-der-ber rûz u şeb 
 
6 Mihr ü meh fânûslardır sîm ü zerden gûyiyâ 
 Kim virirler nev-èarûs-ı dehre zîver rûz u şeb 

                                                           
1 İsterim, A: Umarım 
2 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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7 Mihr ü meh bu òânúâh-ı nüh-revâú-ı çaròda 
 İki èâşıú Mevlevîlerdir dönerler rûz u şeb 
 
8 Mihr ü meh nerrâd-ı çaròa oldı gûyâ kaèbeteyn 
 İtmede ãad-mekr ile bâzî-i şeş-der rûz u şeb 
 
9 Mihr-i èâlem-tâb ile fülk-i sipihr-i mâh-ı nev 
 Biri olmuş bâd-bân u biri lenger rûz u şeb 
 
10 Mihr ü meh ãanma idüp evreng-i gerdûna cülûs 
 Óükm iderler èâleme iki birâder rûz u şeb 
 
11 Mihr ü meh zerrîn iki levó oldı kim ùıfl-ı felek 
 İtmede ders-i cefâ vü cevri ezber rûz u şeb 
 
12 Mihr ü meh ãanma şafaúla àarú-ı òûn olmuş yatur 
 äaón-ı bismil-gâh-ı gerdûnda iki ser rûz u şeb 
 
13 Mihr ü meh ôann eyleme bezm-i felekde devr ider 
 Ehl-i derde zehr ile bir iki sâàar rûz u şeb 
 
14 Mihr-i èâlem-tâb şuúúa mâh-ı nevdir ser-èalem 
 Burc-ı bâzû-yı sipihr üzre dikerler rûz u şeb 
 
15 Mihr ü meh iki ùabaúla itmede dehre niåâr 
 Birisi kâfûr biri müşg-i eõfer rûz u şeb 
 
16 Mihr ü meh ôann eyleme gûyâ ki ãâóibsiz úalup 
 Olmada âvîze çaròa iki efser rûz u şeb 
 
17 Süfre-i devr-i felekde úurãlardır mihr ü mâh 
 Kim àıdâ eyler anı çarò-ı sitem-ger rûz u şeb 
 
18 Ùâslardır mihr ü meh germâbe-i nüh-úubbede 
 áasl ider òûn-ı şafaúla çarò-ı aòêar rûz u şeb 
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19 Levó-i mihr ü mâhdan kerrûbiyân ãad-şevú ile 
 Naèt-ı şâh-ı enbiyâyı ezber eyler rûz u şeb 
 
20 Mihr ü meh àavvâã-ı baór-i nîl-gûn-ı çaròdır 
 İtmege ol óaørete îåâr-ı gevher rûz u şeb 
 
21 Aómed-i mürsel ki mihr ü mâh-ı nev dergâhına 
 Birisi serheng biri óalúa-i der rûz u şeb 
 
22 Mihr-i gerdûn-ı nübüvvet mâh-ı burc-ı meróamet 
 Muècizâtın söyleşir èâlem ser-â-ser rûz u şeb 
 
23 Mihr ü meh ôann itme ol sulùân-ı levlâk-efserin 
 Âsitânın iki derbândır ki bekler rûz u şeb 
 
24 Mihri bî-fer eylemiş mâh-ı nevi úılmış nizâr 
 èArø-ı óüsn itdikde ebrû-yı peyember rûz u şeb 
 
25 Mihr ü mehden çarò iki meşèal fürûzân eyleyüp 
 Pîş-gâh-ı dergehinde şuèle-güster rûz u şeb 
 
26 Mihri ser-germ itdi mihri mâhı úıldı dil-figâr 
 Biri pür-âteş biri pür-dâà u lâàar rûz u şeb 
 
27 Mihr ü meh micmer-fürûz-ı bârgâh-ı şerèidir 
 Kâm-ı èâlem bûy-ı òulúiyle muèaùùar rûz u şeb 
 
28 Olmasa mihriñ küsûfı mâhda gâhî òusûf 
 Dirdim ol şâha olur miréât-ı enver rûz u şeb 
 
29 Muntaôırdır mihr ü mehden eyleyüp her pâyesin 
 Müjde-i teşrîfine bu heft-minber rûz u şeb 
 
30 Mihr-i burc-ı úudretâ mâh-ı sipihr-i raómetâ 
 Ey ki õâtıñdır seniñ eşyâya maãdar rûz u şeb 
 
31 Mihr ü meh pervâne-i şemè-i cemâliñdir seniñ 
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 Dehr ruòsâr u cebîniñle münevver rûz u şeb 
 
32 Mihr ü meh-feyøâ ki sensin raómeten li'l-èâlemîn 
 Ümmetiñ iósânıña olmaúda maôhar rûz u şeb 
 
33 Mihr ü meh-úadrâ benim ol õerre-i nâçîz kim 
 Dâéim aóvâl-i dil-i zârım mükedder rûz u şeb 
 
34 Peyrev-i kilk-i Fehîm oldum görüp mihr ü mehin 
 Bu zemînde ùaróını taósîn iderler rûz u şeb 
 
35 Mihr ü meh-rütbe Neşâùî-i süòan-ver kim görüp 
 Vaãf-ı õâtıñ eylerim ãad-şevú ile her rûz u şeb 
 
36 Mihr ü meh gibi sezâdır olsa pür-nûr-ı kemâl 
 Vaãfıñı eyler Naôîm-i nükte-perver rûz u şeb 
 
37 Âsumân-ı naôma mihr ü mâh ise anlar eger 
 Ben hilâlim olmada úadrim füzûn-ter rûz u şeb 
 
38 Naètıñı yazdıúça levó-i mihr ü mâha dâà urur 
 Eyleyen vaãf-ı ãıfâtın tâ-be-maóşer rûz u şeb 
 
39 Mihr ü mâh-ı naèt-ı pâkin eyleyüp ãad-èacz ile 
 Úıl duèâ taórîriñ ey kilk-i åenâ-ger rûz u şeb 
 
40 Mihr ü meh tâ èâleme pertev ãalup revnaú virir 
 Söyleye naètın ümem kişver-be-kişver rûz u şeb 
 
41 Pençe-i mihr ile gerdûn mâh-ı nevden òışm ile 
 Düşmen-i dîne çeke şemşîr u òançer rûz u şeb 
 
42 Mihr ü meh devr eyledikçe èâlemi Óaú ümmetin 
 Eyleye aèdâya manãûr u muôaffer rûz u şeb 
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 Be-Óarfi't-Tâ1 
6 (T: 90b, H: 35a, R: 84b, A: 18b) 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Kişver-i naôma olup vâlî-i bâ-úayd-ı óayât 
 Oldı ilhâm-ı ilâhî baña ùuàrâ-yı berât 
 
2 Şeh-i naômım úalemimdir èalem-i semt-i beyân 
 Òayl-i maènâ pes ü pîş-i èalemimde neferât 
 
3 Eylemiş feyø-i Òudâ kilk-i hüner-perverimi 
 Bûstân-ı süòana naòl-ı maèânî åemerât 
 
4 Âyine-òâne-i maènîde ider mülhem-i àayb 
 Ùûùî-i nuùúuma taèlîm-i edâ-yı kelimât 
 
5 Leõõet-i ney-şeker-i kilk-i terim buldı revâc  
 Kâsid olsa yeridir revnaú-ı bâzâr-ı nebât 
 
6 Çâşnî-i süòanımda o óalâvet var kim 
 Reşkden àayret ile telò ola èayş-ı leõõât 
 
7 Ùabèım âyîne-i ruò şâhid-i èaúliyyâta 
 Úalemim çihre-güşâ-yı tütuú-ı naúliyyât 
 
8 Mekteb-i naômıma elfâô-ı laùîfim eùfâl 
 Cins-i maènâ vü beyân òacle-i şièrimde benât 
 
9 Bir úalem ãuyı revân eyledi her vâdîde 
 Eyleyüp kilk-i terim râh-ı süòanda òayrât 
 
10 Dem-be-dem itmededir âb-ı óayâtı cârî 
 Lûle-i çeşme-i óayvân gibi bu kilk ü devât 
 
11 Câdû-yı nuùúuma meftûn-şüde erbâb-ı füsûn 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 Sâóir-i ùabèıma dûn mertebedir nârencât 
 
12 Başlasa şîve-i îhâm ile reftâre olur 
 Ser-fürû-bürde-i pây-ı úalemim remz ü nikât 
 
13 Benim ol kim der-i eyvân-ı kemâlimde henüz 
 Fevc fevc ehl-i hüner olmada muótâc-ı zekât 
 
14 Eylemiş feyø-i ezel òacle-geh-i diúúatde 
 Bikr-i naôma úalemim mâşiùa ùabèım miréât 
 
15 Noúùa-i òâl-i èiõâr-ı büt-i maømûnumdur 
 äafaóât üzre geh îåâr ide òâmem úaùarât 
 
16 Bâà-ı maènâda döner sünbül-i şebnem-dâra 
 Her döküldükçe midâd-ı úalemimden reşeóât 
 
17 Sözde miúdâr-ı daúîúa nola fevt eylemese 
 Oldı hengâm-ı süòan ùabè-ı reşîúim mîúât 
 
18 Ne úadar yüksek uçarsa ãaf-ı muràân-ı hüner 
 Hüdhüd-i çâpük-i endîşeme irmek heyhât 
 
19 Âb-ı óayvâna óurûf-ı süòanım oldı ôurûf 
 Görinürse nola her saùrı sevâd-ı ôulümât 
 
20 Úalemim vaút-i óaãâd olsa nola sünbüle-çîn 
 Òırmen-i nâùıúama feyø-i Òudâ maóãûlât 
 
21 èAndelîbân-ı süòan itmededir cümle sükût 
 Bülbül-i nâùıúam itdikçe sürûd u naàamât 
 
22 Çaú ser-i noúùa-i mevhûmede reftâr eyler 
 Görmedim edhem-i òâmem gibi nâzük-óarekât 
 
23 Ùumùurâú-ı süòanım fevc-i sipâh-ı naômım 
 Òüsrevân-ı hünere itmede èarø-ı dârât 
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24 Lehçe-i pâkime olmaz süòan-ı àayr úıyâs 
 Úaùredir baór-i muóîùe göre Ceyóûn u Fırât 
 
25 Daèvî-i şièrde besdir baña maènâ vü beyân 
 Demdir itsem iki şâhidle vücûdum iåbât 
 
26 Meclis-i òüsrev-i ùabèımda müheyyâ esbâb 
 Bezm-i Cemşîd-i òayâlimde müretteb âlât 
 
27 Dem-be-dem zümre-i rindân-ı ùarab-òâne-i feyø 
 Neşve-i bâde-i taóúîúim ile pür-óâlât 
 
28 Bülbül-i nuùú-ı òoş-elóânım iderse demidir 
 Naèt-gûyân çemen-i sâmièayı pür-eãvât 
 
29 Sebeb-i òilúat o kim buldı vücûdıyla şeref 
 Çâr-unãur se-mevâlîd ü nüh-âbâ vü cihât 
 
30 Şemè-i eyvân-ı hüdâ nûr-ı Òudâ kim oldı 
 Bezm-i kâşâne-i mièrâca cemâli mişkât 
 
31 Gevher-i úulzüm-i èirfân ki anıñ olmuş ezel 
 Dürr-i yektâ-yı vücûdı sebeb-i mevcûdât 
 
32 Òâce-i her dü-cihân ãâóib-i naãã-ı Úuréân 
 Nâsiò-i âyet-i İncîl ü Zebûr u Tevrât 
 
33 Pîşvâ-yı küremâ úâfile-sâlâr-ı èaùâ 
 İftiòâr-ı şürefâ faòr-i kirâm-ı sâdât 
 
34 Raómet-i èâlemiyân yaèni Óabîbü'r-Raóman 
 Eylemiş Îzid ü Yezdân anı âyîne-i õât 
 
35 Hâdî-i dîn-i mübîn bedreúa-i râh-ı yaúîn 
 Şâriè-i rûy-ı zemîn úâêî-i ehl-i óâcât 
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36 Maôhar-ı åümme denâ mâ-ãadaú-ı ev ednâ 
 Òüsrev-i Yesrib ü Baùóâ vü şefîèü'l-èAraãât 
 
37 Tûde-i òâk-i deri eyledi òûn müşg-i teri 
 Õât-ı yektâ-güheri bâèiå-i àufrân-ı èuãât 
 
38 Naòl-ı ùûbâ èalemi ravøa-i cennet óaremi 
 Bârgâh-ı keremi melce-i erbâb-ı necât 
 
39 èİllet-i òilúat-i kevneyn resûlü'å-åeúaleyn 
 Óaøret-i Aómed-i muòtâr èaleyhi'ã-ãalavât 
 
40 O şeh-i èâlem ü âdem ki anıñ bulmuş ezel 
 Enbiyâ èizzet-i şânıyla èulüvv-i derecât 
 
41 Nâzenîn-i Óaú o maóbûb-ı İlâhî ki anıñ 
 Oldı miórâb-ı deri úıble-geh-i maòlûúât 
 
42 èArş-mesned o òudâvend-i mükerrem ki anıñ 
 Kişver-i câhına olmuş dü-cihân ilóâúât 
 
43 Laúabı gerçi anıñ ümmî-i nâ-òande velî 
 Õât-ı èâlî-ãıfatı muãóaf-ı muèciz-âyât 
 
44 Kisve-i Kaèbe o gîsû Óacerü'l-esved-òâl 
 Úıble-i ümmete o ravøa o ser-kû èArafât 
 
45 Meclis-i rifèatine mihr ile meh iki sirâc 
 Maófil-i úadrine nüh-süllem-i gerdûn mirúât 
 
46 Nûr-ı iúbâline Cibrîl-i Emîn pervâne 
 Mihr-i iclâline ervâó-ı muúaddes õerrât 
 
47 Bezm-i İsrâ'da sirâc-ı şeb-i Mièrâc-fürûz 
 Óarem-i úurbda miãbâó-ı hidâyet lemeèât 
 
48 Òâk-rûb-ı óarem-i midóati şeyò-i Besùâm 
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 Òâdim-i bâr-geh-i menúabeti pîr-i Herât 
 
49 Dûstân-ı óarem-i ravøası Firdevs-mekîn 
 Düşmen-i câhı bün-i çâh-nişîn-i derekât 
 
50 Emri nûr-efgen-i kâşâne-i zühd ü taúvâ 
 Nehyi âteş-zen-i òırmen-geh-i rızú u ùâmât 
 
51 Ùâú-ı Kisrâ-yı nigûn itdi ôuhûr-ı õâtı 
 äadme-i úahrına dûş olsa nola Lât ü Menât 
 
52 Çeh-nişîn-i èadem eylerdi vücûd-ı òaãmı 
 Saùvetinden ki ôuhûr eyleye gâhî ãademât 
 
53 Pîl-ten olsa da ruò gösterüp esb-i àaøabı 
 Òaãma ferzâne sürüp beydaú o şeh eyler mât 
 
54 Úudsiyân âyet-i evãâfını gûş itmek içün 
 Açılur ãubó u mesâ şems ü úamerden àurefât 
 
55 Oldı ser-geşte o sevdâ ile hep âhûlar 
 Micmer-i òulúı idelden beri neşr-i nefeòât 
 
56 Vâãıl-ı bezm-geh-i dâr-ı selâm-ı óıfôı 
 Ola óaúúâ ki dü-èâlemde maãûn ez-âfât 
 
57 Òüsrevâ dâd-gerâ dâver-i èâlî güherâ 
 Ey òudâvend-i rusül-óayl ü nübüvvet-râyât 
 
58 Sensin ol kim dil ü cân ile olup emriñe râm 
 Eyleyen cismini âlûde-i gerd-i ùâèât 
 
59 Bezmine sündüs ü istebraú olup ferş ola 
 Òâdimi óûr u maúâmâtı úuãûr-ı cennât 
 
60 Sensin ol seyyid-i kevneyn ki meddâóıñ olan 
 Feyø-i medóiñle olur şâèir-i memdûó-ãıfât 



183 
 

 
61 Biñde bir midóatiñi kilk-i èuùârid yazamaz 
 äafaóât olsa felekler aña encüm noúùât 
 
62 Midóat-i õât-ı şerîfiñ degil illâ ilhâm 
 áayr-ı naètıñ olan eşèâr ise hep tezvîrât 
 
63 Şièr óaúúâ ki nuèûtuñla olur siór-i óelâl 
 Süòan-ı bîhûde-gû cümle óarâm u àalaùât 
 
64 Merdüm-i dîdem ola dûde úalem müjgânım 
 Olsa maèlûmum eger vaãfıña şâyeste lüàât 
 
65 Çemen-i manúabetiñ bülbülidir cân-ı Naôîm  
 İtdi muràân-ı beyânı naàamâtı iskât 
 
66 Ey resûl-i Úureşî òayli zamân olmuş idi 
 Vaãf-ı pâkiñde seniñ itmiş idim taúãîrât 
 
67 Baúma noúãânıma èöõrün dileyüp bu cürmüñ 
 èÂcizâne iderim şimdi úaøâ-yı mâ-fât 
 
68 èÖmrümi menúabetiñ òıdmetine vaúf itdim  
 Óâsılı mâdióüñim küllü èaşiyyi ve àadât 
 
69 Gevher-i vaãfıña cân ile òarîdârım ben 
 Ne úadar olsa da destimde biøâèat müzcât 
 
70 Naúd-i güftârımı itdikçe åenâña îåâr 
 Ceyb-i endîşemi ol deñli pür itdi berekât 
 
71 èAzm idüp kûyıña yolda öleniñ úabrinde 
 Her ùarafdan açıla seyr-i cinâna àurefât 
 
72 Neşve-i dürdî-i derdiñ ile cândan geçene 
 Ne úadar olsa da düşvâr ola âsân sekerât 
 



184 
 

73 Ser-girân eyle beni bâde-i iúrârıñ ile 
 Sâúî-i bezm-i ecel ãunduàı dem câm-ı memât 
 
74 Umaram feyø-i kemâl-i keremiñ sulùânım 
 Gerçi yoú cürmüme bir vech ile óadd ü àayât 
 
75 Kilk-i èafvıñla beyâø itmez iseñ vay baña 
 İtdügüm òabù ü òaùâ cümle sevâd-ı ãafaóât 
 
76 Bilmezem keffe-i mîzân ne çeker rûz-ı óisâb 
 Seyyiéâtımla eger vezn olursa óasenât 
 
77 Geldi hengâm-ı duèâ durma òamûş ol òâmûş 
 Besdir ey òâme yeter basù-ı bisâù-ı ebyât 
 
78 Tâ ki mülk-i süòana mâlik olup ehl-i beyân 
 Ola aókâm-ı maèânîde devâm ile åebât 
 
79 Úona ol pâdişeh-i her dü-serânıñ şeb ü rûz 
 Óarem-i dergehine úâfile-i teslîmât 
 
80 Ravøa-i pâkine dâéim ola îåâr ü niåâr 
 Nûr-ı miãbâó-ı taóiyyât ile mişkât-ı ãalât 
 
 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'å-æâ1 
 7 Feryâd-ı Òâme-i Hezâr-ı Şûrîde-nevâ Der-gülistân-ı Naèt-ı Óabîb-i Kibriyâ2 
 (T: 92b, H: 37a, R: 86b, A: 20a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Aşú oldı òazân ile bahâr olmaàa bâèiå 
 Geh hecr ü gehî vuãlat-ı yâr olmaàa bâèiå 
 
2 Hep èaşú iledir àamze-i şeh-bâzına yâriñ 
 Murà-ı dil-i âvâre şikâr olmaàa bâèiå 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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3 Hep èaşú iledir bülbül-i şûrîde olup zâr 
 Gülşende gülüñ hem-demi òâr olmaàa bâèiå 
 
4 Hep èaşú ile âmîziş imiş çün gül ü şebnem 
 Laèl-i leb-i yâr ile dâr olmaàa bâèiå 
 
5 Hep èaşú iledir âteş-i cân-gâh-ı maóabbet 
 Her demde derûn-sûz-ı çenâr olmaàa bâèiå 
 
6 Hep èaşú iledir øıddı iken hecr viãâliñ 
 Dâéim yine hem-úurb-ı civâr olmaàa bâèiå 
 
7 Hep èaşú iledir üştür-i eflâk dem-â-dem 
 Bâr-ı àam ile zîr-i mehâr olmaàa bâèiå 
 
8 Hep èaşú iledir sâàar-ı òurşîde meh-i nev 
 Òamyâze-keşân zerd ü nizâr olmaàa bâèiå 
 
9 Hep èaşú iledir şems ü úamer ãubó u mesâda 
 Gerdûne-i gerdûne-süvâr olmaàa bâèiå 
 
10 Hep èaşú iledir sâóa-i vüsèat-geh-i èâlem 
 Sulùân u gedâ başına ùâr olmaàa bâèiå 
 
11 Hep èaşú iledir cism-i belâ-perver-i Manãûr 
 Biñ cân ile zîb-i ser-i dâr olmaàa bâèiå 
 
12 Hep èaşú iledir bâdiye-i şûrda èâşıú 
 Âmîòte-i gerd ü àubâr olmaàa bâèiå 
 
13 Hep èaşú iledir nâz-fürûşân naøarında 
 èUşşâú õelîl olmaàa òâr olmaàa bâèiå 
 
14 Hep èaşú iledir seng-i melâmetle dil-i zâr 
 Òâùır-şiken-i şîşe-i èâr olmaàa bâèiå 
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15 Hep èaşú iledir èâşıúa ey èaúl-ı òod-ârâ 
 Pendiñ àam-ı hicrân gibi bâr olmaàa bâèiå 
 
16 Hep èaşú iledir naèt-ı şeh-i maşrıú u maàrib 
 Ârâyiş-i her dâr u diyâr olmaàa bâèiå 
 
17 Şâhen-şeh-i evreng-i risâlet ki vücûdı 
 Oldı yoà iken èâlemi var olmaàa bâèiå 
 
18 Ser-úâfile-i òayl-i nübüvvet ki ôuhûrı 
 Heft-üştür-i eflâk-ı úaùâr olmaàa bâèiå 
 
19 Dâdâr-ı cihân-dâr ki teşrîf-i úudûmi 
 Nüh dâéire-i çaròa medâr olmaàa bâèiå 
 
20 Sulùân-ı cihân-gîr ki râyât-ı şükûhı 
 Burc u beden-i heft-óiãâr olmaàa bâèiå 
 
21 Maóbûb-ı Òudâ Aómed-i Muòtâr ki oldur 
 Òâk-i óaremi nâãiye-zâr olmaàa bâèiå 
 
22 Ol maôhar-ı levlâk ki ruòsâr u cebîni 
 Òurşîd ü úamer şaèşaèa-bâr olmaàa bâèiå 
 
23 Ol ãâóib-i Mièrâc ki âyîne-i õâtı 
 Óüsn-i ezeli cilve-niåâr olmaàa bâèiå 
 
24 Ol seyyid-i kevneyn ki yârân-ı çehârı 
 Dîn úaãrına erkân-ı çehâr olmaàa bâèiå 
 
25 Ol mûcib-i àufrân ki anıñ dîde-i èafvı 
 èÂãîlere maóşerde duçâr olmaàa bâèiå 
 
26 Ol gevher-i gencîne-i raómet ki vücûdı 
 Bu lücce-i bî-úaèr u kenâr olmaàa bâèiå 
 
27 Âb-ı ruòınıñ óürmetidir ins ü melekle 
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 Hep èarø u semâvât ü bióâr olmaàa bâèiå 
 
28 Úaãr-ı dü-serâya şeref-i maúdem-i pâki 
 Ârâyiş ile naúş u nigâr olmaàa bâèiå 
 
29 Rûzân u şebân ãayúal-i cûd u keremidir 
 Òurşîd u úamer âyîne-dâr olmaàa bâèiå 
 
30 Deryâya ãalup bâriúasın neyyir-i èaşúı 
 Göñlüm gibi bî-ãabr u úarâr olmaàa bâèiå 
 
31 Kühsâra düşüp sâye-i èanúâ per-i óilmi 
 Temkîn ü sükûn ile vaúâr olmaàa bâèiå 
 
32 Câm-ı keremi bezm-i dü-èâlemde olur nûş 
 Olsa ne èaceb keyfi dü-bârâ olmaàa bâèiå 
 
33 Bûy-ı òoş-ı òulú ile àazâlân-ı Òıùânıñ 
 Òûn-âb-ı dili müşg-i Tatâr olmaàa bâèiå 
 
34 Germiyyet-i mihr iledir ol mâh-ı yaúîniñ 
 Hep àonce-lebân lâle-èiõâr olmaàa bâèiå 
 
35 Feyø-i úadeó-i mey-gede-i óıfôıdır el-óaú 
 Mestânesi bî-renc-i òumâr olmaàa bâèiå 
 
36 Naèl-i süm-i yek-rânıdır ol fâris-i úurbuñ 
 Encümle felek àarú-ı şerâr olmaàa bâèiå 
 
37 Gerd-i sipeh-i òaşmetidir çeşm-i èadûya 
 Meydân-ı veàâ tîre vü târ olmaàa bâèiå 
 
38 Şîrân-ı ãaf-ı saùvetidir düşmen-i rûbâh 
 Hep rû-be-reh-i semt-i firâr olmaàa bâèiå 
 
39 Emri øuèafâ vâãıl-ı nûr olmaàa bâdî 
 Nehyi òuãamâ dâòil-i nâr olmaàa bâèiå 
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40 Bîm-i ser-i şemşîr-i úaøâ-cevheridir kim 
 Her demde èadûsına fikâr olmaàa bâèiå 
 
41 Teb-lerze-i úahr ile düşüp òâke eèâdî 
 Her bir ãanemi seng-i mezâr olmaàa bâèiå 
 
42 äâóib-keremâ ârzû-yı òâk-i deriñdir 
 Vaãfıñda dil evúât-güõâr olmaàa bâèiå 
 
43 Sensin o ki gîsû-yı laùîfiñle ruòuñdur 
 Ey nûr-ı Òudâ leyl ü nehâr olmaàa bâèiå 
 
44 Òûn girye-i mihriñledir eşk-i ter-i èuşşâú 
 Her úaùresi hem-reng-i enâr olmaàa bâèiå 
 
45 Göñlümde yer itseñ nola sensin yine şâhım 
 Saña bu gedâ âyine-dâr olmaàa bâèiå 
 
46 Âb-rîz-i kelâmım mióek-i menúabetiñde 
 Mânend-i zer-i nâb èayâr olmaàa bâèiå 
 
47 Envaè-ı èibâretle åenâ-yı ãıfatıñdır 
 Destimde úalem nâdire-kâr olmaàa bâèiå 
 
48 äad-gûne rumûzât ile feyø-i óikemiñdir 
 Ùabè-ı şuèarâ nükte-şièâr olmaàa bâèiå 
 
49 Vaãfıñ şerefidir ki sitâyiş-ger-i õâtıñ 
 Pâkîze-güher pâk-tebâr olmaàa bâèiå 
 
50 Naètıñ eåeridir ki maúâlâtı Naôîm'iñ 
 Maúbûl-i ãıàâr ile kibâr olmaàa bâèiå 
 
51 Ey òâme yeter nâle vü feryâd duèâ úıl 
 Olduñ yine bülbül gibi zâr olmaàa bâèiå 
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52 Tâ kim çemenistân-ı óaúîúatde ola èaşú 
 Murà-ı dil-i èuşşâú-ı hezâr olmaàa bâèiå 
 
53 Tâ rûz-ı şümâr ola taóiyyât ki oldur 
 Vaãf-ı ruòı tâ-rûz-ı şümâr olmaàa bâèiå 
 
 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Cîm1 
 8 İôhâr-ı Nâliş-i Sîne-i Úalem Berây-ı Óasret-keşî-i Maóbûb-ı Âferîde-kâr-ı 
èÂlem2 
 (T: 94a, H: 38b, R: 88a, A: 21a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bâd-ı maènâ ideli baór-i beyânı mevvâc 
 Hep süùûr-ı süòanımdır aña müşgîn emvâc 
 
2 Fârisü'l-òayl-i òayâlim ki olur raúã-künân 
 Peyk-i endîşe rikâbımda yürür bir serrâc 
 
3 èAlem-efrâz-ı beyânım ki müdâm olmadadır 
 Gerd-i râyât kemâlimde maèânî efvâc 
 
4 Târ u pûd oldı şuèâè-ı naôarım diúúatime 
 Olalı kâr-geh-i fikrete ùabèım nessâc 
 
5 Bikr-i fikrim ki olur óâmile-i ùıfl-ı süòan 
 Nev-èarûsân-ı hüner cemè olup eyler aña zâc 
 
6 Leõõet-i úand-i nebât-ı süòan-ı şîrînim 
 Telò-kâmân-ı óased-kâra olur miló-i ücâc 
 
7 Ùabè-ı pâkimdir o şeh-bender-i irfân ki alur 
 Dem-be-dem úâfile-i cins-i maèârifden bâc 
 
8 Naùè-ı maènâda feres-rân-ı beyân olsam eger 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Mât ola òaãm-ı girân-cünbiş olursa Leclâc      
 
9 Fevc-i muràân süòan-ı evc-i òayâlimde benim 
 Ùayerân itmede mânend-i teõerv ü dürrâc 
 
10 Bezm-i endîşede itdikçe recâ-yı güftâr 
 Ùabèımı óüsn-i edâ evvel ider istimzâc 
 
11 Dûde-i kilk-i sióir-kârıma erbâb-ı füsûn 
 Merdüm-i dîde süveydâ-yı dilin eyler zâc 
 
12 Beyt-i maèmûre-i naômımdır o ùaró-ı nev kim 
 Âbnûs ola zamânı vü zemîni ola èâc 
 
13 Yüridi her ùaraf âvâze-i dellâl-i òayâl 
 Buldı kâlâ-yı süòan kişver-i ùabèımda revâc 
 
14 Dem-be-dem süfre-i endîşede mihmânım iken 
 Ùamaè-ı òâmımı gör kim şikemi pür gözi ac 
 
15 Fikr-i bârîkde yayım çekemez diúkat-i àayr 
 Úavs-ı Rüstemle berâber mi kemân-ı óallâc 
 
16 Dâd-ı óaúdır nola beõl-i güher-i nuùú itsem 
 Devlet-i naômımı ôann itme benim istidrâc 
 
17 Dem-be-dem òüsrev-i ùabèım nola dîvân itse 
 Naèt-ı sulùân-ı risâletdir aña òilèat ü tâc 
 
18 Òâce-i mekteb-i èirfân ki lüàât-ı vaãfın 
 èAúl-ı küll èâciz olur eylemede istiòrâc 
 
19 Seyyid-i nevè-i beşer server-i ãâóib-minber 
 Rûz u şeb şems ü úamer meclisine iki sirâc 
 
20 Dil-güşâ menúabeti rûó-fezâ her ãıfatı 
 Dârû-yı meróameti òaste-i èiãyâna èilâc 
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21 Bedr-i tâbân-ı seòâ mihr-i dıraòşân-ı èaùâ 
 Maófil-efrûz-ı hüdâ nûr-ı sirâc-ı vehhâc 
 
22 Maôhar-ı òilèat-i levlâk u leèamrük-iklîl 
 Aómed-i mürsel o sulùân-ı serîr-i Mièrâc 
 
23 O òudâvend-i rusül-òayl ki mülk-i òaãma 
 Kemterîn óamlesidir bâèiå-i nehb ü târâc 
 
24 O cihân-dâver-i yektâ ki úabûl itdirdi 
 Düşmene heybet-i şemşîr-i cihân-gîri òarâc 
 
25 O şeh-i kevn ü mekân kim sipeh-i óaşmetiniñ 
 Eyledi ùanùanası èâlemi pür ãît ü telâc 
 
26 Enbiyâ süfre-i eyvân-ı kemâlinde ùufeyl 
 Evliyâ òân-ı nevâlinde gedâ-yı muótâc 
 
27 Bâr-gâh-ı keremi úıble-i erbâb-ı necât 
 Dergeh-i muóteremi ehl-i hüdâya minhâc 
 
28 Õerre-i şems-i ruòı mihre şeref-baòş olsa 
 Úaèr-ı çâh-ı èadem eylerdi yerin ôulmet-i dâc 
 
29 äafóa-i mihri sevâd olmasa olurdı felek 
 Maùbaò-ı rifèat-i şânında varaú-sâz-ı gülâc 
 
30 Óasret-i ravøa-i pâkiyle olan òâk-nişîn 
 Zülf-i óavrayı ide cây-ı menâmında devâc 
 
31 Levóa-i medóini teõhîbe revâdır çeşmim 
 Siyehin dûde beyâøından ide isfîdâc 
 
32 Der-kenâr eyler idim şâhid-i maúãûdum eger 
 Nâvek-i mihrine sînem hedef olsaydı kâc 
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33 Devr-i óıfôında eger itseler eødâd ülfet 
 Olmaya seng-i felâòan ile meksûr zücâc 
 
34 Mihr-i encüm-sipehâ mâh-ı èalem-pâdişehâ 
 Ey şükûhı sebeb-i tefriúa-i òaãm-ı lecâc 
 
35 Sensin ol kim dil ü cânıyla úuluñ olmayanı 
 Eyleye àayret-i Óaúú iki cihândan iòrâc 
 
36 Yâ Resûlallâh emân nefs-i ôalûmumdan emân 
 İtdügi cevri baña itmedi ôulm-i Óaccâc 
 
37 Şüst ü şû itmez ise âb-ı şefâèat eyvâh 
 Úalbimi sû-i èamel eyledi hem gûne-i sâc 
 
38 Nûş-dârû-yı şefâèatle èilâc eyle baña 
 èİllet-i cürm ü òaùâ ile úoma òaste-mizâc 
 
39 Sâèî-i bâdiye-i ãıdú u ãafâ eyle beni 
 Be-ùavâf-ı óaremeyn ü be-enîn-i óuccâc 
 
40 Be-dem-i ãoóbet-i yârân ü be-aãhâb-ı kirâm 
 Be-Óüseyn ü Óasan ü âl-i betûl ü ezvâc 
 
41 Geldi hengâm-ı duèâ eyleme taùvîl-i kelâm 
 Dergeh-i úâøî-i óâcâta Naôîmâ eliñ ac 
 
42 Tâ ki müşgîn-dem-i enfâs-ı nesîm-i maènâ 
 Dem-be-dem eyleye deryâ-yı beyânı mevvâc 
 
43 Úabøa dutdukca kemân-dâr-ı sihâm-ı àaøabı 
 Nevk-i peykânına olsun dil-i düşmen amâc 
 
 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Óâ1 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 9 Cilve-pîrâ-yı Edhem-i Âteş-òırâm-ı Kilk-i Çâlâk Berây-ı Sâóa-i Naèt-ı 
Pâdişâh-ı Evreng-i Levlâk1 
 (T: 95a, H: 39b, R: 89a, A: 22a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Yetişmez ey şeh-i kevneyn olsa şâm u ãabâó 
 æenâñı yazmaàa eflâk-i heft-reng elvâó 
 
2 Kitâb-ı midóatiñiñ saùr-ı evvelinde daòi 
 Beyân-ı èacz ide óayretle lâl olup şerrâó 
 
3 Kelîm devr-i àam-ı fürúatiñde bir óayrân 
 Mesîó bâdiye-i óasretiñde bir seyyâó 
 
4 Şinâver-i yem-i èaşúıñ seniñ dil-i İlyâs 
 Revân-ı Nûó nebî fülk-i mihriñe mellâó 
 
5 Riyâø-ı rifèatine nüh-sipihr bir dûlâb 
 Nihâl-i himmetine mihr ü meh iki tüffâó 
 
6 Çemensitân-ı celâliñde kehkeşân cedvel   
 Şükûfe encüm-i raòşân dem-i Mesîó riyâó 
 
7 Sebîl-i cûdıñı cûyende çarò bir saúúâ 
 Seóâb u mihr ü meh aña úırâbe vü aúdâó 
 
8 Livâ-yı rezmiñe nuãretle èavn-i fülke vü õeyl 
 Miyân-ı èazmiñe fetó ü ôafer kemerle silâó 
 
9 Semend-i úadriñe mihr-i felek ãabâóü'l-òayr 
 äıùabl-ı şânıña mâh-ı sipihr bir fellâó 
 
10 Óarîm-i kûy-ı laùîfiñ muúîm-i bezm-i necât 
 Maóall-i şerè-i şerîfiñ maúâm-ı fevz ü felâó 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 



194 
 

11 Õelîl-i seylî-i reddiñ hemîşe ehl-i fesâd 
 èAzîz-i silk-i úabûlüñ hemîşe ehl-i ãalâó 
 
12 Ùavâf-ı beyt-i Òudâ'da ãaf-ı óamâme-miåâl 
 Ziyâret-i ser-i kûyıña fevc fevc ervâó 
 
13 Eger ki ôıll-i laùîfiñ olup düşeydi yere 
 Bulurdı rütbe-i ervâó èâlem-i eşbâó 
 
14 İderse himmetiñ iúbâl bir øaèîfe olur 
 Hücûmı tefriúa-baòş-ı sipâh ãad-seffâó 
 
15 Figâr-ı nîze-i úahrıñ olur mı çâre-peõîr 
 Fetîl ü merhem aña mergdir ecel cerrâó 
 
16 Mey-i óayât óarâm oldı òaãm-ı ümmetiñe 
 Şarâb-ı òûn-ı eèâdî èaceb mi olsa mübâó 
 
17 İder mi fetó ùılısm-ı şefâèatiñ aèdâ 
 Meger ki eyleye nâm-ı şerîfiñi miftâó 
 
18 Tenûr-ı úahrıñıñ ednâ şerârı itse eåer 
 Hevâda murà ola biryân u lüccede timsâó 
 
19 Birisi yıldızı düşkün biri èalîl-mizâc 
 Lüàât-ı vaãf-ı ãıfâtıñda Aòterî vü äıóâó 
 
20 Ne gûne eylesün evãâfıñı èuúûl-i beşer 
 Cenâb-ı óaøret-i Allâh iken seni meddâó 
 
21 Kemâl-i èacze düşer èaúl-ı cevher-i evvel 
 Ne deñli eyleye vaãf-ı ãıfâtıñı îøâó 
 
22 Òayâl-i òâã-ı ruòuñ künc-i şâm-ı hicrânda 
 Olur dü-dîde-i müştâúa rûz-ı istiftâó 
 
23 Teúaddüm-i emelim midóatiñde bî-iúdâm 
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 Óuãûl-i kâm-ı dilim òıdmetiñde bî-ilóâó 
 
24 æenâñla süòanım tâc-dâr-ı yâ Feyyâø 
 Sitâyişiñle zebânımda ism-i yâ Fettâó 
 
25 Vâlâ-yı lây-ı àamıñ cânıma ãabûó-ı óayât 
 Òayâl-i dürdî-i derdiñ müdâm rûóuma râó 
 
26 Daòi neler doàacaú bânû-yı òayâlimden 
 Ùabîèatim ideli beyt-i midóatiñde nikâó 
 
27 Yüzüm sürüp der-i vâlâña úâdir olduúça 
 Ölünce òıdmetiñi eylesem ãabâó u revâó 
 
28 Bu şâm-ı firúati ùayy itse câèilü'ô-ôulümât 
 æabâó-ı kûyıñı gösterse fâliúu'l-eãbâó 
 
29 Ùavâf-ı dergehiñe bulsa úuşça cânım uçar 
 Meger hidâyet ü tevfîú ola aña cenâó 
 
30 Úalur keş-â-keş-i nefs ü hevâda olmazsa 
 Hümâ-yı cân u dile şefúatiñ cenâh ü necâó 
 
31 Fesâd-ı nefs-i denî úalbim eyledi ifsâd 
 İderse şerbet-i èafvıñ ide meger ıãlâó 
 
32 Úuluñ Naôîm'i de feyøiñle ber-murâd eyle 
 æenâñı eylesün evrâd-ı her ãabâó münâó 
 
33 Óarîm-i ravøaña dâéim ãalât ola mişkât 
 Maúâm-ı òâãıña her dem selâm ola miãbâó 
 
 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Òâ1 
 10 Zemîn-bûsî-i Úâmet-i Dil-cûy-ı Úalem Be-ravøa-i Naèt-ı Şefîèü'l-Ümem2 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 (T: 96a, H: 40b, R: 90a, A: 22b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Riyâø-ı vaãfıña ey gülbün-i leèamrük-şâò 
 Kemâl-i ãunè ile levlâk bir müzeyyen kâò 
 
2 Henûz òân-ı nevâliñde mihr ü meh iki úurã 
 Hemîşe maùbaò-ı cûduñda nüh felek ùabbâò 
 
3 Esâs-ı mümtenièü'l-indirâsdır ne èaceb 
 Binâ-yı şerè-i metîniñde olmasa ser-i şâò 
 
4 Direfş-i rezmiñe mehce ôafer hidâyet-i õeyl 
 Miyân-ı èazmiñe tevfîú-i tîà ü èavn-i dü-şâò 
 
5 Olursa dâne-i encümle çarò erzânî 
 Feøâ-yı òırmen-i cûduñda tûde-i şâmâò 
 
6 Rikâb-ı èizzetiñe Cebreéîl àâşiye-dâr 
 Semend-i úaãdıña nuãret sitâm u fetó-i cenâò   
 
7 Sipihr kişt-i àamıñda kemîne gerdûne 
 Hilâl òırmen-i èaşúıñda kemterîne ser-şâò 
 
8 Revâdır olsa dem-â-dem Mesîó-i hîme-keşi 
 Tenûr-ı èizzetiñe Rûó-ı Úuds bir neffâò 
 
9 Muùîè-i şerè-i metîniñ èazîz-i her dü-cihân 
 èAdû-yı dîn-i mübîniñ òasîs ü ebter ü mâò 
 
10 áarîú-i lücce-i luùf-ı èamîmiñ ehl-i ãalâó 
 Óarîú-i külòan-ı úahr-ı èaôîmiñ ehl-i besâò 
 
11 Úaùâr-ı èaşúıña bir sârbân Veys-i Úaren 
 Sipihr-i heft-revâú aña bir kemîne menâò 
 
12 Dil-i muóâlifiñi dem-be-dem kemân-ı úaøâ 
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 İde muvâfaúat-ı sehm-i úahr ile sûrâò 
 
13 èAdû emân dimedikçe ùabîb-i ãavletiñe 
 Mizâcı èillet-i tîàıñdan olmadı dervâò 
 
14 İderdi ãûret-i maènâda õâtıñı iúrâr 
 èAdûnuñ olmasa cism ü dilinde perde-i râò 
 
15 Sevâd-ı menúabetiñ kuól-i nûr-baòş-ı baãar 
 Sitâyiş-i ãıfatıñ dürr-i gûş-vâr-ı ãımâò 
 
16 Óarem-serâ-yı derûn şâhid-i åenâña maúâm 
 Sürâdıú-ı dil-i meftûn èarûs-ı medóiñe tâò 
 
17 Sevâd-ı vaãfıñı itdikçe òoş-nümâ ùabèım 
 Süùûr-ı muãóafı mânende-i òaù-ı nessâò 
 
18 İdüp úalem müjesin dûde merdüm-i çeşmin 
 Sürûş-ı àayb revâdır iderse istinsâò 
 
19 Naôîm-i bî-kese raóm it ki nûr-ı feyø-i àınâ 
 Derûn-ı tîre vü tengin ide münîr ü ferâò 
 
20 Úuãûr u èaybını àayb eyle õeyl-i èafvıñla 
 Ne deñli vaãf-ı ãıfâtıñda olsa da küstâò 
 
21 İder mi tevbe-i vaãfıñ èaceb tamâm èayâr 
 Zer-i maúâl ü kemâli úalur mı nâúıã u bâò 
 
22 Hemîşe tâ ki ãalât u selâm ile şeb u rûz 
 Ola úavâfil-i teslîm sûy-ı ravøaña sâò 
 
23 Süm-i semend-i sipâh-ı ôafer-penâhıñdır 
 İden memâlik-i maèmûr-ı òaãmı vâdî-i lâò 
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 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'd-Dâl1 
 11 Naôm-ı Şerîf-i Maàfiret-âlûd Der-naèt-ı Bâdî-i Âferînende-i Bûd u Ne-bûd 
èAleyhi äalavâtullâhi'l-Vedûd2 
 (T: 96b, H: 41a, R: 90b, A: 23a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èAle's-seóer ki bu úaãr-ı zümürridîn-bünyâd 
 Cenâó-ı revzen-i laèlîn-i mihre virdi güşâd 
 
2 Felekde şevúle òurşîd-i süfre-güster olup 
 Cihânı nièmet-i óüsniyle eyledi dil-şâd 
 
3 Úudûm-i mihrle nev-rûz òilèatin geydi 
 Cihâna câh-ı bahârı yine mübârek bâd 
 
4 Nedir bu gülşen ü gülşen çemen çemen ülfet 
 Ki dâéim olmada esbâb-ı õevú u şevú ziyâd 
 
5 Nedir bu èâlem ü èâlem cihân cihân ãoóbet  
 Ki her òarâb göñül şimdi olmada âbâd 
 
6 Tebârekallâh ey devr-i èayş ü èişret kim 
 Göñül hemîşe feraó-nâk u àuããadan âzâd 
 
7 İrişdi èahd-i ãafâ müjde mey-perestâna 
 Ki tevbe itdi cefâya zamâne-i bî-dâd 
 
8 Zamân-ı õevú u ùarabdır ki zümre-i rindân 
 Úadeó duèâsını eyler øamîme-i evrâd 
 
9 Bahâr-ı èayş u ãafâdır ki feyø-i nâmiyeden 
 Òırâm iderse çemende èaceb degil şimşâd 
 
10 Òoşâ müsâèade-i baòt kim debîr-i ùarab 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 İde ãaóîfe-i õevú u neşâùa ùaró-ı sevâd 
 
11 Óarem-serâ-yı dil oldı henûz şevú-endûd 
 èAceb mi olsa sitem-òâne-i felek berbâd 
 
12 Zehî dem-i feraó-encâm devr-i nûş-â-nûş 
 Ki èayş u èişrete meyl itdi òâùır-ı zühhâd 
 
13 Revâc bulsa nola òâcegân-ı şâdî kim 
 Metâè-ı şevú füzûn bestedir sarây-ı kesâd 
 
14 O deñli buldı àınâ dil ki nâzdan almaz 
 Metâè-ı kâmı eger itseler bu demde mezâd 
 
15 Müyesser olsa nola şimdi òâhiş-i dil-i zâr 
 Ki oldı vech-i ümîde güşâde bâb-ı murâd 
 
16 Muèaùùar itdi òuãûãâ demâà-ı cânı henüz 
 Şemîm-i micmer-i naèt-ı şeh-i sütûde-nijâd 
 
17 Şehen-şeh-i dü-cihân kim gedâ-yı dergehidir 
 Hezâr òüsrev ü Dârâ vü ãad hezâr Úubâd 
 
18 Yegâne òüsrev-i õî-şân ki oldı òuddâmı 
 Derinde fırúa-i evtâd u zümre-i efrâd 
 
19 Şeh-i úalem-rev-i èirfân peyember-i õî-şân 
 Òulâãa-i dü-cihân yekke-tâz-ı ãaón-ı cihâd 
 
20 Óabîb-i óazret-i Mevlâ ser-âmed-i dü-serâ 
 Delîl-i râh-ı hüdâ şâh-ı kişver-i irşâd 
 
21 Fürûà-ı cebhe-i îmân Muóammed-i èArabî 
 Øiyâ-yı nâãiye-i dîn şefîè-i cürm-i èibâd 
 
22 O nâzenîn-i dü-èâlem ki Îzid-i müteèâl 
 Hezâr èizzetle nâm-ı pâkin eyler yâd 
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23 O şeh-süvâr-ı ãaf-ârâ-yı leşker-i İslâm 
 Ki oldı ùuème-i dendân-ı tîàı ehl-i èinâd 
 
24 O faòr-i kevn ü mekân kim biri birisiyle 
 O deñli eyledi devrinde imtizâc eødâd 
 
25 Ki nerre-şîr olup pâs-bân-ı âhû-yı Çîn 
 èUúâb oldı nigeh-dâr-ı âşiyân-ı cerâd 
 
26 Ôuhûr-ı pâki şeref-baòş-ı cümle-i mevcûd 
 Vücûdı hestî-i eşyâya bâèiå-i îcâd 
 
27 èAyâr-ı cins-i èibâdâta ùabèıdır mièyâr 
 Nüúûd-ı kîse-i ùâèâte õâtıdır naúúâd 
 
28 Kemend-i silsile-i èaşúına cihân mecnûn 
 Cihâniyân ser-i kühsâr-ı mihrine Ferhâd 
 
29 Tereşşuó itse zemîne seóâb-ı luùfı eger 
 Bula óayât-ı ebed cümle òâk olan ecsâd 
 
30 Göreydi ãavlet-i úahrın hezâr dehşetle 
 Düşerdi lerzeye endâm-ı àamze-i cellâd 
 
31 Olurdı cismine bir zaòm-ı tâze her cevher 
 Nigâh-ı òışmına dûş olsa deşne-i fûlâd 
 
32 Nesîm-i tertîb-i feyøi eyleseydi güõer   
 Dönerdi maèden-i yâúûta kûre-i óaddâd 
 
33 Kemâl-i meróametinden olaydı vâye-pezîr 
 İderdi ãaydını âzâd óaşre dek ãayyâd 
 
34 Henûz sâye-i èadlinde kimse yoú giryân 
 Meger ide reg-i bîmâr-ı nişter-i fassâd 
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35 Zamân-ı şerèi ki peyvestedir úıyâmete dek 
 èAceb mi eylemese kimse kimseden feryâd 
 
36 áubâr-ı kûyını kuól eylese cihânı degil 
 Görürdi èâlem-i lâhûtı kûr-ı mâder-zâd 
 
37 Nigâh-ı meróameti nâôır olsa tâ-be-óaşr 
 İderdi gürk ü àanem birbirine èarø-ı vidâd 
 
38 Olurdı bâàda her lâle micmer-i èanber 
 Nüvîd-i nefòa-i òulúıyla gelse gülşene bâd 
 
39 Óakîm-i óıfzı eger olsa nabø-gîr-i èalîl 
 Demâàa bir daòi emrâø virmez idi fesâd 
 
40 Melâéike-sipehâ şâh-ı èarş-bâr-gehâ 
 Eyâ yegâne delîl-i ùarîú-i rüşd ü sedâd 
 
41 Sen ol şeh-i dü-cihânsın ki leşker-i mevcûd 
 İki cihânda seniñ olmuş emriñe münúâd 
 
42 Sen ol seóâb-ı keremsin ki şûrîde olur 
 Kemâl-i baòşiş-i feyøiñle mîve-dâr cemâd 
 
43 Ne úâdirim seni taèrîfe ben úuluñ şâhım 
 Eger ki feyø-i èamîmiñden olmasa imdâd 
 
44 Nigâh eyleme evøaè-ı nâ-sezâma benim 
 Biraz füøûl olup bende ey kerem-muètâd 
 
45 Hüner-fürûş olayım ãaff-ı ceyş-i èirfâna 
 Kümeyt-i çâpük-i ùabèımla her-çi-bâd-â-bâd 
 
46 Benem o sâóir-i efsûn ùırâz-ı nâdire-gû 
 Benem o şâèir-i mümtâz-ı kâmil istièdâd 
 
47 Benem o zemzeme-pîrâ-yı bezm-i maènâ kim 
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 Nevâ-yı naôm-ı bülendimle doldı gûş-ı bilâd 
 
48 O mihr-i burc-ı kemâlim ki olsa erzânî 
 Miåâl-i şeb-pere hep kûr reşkden óussâd 
 
49 Şeker-feşân-ı beyân oldı ùûùî-i nuùúum 
 Revâ düşerse kesâda dükânçe-i úannâd 
 
50 Bu cünbiş ü harekâtıyla bu revişle daòi 
 Ne fitneler úopara gör bu kilk-i èişve nihâd 
 
51 Cihâna èarø-ı cemâl itdi şâhid-i süòanım 
 Güm oldı şöhret-i òûbân-ı Òalluò u Nevşâd 
 
52 Nigâr-òâne-i Çîn'e sözüm ider òande 
 Revâdır ebkem u lây olsa ãûret-i Bihzâd 
 
53 Bu feyø dâd-ı Òudâ'dır muèallim istemezem 
 Süòanda himmet-i ùabèım yeter baña üstâd 
 
54 Naôîm vaút-i duèâdır bu jâj-òâyî bes 
 Kef-i niyâzı òulûã üzre eyle Óaúú'a güşâd 
 
55 Hemîşe tâ ki bu úaãr-ı sipihr muókem olup 
 Bula müdâm güşâyiş bu çetr-i sîm-evtâd 
 
56 èAdû-yı dîn ola tâ-óaşr inhizâm-peõîr 
 Be-dest-yârî-i óaøret ü âlihü'l-emcâd 
 
57 Bula cemîè-i murâdât óayyiz-i imkân 
 Be-luùf-ı Îzid-i yektâ be-óaúú-ı sûre-i äâd 
 

12 Úaãîde-i Naôîm Çelebi Der-Sitâyîş-i Óaøret-i äadr-ı Aèôam İbrâhîm Paşa 
Yesserallâhu Mâ-yeşâ1 

                                                           
1 Bu şiir, Fâ'iz Efendi ve Şakir Bey'in tertip ettikleri Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Ef. Kitaplığı 763 
numarada kayıtlı mecmuanın 255a-257a numaralı varaklarından alınmıştır. 
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 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ne gedâyım ne ser ü sâmândayım yâ Rab meded 
 Pîç ü tâb-ı èizzet-i aúrândayım yâ Rab meded 
 
2 Óıør-ı tevfîúe refîk eyle Sikender-seyr idüp 
 Ârzû-yı çeşme-i óayvândayım yâ Rab meded 
 
3 Yûsuf-ı maúãûdı göster çeşm-i Yaèúûb-ı dile 
 Zâr u giryân külbe-i aòzândayım yâ Rab meded 
 
4 Dönmedi vefú-ı murâdım üzre pergâr-ı felek 
 Zîr-i pây-ı çarò-ı ser-gerdândayım yâ Rab meded 
 
5 Maóbes-i efkâr-ı dûr-â-dûrdan eyle òalâã 
 Ayaàımla gûyiyâ zindândayım yâ Rab meded 
 
6 Úalmışım künc-i ferâmûşîde óayrân u òamûş 
 Çoú zamândır gûşe-i nisyândayım yâ Rab meded 
 
7 áonca-i âmâlimi bir laóôa òandân görmedim 
 Bülbül-i şeydâ gibi efgândayım yâ Rab meded 
 
8 Dîde pür-âb u derûn pür-tâb u fülk-i dil şikest 
 Gûyiyâ tennûr ile ùûfandayım yâ Rab meded 
 
9 Gâéib oldı Yûsuf-ı ümmîdi Yaèúûb-ı diliñ 
 Ben firîb-i çille-i iòvândayım yâ Rab meded 
 
10 Bulmadı kâlâ-yı iúbâlim revâc-ı iètibâr 
 Bir metâèı kes me-òar dükkândayım yâ Rab meded 
 
11 Pençe-i mercân olur sildikçe òûn-ı çeşmimi 
 Meróamet úıl iki desti úandayım yâ Rab meded 
 
12 Âstînimden aúup deryâ ider dâmânımı 
 Mâcerâ-yı dîde-i giryândayım yâ Rab meded 
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13 Õerre deñlü mihr-i baòtım bulmadı bir gün kemâl 
 Ùâlièim yoú mâh-veş noúãândayım yâ Rab meded 
 
14 Her kime èarø eyledimse óâlimi raóm itmedi 
 Luùf senden èâciz-i dermândeyim yâ Rab meded 
 
15 Vâúıf-ı óâlim olan keyfiyyetim itmez suéâl 
 Vâãıl-ı cânân iken hicrândayım yâ Rab meded 
 
16 Bâni-i luùfuñla maèmûr eyle beyt-i òâùırım 
 Dil-òarâbım gûşe-i vîrândayım yâ Rab meded 
 
17 Úaddimi úıldı dü-tâ óâlâ girân-bâr-ı kirâ 
 İmtinân-ı åıúlet-i dûnândayım yâ Rab meded 
 
18 Baàladı efsûn-ı àaflet çeşm-i èibret-bînimi 
 Bu fenâ bâzî-gehin seyrândayım yâ Rab meded 
 
19 Nefs-i bed-girdârıma uydum òaùâ itdim emân 
 Bend-i mekr ü fitne-i şeyùândayım yâ Rab meded 
 
20 Dâm-gâh-ı nefs ü şeyùânda giriftârım henüz 
 Úayd-bend-i şahne-i èiãyândayım yâ Rab meded 
 
21 Laàziş-i bed-mestî-i àafletle düşdüm õillete 
 Dest-gîr ol vâdî-i óırmândayım yâ Rab meded 
 
22 Nefs-i emmâre beni óayvândan itmişdir õelîl 
 Gerçi óâlâ ãûret-i insândayım yâ Rab meded 
 
23 Eyledi nefs ü hevâ ser-der-beyâbân-ı òaùâ 
 Bir dükenmez râh-ı bî-pâyândayım yâ Rab meded 
 
24 Emr-i maèrûfuñda kâhil nehy-i münkerde cerî 
 Úande olsa maèãiyet ben andayım yâ Rab meded 
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25 Şeş-cihât ile çehâr-erkâna ãıàmaz itdigim 
 Şeş-cihetle gerçi çâr-erkândayım yâ Rab meded 
 
26 Bâd-ı àaflet eyledi müstaàraú-ı mevc-i õelel 
 Úaèrı yoú bir lücce-i èummândayım yâ Rab meded 
 
27 Tünd-bâd ile temevvüc eyleyen deryâ gibi 
 Sarsar-ı èiãyân ile ùuàyândayım yâ Rab meded 
 
28 Seyyiéâtım keffe-i kevn ü mekâna ãıàmaya 
 Ol girân-bârı çeken mîzândayım yâ Rab meded 
 
29 Şâhid iken cürmüme èiãyânıma èarø u semâ 
 Ben ümîd-i èafv ile àufrândayım yâ Rab meded 
 
30 Mümkinâtın úabø u basùı úabøa-i óükmiñdedir 
 Ben daòi bu èâlem-i imkândayım yâ Rab meded 
 
31 èİllet-i idbâr ile oldum Naôîm-âsâ zebûn 
 Nâtuvânım derd-i bî-dermândayım yâ Rab meded 
 
32 èArø idüp Dâmâd İbrâhîm Pâşâ òâkine 
 Pîş-gâh-ı âãaf-ı devrândayım yâ Rab meded 
 
33 Feyø-i vaúte maôhar eyle ùabè-ı nâdir-kârımı 
 Midóat-i düstûr-ı èâlî-şândayım yâ Rab meded 
 
34 Bezm-i òâãında hüner-mendân ile hem-óâl olup 
 Ol muèallâ mekteb-i èirfândayım yâ Rab meded 
 
35 Óâlimi şeró eyleyüp çâk-i girîbânım gibi 
 Fikr-i taúbîl-i ser-i dâmândayım yâ Rab meded 
 
36 Úadrimi pest itme dâéim ber-ter ola raàbetim 
 Ol bülend-eyvân-ı pür-èünvândayım yâ Rab meded 
 
37 İtdiren sensin iden sen ber-murâd eyle beni 
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 Sâéilâne öyle bir eyvândayım yâ Rab meded 
 
38 èArø-ı óâle òavfım oldur sedd ola şerm ü óicâb 
 Óayret-efzâ bir èaceb dîvândayım yâ Rab meded 
 
39 Kîse-i güftârımı eyle güher-rîz-i beyân 
 Midóat-i cûdı gibi bir kândayım yâ Rab meded 
 
40 Òilèat-ı raàbetle buldı herkesiñ óâli şeref 
 Ben daòi hâle göre kaftândayım yâ Rab meded 
 
41 èArø-ı óâlim der-kenâr olsa maóallidir henüz 
 Derdime dermân olur fermândayım yâ Rab meded 
 
42 Òâk-i pâk-i dergeh-i iclâline rû-mâl idüp 
 Bûs-ı dest ü dâmân-ı iósândayım yâ Rab meded 
 
43 Nâéil-i iósân u istiósânı olmaú isterim 
 Õevú-i iósân şevú-i istiósândayım yâ Rab meded 
 
44 Eyledi aúrânımı òân-ı nevâl-i cûdı sîr 
 Ben o òân-ı devlete nâ-òandeyim yâ Rab meded 
 
45 Şâhid-i dest-i cemîli cânımıñ cânânıdır  
 Tâ ki cânân bende ben cânândayım yâ Rab meded 
 
46 èAndelîb-âsâ riyâø-ı vaãf-ı õâtında henüz 
 Gûne gûne dem-be-dem elóândayım yâ Rab meded 
 
47 èÖmrüm olduúça åenâsın itmege èahd eyledim 
 äâdıúım ol èahd ile peymândayım yâ Rab meded 
 
48 Devlet-i èömr ü devâm-ı câhına dâèî olup 
 äad-òulûã-ı tâm ile meydândayım yâ Rab meded 
 
49 Mesned-i úadr ü şerefde müstedâm-ı èömr ola 
 İlticâ-yı himmet-i merdândayım yâ Rab meded 
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 13 Úaãîde Berây-ı Midóat-Ùırâz-ı Aómed Pâşâ1 
 (T: 146b, H: 89b, R: 138a, A: 140b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Refè olup şâm-ı elem ãubó-ı emel oldı bedîd 
 Pertev-i neyyir-i iúbâl-i kerem virdi nüvîd 
 
2 Bulup imøâ-yı úabûl ile yine zîver-i tâm 
 Zîb ü zînetle berât-ı emelim oldı resîd 
 
3 Kîmyâ-yı ùalebiñ semtini duydum olalı 
 Pûte-i şevúde sîm-âb-ı ümîdim taãèîd 
 
4 Güsterânîde murâd üzre bisâù-ı maúãûd 
 Mey-i òâhişle leb-â-leb úadeó-i bezm-i ümîd 
 
5 Sâàar-ı şevú be-kef naèra-i mestâne be-leb 
 Vaútidir olsa òumâr-ı keder ü àuããa baèîd 
 
6 Muttaãıl bezm-i ùarab òâne-i kâm âmâde 
 Dem-be-dem âlet-i kâşâne-i âmâl mezîd 
 
7 Der-miyân òûşe-i ümmîd-i müyesser maúãûd 
 Òırmen-i kânda hîç úalmadı kimse nevmîd 
 
8 Girye-i zümre-i mestâne degil meclisde  
 Ùâèat-i èişret içün oldı vuøûlar tecdîd 
 
9 Òâùır-ı ehl-i ãafâ bezm-i ùarab rûz-efzûn 
 Meclis-i èayş u feraó germ şeb-i şevú-i medîd 
 
10 Minnet Allâh'a neşâù oldı bedel àuããaya hep 
 Bir cihânda bizi òalú itdi ki Òallâú-ı Mecîd 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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11 Ùurra-i bikr-i murâd anda siyâhî-i mesâ 
 Cebhe-i şâhid-i ümmîd aña ãubó-ı sefîd 
 
12 Gevher-i kâma nola şimdi òarîdâr olsaú 
 Oldı sermâye-i bî-àâye-i maúãûd müfîd 
 
13 Elde ãad-şevú ile peymâne-i lebrîz-i şarâb 
 Serde ãad-õevú ile keyfiyyet-i germî nebîd 
 
14 Germ olup ùutsa nola semt-i beyânı tenhâ 
 Oldı ùabèım reh-i âmed-şüd-i maènîde vaóîd 
 
15 Mürşid-i ùabèıma dil-beste mürîdân-ı süòan 
 Demdir olsa úalemim òırúa-be-dûş-ı tefrîd 
 
16 Yine iècâz-ı maèânîde Mesîóâ-dem olup 
 Eyledi èâlem-i endîşede nuùúum tefrîd 
 
17 Benem ol siór-beyân şâèir-i muèciz-dem kim 
 Dâà-dâr-ı süòanımdır dil-i Óassân u Lebîd 
 
18 Dîde-i şâhid-i ùabèımdır o Rüstem ki ider 
 Her nigehi nice Sührâb-ı maèânîyi şehîd 
 
19 Kebg-i òoş-cünbiş-i òâmemdir o şîrîn óarekât 
 Ki dönerler reviş-i zâàa idenler taúlîd 
 
20 Dolsa âvâze-i naômımla nola gûş-ı cihân 
 Düşse dünyâya ser-â-ser ne èaceb güft ü şinîd 
 
21 Levó-i òurşîde henûz oldı raúam-zen úalemim 
 İtmege vaãf-ı òudâvend-i zamânı tesvîd 
 
22 Ristaùâlîs-i óikem Bermekî-i cûd u kerem 
 Bû èAlî-ùabè u şiyem Caèfer-i õî-şân-ı ferîd 
 
23 Meşèal-efrûz-ı seòâ şemè-i şebistân-ı èaùâ 
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 äadr-ı bezm-i èuúalâ âãaf-i yektâ-yı reşîd 
 
24 Óâmî-i devlet ü dîn dâver-i Dârâ-âyîn 
 Hem-dem-i ehl-i yaúîn maórem-i ehl-i tevóîd 
 
25 Neyyir-i burc-ı hüdâ óaøret-i Aómed Pâşâ 
 Úuùb-ı çarò-ı èaôamet mürşid-i iúbâl-i mürîd 
 
26 O Felâùûn-ı müdebbir ki umûr-ı devlet 
 Õâtına cânib-i Bârî'den olunmuş teékîd 
 
27 O óikem-senc-i mühendis ki zemîn-i èaúla 
 äaldı mièmârî-i idrâk ile bir ùaró-ı cedîd 
 
28 Ki Arisùû-yı òıred efser-i hûşında ide 
 Rîze-seng-i óarem-i fıùratını mürvârîd 
 
29 Duòter-i rifèatiniñ óacle vü gül-gûnı şafaú 
 Şâhid-i devletiniñ âyine-dârı òurşîd 
 
30 Şemè-i iúbâline fânûs sipihr-i mînâ 
 Bezm-i iclâline peymâne-i sîmîn meh-i èîd 
 
31 Maófil-i mekrümete õât-ı kerîmi Óâtem 
 Meclis-i èâùıfete ùabè-ı selîmi Cemşîd 
 
32 èÎd-ı elùâfı ki dünyâya vire pîrâye 
 Vaèd-i iósâna mübeddel ola ser-cümle vaèîd 
 
33 Cûy-ı tîà-ı àaøabı mevc-zen olsa aèdâ 
 Ola lerzende çü evrâú-ı òazân-dîde-i bîd 
 
34 Ôulmet-i leyle-i heycâda iderdi iúrâr 
 Görse şemşîr-i øiyâ-güsterini İbn-i Velîd 
 
35 Olsa İskender-i óıfôı nigeh-i luùf-endâz 
 Çeke Yeécûc-ı àam ehl-i dile sedd-i sedîd 
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36 Raòş-ı çâlâka süvâr olsa olur pîşinde 
 Mâh-ı nev sîm-teber mihr-i cihân-tâb berîd 
 
37 O sebük-seyr ki seyr itse òırâm-ı nâzın 
 Düşüre sâzını óayretle elinden nâhîd 
 
38 Mâh-ı nev sîm-nümâ naèl-i åüreyyâ aña mîò 
 Saùl-ı zer mihr-i cihân-tâb-ı felek ãaón-ı cerîd 
 
39 Âãaf-ı Cem-óaşemâ dâver-i ãâóib-keremâ 
 Ey olan óalline vâbeste umûr-ı taèúîd 
 
40 Sensin ol dâd-penâh-ı øuèafâ kim olmuş 
 Ser-fürû-gerde-i òâk-i úademiñ çarò-ı èanîd 
 
41 Kimse şiddetle kelâm eyleyemez devriñde 
 Dem-i sermâda vezân ola meger bâd-ı şedîd 
 
42 Geldi hengâm-ı duèâ aç kef-i iòlâãı Naôîm 
 Ola teéåîr-i münâcât ile pür èarş-ı mecîd 
 
43 Tâ ola neyyir-i iúbâl ü saèâdetle müdâm 
 Ruò-ı dildar gibi cilve-nümâ ãubó-ı saèîd 
 
44 Eyledikçe dil-i aèdâsına Óaú úahr u àaøab 

Eyleye devletin efzûn-ter ü èömrün câvîd 
 

45 İde her kârda tevfîúini Allâh refîú 
Şeb ü rûzı ola ol nâm-veriñ úadr ile èîd 

 
 14 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'õ-Õâl1 
 (T: 98a, H: 42b, R: 92a, A: 24a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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1 Olursa levó u úalem vaãfıña úalem kâàaõ 
 Kifâyet itmeye ey mefòar-i ümem kâàaõ 
 
2 Medâyióiñde seniñ tercümân-ı àayb-ı úalem 
 Sitâyişiñde seniñ levó-i pür-óikem kâàaõ 
 
3 Úalem kitâbet-i cûduñda dir benim òâme 
 Yazılsa mekrümetiñ levó dir benim kâàaõ 
 
4 Şükûfe-zâr-ı ãalât u selâm-ı õâtıñdır 
 Dem-â-dem olsa nola àayret-i İrem kâàaõ 
 
5 Nüvişte anda taóiyyât ile dürûduñdur 
 Leb-i edeble nola olsa mülteåem kâàaõ 
 
6 Süùûr-ı menúabetiñ vâridâtdır ãaf ãaf 
 Sinân-ı òâme èalem şuúúa-i èalem kâàaõ 
 
7 Olur åenâ-yı ãıfâtıñda yâ Resûlallâh 
 Hemîşe olmaàıçün maôhar-ı kerem kâàaõ 
 
8 Şihâb òâme èuùârid debîr sürò şafaú 
 Sipihr óoúúa vü şeb dûde ãubó-dem kâàaõ 
 
9 Alınca gevher-i naètıñ ãadef-veş âàûşa 
 Òurûş-ı mevc-i pey-â-peyle oldı yem kâàaõ 
 
10 Benefşedir ki ola rîòte semen-zâra 
 Òaù-ı åenâñ ile olduúça pür-raúam kâàaõ 
 
11 Cebîni ãubó-ı saèâdet fürûà-ı naètıñdır 
 Felekde olsa nola gün gibi èalem kâàaõ 
 
12 Sevâdı nûr-ı siyeh vaãf-ı gîsûvânıñda 
 Beyâøı şeró-i cemâliñle mürtesem kâàaõ 
 
13 èAzîz iden anı hep óilye-i cemâliñdir 
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 Dem-â-dem olmada baş üzre muóterem kâàaõ 
 
14 Fürûà-ı midóat-i õâtıñla berú urur gûyâ 
 Muóîù-i nûrdur ez-farú tâ-úadem kâàaõ 
 
15 Degil sevâd olup nevk-i òâme mîl çeker 
 Dü-çeşm-i düşmeniñe sürme-i èadem kâàaõ 
 
16 èAdû-yı münkeri ilzâma rûó-baòş olsañ 
 äunardı õâtıñı iúrâra her ãanem kâàaõ 
 
17 Hemîşe midóat-i õâtıñda òâme-i dü-zebân 

Hemîşe vaãf-ı ãıfâtıñda bîş ü kem kâàaõ 
 
18 Suéâl-i menúabetiñde miåâl-i òâme olur 
 Nedîm-i Rûm u èArab hem-dem-i èAcem kâàaõ 
 
19 Simâù-òân-ı nuèûtuñda óamd-òân òâme 
 áınâ-yı nièmet-i feyøiñle muàtenem kâàaõ 
 
20 Liúâ-yı feyøiñ ümîdiyle kilk-i ter giryân 
 Midâd-ı medóiñe óasretle àarú-ı nem kâàaõ 
 
21 Ser-i bisâù-ı nuèûtuñda mîhmânlar iken 
 Gürisne-dîde úalem gerçi pür-şikem kâàaõ 
 
22 Bulursa mühre-i mihriñle feyø vaãfıñda 
 äaóîfe-i dilim olmaz benim de kem kâàaõ 
 
23 Olur medâyió-i aòlâúıñ eylesem taórîr 
 Sevâdı nâfe-i müşg âhû-yı óarem kâàaõ 
 
24 İşim ölünce beyâø-ı sevâd-ı medóiñdir 
 Ola elimde òuãûãâ ki òâme hem kâàaõ 
 
25 Virir ãaóîfe-i óâl-kâr-ı mihri vaãfıñda 
 Felekden istesem ey neyyir-i úıdem kâàaõ 
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26 Edâ-yı òıdmet idince úabûl olur mu diyü 
 Úalemle ey şeh-i kerrûbiyân-òaşem kâàaõ 
 
27 Elimde eyledi òâme hezâr secde-i sehv 
 äad-ıøùırâba düşüp oldı òam-be-òam kâàaõ 
 
28 Sevâdı òavfım odur kim sevâd-ı rûyum ola 
 Sitâyişiñde baña olmasun óakem kâàaõ 
 
29 Derûna naúş iderim naètıñı Naôîm-âsâ 
 Baña ãaóîfe-i dil besdir istemem kâàaõ 
 
30 Müjem úalem gözümüñ nûrı târ-ı misùardır 
 Olur beyâøı nuèûtuñda lâ-cerem kâàaõ 
 
31 Cenâbıña àaraøım èarø-ı óâldir şâhım 
 Muóaldir olsa bu naômımda mültezem kâàaõ 
 
32 Hemîşe tâ ki idüp naètıñı úalem tesvîd 
 Anı beyâøa çıúardıúça dem-be-dem kâàaõ 
 
33 Ola dürûd u ãalâtıñda kilk-i ter åâbit 
 İde taóiyyat ü teslîmiñ aña øam kâàaõ 
 
 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'r-Râ1 
 15 Şehper-güşâ-yı Şehbâz-ı Òâme-i Âsumân-mesîr Berây-ı äayd-ı Naèt-ı 
Şehen-şâh-ı äıddîú-vezîr2 
 (T: 99a, H: 43a, R: 92b, A: 24b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ne maórem ü ne mûnis ü ne âşinâ bilür 
 Râz-ı derûnumı benim ancaú Òudâ bilür 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Ùûùî-i cân ne õâéiúa-i sükker-i sürûr 
 Miréât-ı dil ne rüéyet-i rûy-ı ãafâ bilür 
 
3 Cân-ı øaèîf çekdügi âlâm-ı mióneti 
 Ancaú sitem-keşîde dil-i bî-nevâ bilür 
 
4 Bir èömrdür ki bâdiye-peymâ-yı àuããadır 
 Ne ibtidâ bilür daòi ne intihâ bilür 
 
5 Teéåîr-i tâb-ı àamla beyâbân-ı àuããada 
 Bâd-ı semûm gelse nesîm-i ãabâ bilür 
 
6 äaón-ı ümîd tengdir esb-i murâdına 
 Vâdî-i yeés gibi dükenmez feøâ bilür 
 
7 èAzm eyleyüp ièânet-i pây-i niyâz ile 
 Òâk-i der-i leéîmde dest-i recâ bilür 
 
8 Gülçîn-i ârzûdur o gülşende kim henûz 
 Dâà-ı derûnı lâle-i bâà-ı vefâ bilür 
 
9 Pür olsa da kemân-ı ümîdi bu èarãada 
 Sûfâr-ı tîrini dehen-i ejdehâ bilür 
 
10 Bir baóre düşdi zevraú-ı iúbâl kim daòi 
 Ne bâd-ı şurùa ne meded-i nâòudâ bilür 
 
11 Dehriñ çeküp meşaúúat ile germ ü serdini 
 Ne mevsim-i bahâr ne vaút-i şitâ bilür 
 
12 Ol murà-ı lâne-zâd-ı sitemdir ki muttaãıl 
 Ne úayd-ı dâm-gâh ne fikr-i rehâ bilür 
 
13 Câm-ı mey-i neşâù ile olsun mı neşve-mend 
 Nûş itmeden òumâr-ı àamın der-úafâ bilür 
 
14 Ùıfl-ı yetîm-i kâm daòi şîr-òâr iken 
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 Gehvâre-i ümîdde pîr-i dü-tâ bilür 
 
15 áam gibi nâzenîn ile hem-òâbedir müdâm 
 Âàûşa geldi bir ãanem-i meh-liúâ bilür 
 
16 Mihr-i neşâù cilve-nümâ olmasa nola 
 Târîkî-i küsûf-ı àama mübtelâ bilür 
 
17 Ne şâm-ı rûze süfre-i ifùâr-ı vaãl-ı dost 
 Ne rûz-ı èîd bûs-ı leb-i dil-rübâ bilür 
 
18 Müjgânı òûn-ı dîdeden olduúça laèl-fâm 
 Engüşt-i bikr-i óayrete reng-i óınâ bilür 
 
19 Yüz biñ hüner de itse bu baòt-ı siyâhla 
 Ne nuùú-ı âferîn ne leb-i meróabâ bilür 
 
20 Şaòã-ı ümîd o mertebe bîmâr-ı yeés kim 
 Dârû-yı kâmı mâye-i renc ü èanâ bilür 
 
21 Ne fikret-i şühûr ne endîşe-i sinîn 
 Ne feyø-i mihr ü mâh ne ãubó u mesâ bilür 
 
22 Olmuş hezâr miónet ile kûşe-gîr-i àam 
 Peyàûle-i saèâdeti künc-i belâ bilür 
 
23 Dûlâb-ı çaròı eşk ile bir dem dönderir 
 Çeşm-i terim ki böyle nice mâcerâ bilür 
 
24 Yâ Rab ne sâzdır bu ki sâzende-i felek 
 Her perdede terâne-i cevr ü cefâ bilür 
 
25 Yâ Rab ne naúşdır bu ki Bihzâd-ı çarò-ı dûn 
 Ne levó-i kâm ne ãuver-i müddeèâ bilür 
 
26 Yâ Rab ne lüccedir bu ki dil bîm-i yeés ile 
 Ne sâóil-i necât bilür ne şinâ bilür 
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27 Besdir bu şekve-sâzî-i dehr ey dil-i óazîn 
 Aóvâliñi seniñ de şeh-i enbiyâ bilür 
 
28 äad-çâk idüp güli nola lâl itse bülbüli 
 Ol kim nevâ-yı naètı gibi bir hevâ bilür 
 
29 Òân-ı keremde muàtenem-i cûdıdır o kim 
 Sermâye-i nuèûtını naúd-i àınâ bilür 
 
30 Maóbûb-ı bâr-gâh-ı İlâhî ki cân u dil 
 Vaãfında ãarf olmasa èömrin hebâ bilür 
 
31 Sulùân-ı dîn ki nîze-i elmâs-ı şerèini 
 Aèdâ müdâm çeşmine mîl-i úaøâ bilür 
 
32 Maúãûd-ı kâéinât ki õât-ı şerîfini 
 Düşmen de maórem-i óarem-i Kibriyâ bilür 
 
33 Şâh-ı rusül ki dergeh-i èadlinde úulluàın 
 İskender itse rütbe-i èizz ü èalâ bilür 
 
34 Faòr-i cihân ki ùâlib olup òâk-i kûyını 
 Ervâó-ı úuds çeşmine kuól-i cilâ bilür 
 
35 Rûó-ı muãavver Aómed-i mürsel ki õâtını 
 Râh-ı yaúîne òalú-ı cihân reh-nümâ bilür 
 
36 Ol dâver-i kerîm ki serheng-i dergehi 
 Ne ãavt-ı dûr-bâş ne âvâz-ı lâ bilür 
 
37 Ol nabø-gîr-i òaste-i èiãyân ki ehl-i cürm 
 Dergâh-ı èafv u luùfını dâru'ş-şifâ bilür 
 
38 Ol hâdî-i ümem ki reh-i Óaú'da õâtını 
 Ser-cümle enbiyâ vü rusül muútedâ bilür 
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39 Cân zaòm-ı tîà-ı mihrini gülberg-i bâà-ı dil 
 Dil dâà-ı derd-i èaşúını câna devâ bilür 
 
40 èÂlem türâb-ı dergehini kuól-i çeşm-i cân 
 Dünyâ àubâr-ı bâr-gehin kîmyâ bilür 
 
41 Âb-ı zülâl-ı reh-güõerin cilve-gâh-ı feyø 
 Çeşm-i àazâl-i òâk-i derin tûtiyâ bilür 
 
42 Òurşîd-øamîr-i çarò-ı dü-tâ kendüyi müdâm 
 Òâk-i derinde kâse-be-kef bir gedâ bilür 
 
43 Vâdî-i àamda luùfını ol kim penâh ider 
 Ebr-i belâyı sâye-i perr-i hümâ bilür 
 
44 äaón-ı ùarabda ol kim ider bâd-ı òışmını 
 Bâd-ı ãabâyı ãarãar-ı úahr u fenâ bilür 
 
45 Bûy-ı buòûr-ı òilúati şemm eyleyen henüz 
 Ne müşg-i ter ne âhû-yı Çîn ü Òıùâ bilür 
 
46 Şems-i êuóâ vücûdını raèş ile õerre-veş 
 Mihr-i sipihr-i úudrete nisbet sühâ bilür 
 
47 Dâru'l-emân-ı óıfôını ol kim penâh ider 
 Ceyb-i óayâtı dest-i ecelden cüdâ bilür 
 
48 Remz-âgehâ melek-sipehâ nâm-ver şehâ 
 Ey ol ki ins ü cân saña kendin fedâ bilür 
 
49 Sensin o şeh ki emriñe teslîm olur ümem 
 Dergâh-ı feyø-baòşıñı bâb-ı rıøâ bilür 
 
50 Luùf it Naôîm-i bî-kese pâ-mâl úalmasun 
 Kendin egerçi şefúatiñe nâ-sezâ bilür 
 
51 Düşvâr olan umûrını fetó it o èâciziñ 
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 Her óâlde cenâbıñı müşkil-güşâ bilür 
 
52 Şâhım gedâ-yı dergehiñ eyle o bî-dili 
 Kim cânını o bâbda müjde-bahâ bilür 
 
53 èÂcizdir eyle èöõrini bî-çâreniñ úabûl 
 Ancaú bu mertebe seni medó ü åenâ bilür 
 
54 Mümkin degil netîce murâd üzre midóatiñ 
 Şimden gerü zebân-ı temennâ duèâ bilür 
 
55 Tâ kim maúâm-ı şekvede âàâze eyleyüp 
 Gâhî ãarîr-i òâme bu gûne nevâ bilür 
 
56 Bulsun óuøûr sâye-i èadliñde ümmetiñ 
 Kim õâtıñı meded-res-i rûz-ı cezâ bilür 
 
57 Olsun hemîşe düşmen-i şerèiñ fenâ-peõîr 
 Tâ kim cihânı èâlemiyân bî-beúâ bilür 

 
16 Úaãîde-i Dil ü Dîde Der-Sitâyiş-i Resûl-i Kibriyâ vü Sulùân-ı Enbiyâ 

èAleyhi'ã-ãalâtü ve's-selâm1 
 (T: 9b, H: 9b, R: 9b, A: 27b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Dil serâ-perde-i maóabbetdir 
 Dîde maórem-serâ-yı rüéyetdir 
 
2 Dil ki ãahbâ-yı bezm-i vaódet ise 
 Dîde ol bezme câm-ı işretdir 
 
3 Dildedir mâcerâ-yı lücce-i èaşú 
 Seyl-i dîde aña işâretdir 
 
4 Dil ki ùûùî-i mıãr-ı èiffet ise 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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 Dîde miréât-ı rûy-ı èismetdir 
 
5 Dil süveydâya yâr-ı mûnis ise  
 Dîde her demde merdüm-ülfetdir 
 
6 Dil derûnumda èaşú-ı dilber ise  
 Dîde cismimde dâà-ı óasretdir 
 
7 Dil eger maózen-i ôarâfet ise 
 Dîde gencîne-i nezâketdir 
 
8 Dil eger gevher-i kirâmı ise 
 Dîde deryâçe-i kerâmetdir 
 
9 Dil neşâù ile germ-ülfet ise 
 Dîde pür-õevú-i şevú-óâletdir 
 
10 Dil eger àonca-i meveddet ise 
 Dîde de nergis-i baãîretdir 
 
11 Dil eger mürşid-i ùarîúat ise  
 Dîde müstaàraú-ı óaúîúatdir 
 
12 Dil eger câ-nişîn-i vaódet ise 
 Dîde òalvet-güzîn-i keåretdir 
 
13 Dil eger maôhar-ı tecellî ise  
 Dîde bînâ-yı nûr-ı ùalèatdır 
 
14 Dil ki Kenèân-ı èaşúa Yûsuf ise 
 Dîde Yaèúûb-ı girye-ãanèatdır 
 
15 Dil ki òırmen-güzâr-ı miónet ise 
 Dîde òançer-güzâr-ı kürbetdir1 
 

                                                           
1 Bu beyit, H nüshasında bulunmamaktadır. 
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16 Dil nemek-rîz-i zaòm-ı óasret iken 
 Hem yine merhem-i cerâóatdır 
 
17 Dîde çeşm-âşinâ-yı ùalèat iken 
 Yine müştâú-ı óüsn-i behcetdir 
 
18 Dildedir vâridât-ı feyø-i Òudâ 
 Úulzüm-i bî-bün-i belâàatdır 
 
19 Dîdedir âşinâ-yı lücce-i èaşú 
 Úaùresi baór-i bî-nihâyetdir 
 
20 Dil ki bir noúùadır velî ammâ 
 Naôar itseñ kitâb-ı èibretdir 
 
21 Dildedir cilve-ger òayâl-i cemâl1 
 Âyine gibi vaúf-ı òayretdir 
 
22 Dil ki dâéim güşâde-ùâlièdir 
 Kevkebi aòter-i ãabâóatdır 
 
23 Dîdeden eşk-i ter revân çün reng 
 Münkesir ãanma şîşe sâèatdir 
 
24 Dil nola itse daèvî-i èirfân 
 Aña Óaú'dan bu bir èinâyetdir 
 
25 Dîdedir câm-ı bezm-i èâlem-i èaşú 
 Aña ãaóbâ bükâ vü riúúatdir 
 
26 Dil ü dîde vücûd-ı èâşıúda 
 Baór ü girdâbdan èibâretdir 
 
27 Dil odur dîde bu dimek yaèni 
 Kesb-i èirfân-ı úâbiliyyetdir 

                                                           
1 Dildedir, H,R: Dîdede 
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28 Dil ü dîde vücûdum iåbâta 
 İki şâhid bu naôm-ı óüccetdir 
 
29 Dildir ol Bû-èAlî ki her süòanı 
 Baóå-i esrâr-ı èilm-i óikmetdir1 
 
30 Dîdedir menzil-i murâdı gören 
 Peyk-i nüzhet-geh-i selâmetdir 
 
31 Dildir ol tercümân-ı ãafóa-i àayb 
 Süòanı şerh-i metn-i vaódetdir 
 
32 Dîdedir vech-i èaşúa âyîne 
 Eşki hep cevher-i ãadâkatdir 
 
33 Dil ki sîmurà-ı úâf-ı maènîdir 
 Rehberi hüdhüd-i hidâyetdir 
 
34 Dîde lebrîz-i eşk olursa nola 
 äadef-i gevher-i meveddetdir 
 
35 Dildir ol ùûùî-i şeker-òâ kim 
 Aña âyîne rûó-ı óaøretdir 
 
36 Faòr-i èâlem ki dîde feyøi ile 
 Yem-i pür-gevher-i necâbetdir 
 
37 Devóa-i dîn ki dil òayâli ile 
 Murà-ı destân-serây-ı midóatdir 
 
38 Nûr-baóşâ-yı dîde kim õâtı 
 Neyyir-i gerdiş-i risâletdir 
 
39 Maúãad-ı kâéinât kim ey dil 

                                                           
1 èilm-i óikmetdir, H: èilm ü óikmetdir 
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 èÂleme õâtı maóø-ı raómetdir 
 
40 Şâh-ı úudsî-sipâh kim dîde 
 İştiyâúıyla lücce-i òaãletdir 
 
41 Aómed-i mürsel ol ki dil her gâh 
 Şevú-i mihriyle germ-ãoóbetdir 
 
42 Ol şeh-i baór ü ber ki dîde-i ter 
 İftirâúıyla girye-ülfetdir 
 
43 O sütûde-ãıfat ki cân u dile 
 Vaãf-ı õât u ãıfâtı èâdetdir 
 
44 Dîde müştâú-ı vech-i pâki olup 
 Dem-be-dem ser-be-ceyb-i óasretdir 
 
45 Dil cünûn-âzmâ-yı èaşúı olup 
 Úays ile hem-rikâb-ı şöhretdir1 
 
46 Dîde-i câna òâk-i bâr-gehi 
 Küól-i zîbâ-keş-i saèâdetdir 
 
47 Pîş-i óükminde pîr-i dil o şehiñ 
 Ser-fürû-bürde-i iùâèatdir 
 
48 Şerm-i cürm ile merdüm-i dîde 
 áarú-ı òûn-âbe-i óacâletdir 
 
49 Dil be-ãad-iètirâf-ı cürm ü günâh 
 Dest ber-dâmen-i şefâèatdir 
 
50 Dîde-i úahrı olsa òışm-âlûd 
 Âfet-i ehl-i şirk ü ôulmetdir 
 

                                                           
1 44 ve 45. beyitler H nüshasında bulunmamaktadır. 
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51 Dil-i pâkı o õât-ı yektânıñ 
 Baór-i bî-sâóil-i mürüvvetdir 
 
52 Dîde-i óıfôı ol kerem-kârıñ 
 Dîde-bân-ı èuãât-ı ümmetdir 
 
53 Dil-nüvâzâ şeh-i ser-efrâzâ 
 Ey ki õâtın penâh-ı òilúatdir 
 
54 Sensin ol nûr-ı dîde kim õâtıñ 
 Şemè-i tâbende-i nübüvvetdir 
 
55 Sensin ol kim cerîde-i dile hep 
 Naèt-ı pâkin ezelde müåbetdir 
 
56 Dîde dîdârıñ iştiyâúıyla 
 Gevher-efşân-ı õeyl-i fürúatdir 
 
57 Nûr-ı naètıñla dil Naôîm-âsâ 
 Âfitâb-ı sipihr-i àurbetdir 
 
58 Geldi vaút-i niyâz ey dîde 
 Aàla óâliñ o şâha furãatdır 
 
59 Tâ dil ü dîde cism-i âdemde 
 Biri biriyle hem-ùabîèatdır 
 
60 Dil-òarâb-ı maóabbeti olalım 
 Gerdiş-i çaròa tâ ki ruòãatdır 
 
61 Rûóına ãad-ãalât tâ-dîde 
 Nergis-i gülsitân-ı ãıóóatdir 
 
 17 Úaãîde Der-Sitâyiş-i Sulùân-ı Enbiyâ èAleyhi's-selâm1 
 (T: 11a, H: 11a, R: 11a, A: 29a) 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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(Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Fürúatiñde ol ki eşk-i dem-be-dem rîzân ider 
 Her kemîne úaùresin âbisten-i ùûfân ider 
 
2 Sensiz itsem èazm-i gül-geşt-i çemen teéåîr-i èaşú 
 Her giyâhın çeşmime bir nâvek-i bürrân ider 
 
3 Bir èaceb güldür seniñ èaşúıñ ki bûy-ı râóatın 
 Mâye-i derd-i zükâm-ı ãad-meşâm-ı cân ider 
 
4 Pençe-i èaşúıñ ki bâzû göstere bir èâşıúa 
 İbtidâ ceyb-i ümîdin dâmen-i óırmân ider 
 
5 Ùurfedir ebr-i maùîr-i âsumân-ı feyø-i èaşú 
 Şûre-zâr-ı derdi oldı kim bahâristân ider  
 
6 Gâh âteş gösterir bâà-ı viãâliñ çeşmime 
 Geh serimde dâà-ı hicrânıñ gül-i òandân ider 
 
7 èAşúdır ol nâzenîn kim èarø-ı dîdâr eylese 
 Dîde-i òurşîdi de çeşmim gibi óayrân ider 
 
8 èAşúdır ol òüsrev-i èâlem ki emr itse eger 
 Òıdmet-i dergâhını Cibrîle de fermân ider 
 
9 èAşú bî-pervâne óâletdir ki oldukça dûçâr 
 Pâdişâh olsa gedâyı bî-ser ü sâmân ider 
 
10 èAşúdır ol mâh-peyker kim hilâl ebrûsını 
 Görse bir dem dîde-i òurşîdi òûn-efşân ider 
 
11 èAşúdır ol şâhid-i òurşîd-ùalèat kim müdâm 
 Her nigehde çeşm-i cân-ı èâşıúı giryân ider 
 
12 èAşú o âteşdir ki andan bir şerer düşse eger 
 Tâ úıyâmet lücce-i èummânı da sûzân ider 
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13 Bilmezem yâ Rab ne óâletdir anılsa nâm-ı èaşú 
 Dehşetinden on sekiz biñ èâlemi lerzân ider 
 
14 Yoúlasañ her gûşesinde genc-i şevú olmuş nihân 
 èAşú iúlîm-i derûnı gerçi kim vîrân ider 
 
15 èAşúdır ol cevherî-i çâr-sû-yı cân u dil 
 Laèl ü yâúûtuñ o dem kim zîver-i dükkân ider 
 
16 Òûn-ı çeşmimden dem-â-dem gösterir yâúûtını 
 Laèl-i nâbın aòker-i dâà-ı dil-i nâlân ider 
 
17 Gâh cûy-ı óayrete mîzâb idüp müjgânımı 
 Gâh baór-i óayrete ser-pençe-i mercân ider 
 
18 èÂşıúıñ gûy-i serin gerdân idüp sulùan-ı èaşú 
 Úâmetin bâzîçe-gâh-ı mihnete çevgân ider 
 
19 Külbe-i aózânı ki Yaèúûb'a eyler cilve-gâh 
 Yûsufuñ gâhî mekânın gûşe-i zindân ider 
 
20 Óükm-i tevúîè-i maóabbet taòt-gâh-ı èâleme 
 Bir gedâyı bî-ser ü sâmân iken sulùân ider 
 
21 èAúla ãıàmaz òâlet-i keyfiyyet-i ãaóbâ-yı èaşú 
 Nûş iden câmın cem-i devrân ile yeksân ider 
 
22 Meróabâ câm-ı maóabbet óabbeõâ ãaóbâ-yı èaşú 
 Kim melâéik nûş iderse naèra-i mestân ider 
 
23 Kimse bilmez rütbesin sulùân-ı èaşúıñ dem-be-dem 
 Òıdmet-i dergâhını şâhân u dervîşân ider 
 
24 èÂşıúın gûy-ı vücûdın seylî-i çevgân-ı èaşú 
 Âfitâb-ı èâlem-ârâ olsa da gerdân ider 
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25 Úabøa-i şemşîre dest ursa eger sulùân-ı èaşú 
 Çaú ser-i òurşîdi pây-i raòşına àalùân ider 
 
26 Rüstem-i vaút olsa da bir demde ceyb-i èâşıúı 
 Zûr-ı bâzû-yı maóabbet çâk idüp dâmân ider 
 
27 Âteş-i cân-sûz iken cây-ı semender feyø-i èaşú 
 Vâdi-i gülşende bülbül gibi òoş elóân ider 
 
28 èÂşıú-ı zârıñ vücûdı zerre-i nâçîz iken 
 Gün gibi èaşú u maóabbet şöhre-i devrân ider 
 
29 èÂteş-i èaşú u maóabbet mihre ãalsa sûz u tâb 
 Süfre-i devr-i felekde berreyi büryân ider 
 
30 Bâl-i èanúâ-yı maóabbet sâye ãalmaz herkese 
 Cilve-rîz olsa firâz-ı èarşda cevlân ider 
 
31 Evvel eyler süfresinde mâ-óaøar cân u dili 
 Şaòã-ı èaşúı ol ki bezm-i sînede mihmân ider 
 
32 Dürr-i maúãûdın ãadef-mânend alur âàûşına 
 Dürc-i dilde gevher-i èaşúı o kim pinhân ider 
 
33 Vâãıl-ı ser-menzil eyler èaşú esb-i ùabèına 
 Midóatinde ol ki faòr-i èâlemiñ meydân ider 
 
34 Òüsrev-i taòt-ı risâlet kim àubâr-ı dergehin  
 Kuól-i zîb-efzâ-yı çeşm-i şâhid-i èirfân ider 
 
35 Mâlik-i mülk-i nübüvvet kim fürûà-ı şerèini 
 Âfitâb-ı nûr-baòş-ı cebhe-i îmân ider 
 
36 Nabø-gîr-i òaste-i èiãyân ki rûz-ı rüsteòîz 
 Şerbet-i èafvıyla lâ-büd derdine dermân ider 
 
37 Menbaè-ı cûd u seòâ kim teşne-gân-ı luùfına 
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 Her benânın lüèlüè-i ser-çeşme-i iósân ider 
 
38 Şeh-süvâr-ı úâbe úavseyn ol ki raòş-ı èazminiñ 
 Saùlını òurşîd idüp laèlin1 meh-i tâbân ider 
 
39 Şehriyâr-ı lî-maèallâh èAómed-i muòtâr kim 
 Luùf-ı ùabèı ehl-i cürmi nâéil-i àufrân ider 
 
40 Ol şeh-i yektâ ki úadrin fehm-i ùıfl-ı şîr-òâr 
 Cümleden vâlâ vü berter olduàın èiõèân ider 
 
41 Ol òudâvend-i dü-èâlem kim nigâh-ı şefúati 
 Bir gedâsın èâleme sulùân-ı èâlî-şân ider 
 
42 Ol şefîè-i rûz-ı maóşer kim seóer-gâh-ı óisâb 
 Vezn-i cürme èafv u luùfın keffe-i mîzân ider 
 
43 Ùabè-ı pâkin genc-i gevher-rîz-i iósân eyleyüp 
 Dest-i cûdın úulzüm-i elùâf-ı bî-pâyân ider 
 
44 Bâèiå-i emn ü emân eylerse dehre èadlini 
 Şerèini pîrâye-bend-i èâlem ü insân ider 
 
45 Úaùre-i nâçîz-i cûdı lücce-i èummân idüp 
 Õerre-i nâçîz-i luùfı neyyir-i raòşân ider 
 
46 Bir tebessümle nigâh itse feøâ-yı èâleme 
 Dâmen-i bâà-ı cihânı pür-gül ü reyóân ider 
 
47 İtse gülzâra vezân bâd-ı semûm-ı óaşmeti 
 Gülleri âteş-zemîn ü gülşeni nîrân ider 
 
48 Mâhdan mâhîye dek lerzân olur kevn ü mekân 
 Ol zamân kim tîà-ı úahrın òışm ile èuryân ider 
 

                                                           
1 laèlin, H: naèlin 
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49 Úaùre-bâr itse seóâb-ı óüsn ü òulú-ı pâkini 
 Şûre-zâr-ı dehri reşk-i ravøa-i rıêvân ider 
 
50 Òüsrevân-ı dehre bir dem itse cârî emrini 
 Bâr-gâh-ı èadline İskender'i der-bân ider 
 
51 Seyr-i bâà u gülşeni nehy itse çeşm-i düşmene  
 Şâò-ı verdi şekl-i tîr u àoncayı peykân ider 
 
52 Òıør-ı óıfôın eylese sâúî meõâú-ı èâşıúa 
 Çarò-ı câm-ı mevt ãunsa çeşme-i óayvân ider 
 
53 Şâh-ı refref-dergehâ èarş-âsitân şâhen-şehâ 
 Ey ki rû-mâl-i deriñ Rûóu'l-úudüs her ân ider 
 
54 Sensin ol kim yâ Resûlallâh yoluñda ümmetiñ 
 Tek hemân maúbûlüñ olsun cânların úurbân ider 
 
55 Sensin ol faòr-i cihân kim vaãf-ı õât-ı pâkiñi 
 Şâèirân-ı pür-hüner dîvânına èünvân ider 
 
56 Midóatiñde nâle-senc olsa èaceb mi kilk-i ter 
 Gülşeni yâd eyledikçe èandelîb efàân ider 
 
57 èÖmrüm oldukça nola meddâóıñ olsam èâúıbet 
 Feyø-i naètıñ ùabèımı hem-rütbe-i Hassân ider 
 
58 Hep bu feyø-i naèt-ı pâkiñdir ki eşèârım gören 
 Âferîn-òânım olup ãad-gûne istiósân ider 
 
59 Ùabèına imdâd iderse feyø-i elùâfın Nâôîm 
 Midóatiñde bir deàil böyle niçe dîvân ider 
 
60 Besdir ey òâme yeter şimden girü taãdîèi úo 
 Ol şeh-i èâlem bizim de gönlimiz şâdân ider 
 
61 Tâ ki feyø-i èaşúı èuşşâúıñ sirişk-i çeşminin 
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 Her kemîne úatresin bir lücce-i èummân ider 
 
62 äad-ãalât olsun revân-ı pâkine ãubó u mesâ 
 Bendegâna tâ ki luùfnn Îzid ü Yezdân ider 
 
63 äad-selâm olsun o şâhıñ rûóına leyl ü nehâr 
 Naèt-gûyân tâ ki vaãfın defter-i destân ider 
 
 18 (T: 36a, R: 36a, A: 30a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Vücûd-ı enbiyâ tesbîó-i dür gibi ser-âmeddir 
 O tesbîóe imâme gevher-i õât-ı Muóammed'dir 
 
2 Nola olsa o tesbîóe imâme ol dür-i yektâ    
 Ki mecmûè-ı rusülden enbiyâdan õâtı müfreddir 
 
3 Tecellî ideli nûr-ı aóad burc-ı hüviyyetden 
 O nûruñ cilve-gâhı ùavú-ı çeşm-i mîm-i Aómeddir 
 
4 Kemândâr-ı maúâm-ı úâbe úavseyn Aómed-i muòtâr 
 Ki tîr-i úaãdınıñ ser-menzili âmâc-ı maúãaddır 
 
5 Òıdîv-i taòt-gâh-ı lî-maèallâh seyyidü'l-kevneyn 
 Òudâvend-i leèamrük-efser ü levlâk-mesneddir 
 
6 Óarîm-i úurb-ı Óaú maórem-sarây-ı sırr-ı Sübóânî 
 Ki miórâb-ı deri cân-ı èibâdullâha maèbeddir 
 
7 Risâlet efseri ber-ser nübüvvet òilèati der-ber 
 Şeh-i mülk-i beúâdır pâdişâh-ı taòt-ı sermeddir 
 
8 O yektâ èâlem-ârâ şeh-süvâr-ı mülk-i lâhûtuñ 
 Felek çevgân-ı fermânında bir gûy-ı zeberceddir 
 
9 O dânâ-yı ledün ders-i debistân-ı kemâlâtıñ 
 Óuøûr-ı èizzetinde èaúl-ı evvel ùıfl-ı ebceddir 
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10 O kim ins ü melek gerden-be-ùavú-ı óükmidir óâlâ 
 Zemîn ü âsumânda emri fermân-ı müéekkeddir 
 
11 O òurşîd-i kemâle õerre-i nâçîz olan nâúıã 
 Úamerden ùâlièi saèd âfitâb-ı baòtı esèaddır 
 
12 Sevâd-ı aèôam-ı èaşúı o maóbûb-ı ilâhîniñ 
 Kenâr-ı cûybâr-ı dilde bünyân-ı mümehheddir 
 
13 Maúâm-ı Sidre vü Refref úudûmiyle müşerrefdir 
 Muúîm-i kürsî-i èarş-ı mecîd ol õât-ı emceddir 
 
14 Ezelden tâ ebed câhı úabûl-i èazl ü naãb itmez 
 Risâletle nübüvvet kişveri aña müéebbeddir 
 
15 Reh-i câh-ı celâlinde zemîn bir tûde-i kemter 
 Güõer-gâh-ı kemâlinde felek bir köhne künbeddir 
 
16 áazâl-i òâverî fitrâk-bend-i raòş-ı iclâli 
 Kemend-i óükmine nesr-i felek ãayd-ı muúayyeddir 
 
17 èAlîl-i derdiniñ bîmârı cân-ı Bû èAlî Sînâ 
 Dil-i dîvânegân-ı èaşúı Eflâùûn'dan erşeddir 
 
18 Rıøâ-cûyân-ı emri dem-be-dem maúbûl ü müsteånâ 
 Úaøâ-pûyân-ı nehyi her úadem merdûd-ı mürteddir 
 
19 Dil-i deryâ-niåârı mekrümetde yemden esòâ-ter 
 Kef-i gencîne-baòşı èâùıfetde kândan ecveddir 
 
20 Turâb-ı ravøası iksîr-i devlet cân-ı maòlûúa 
 áubâr-ı kûyı kuól-i çeşm-i ervâó-ı mücerreddir 
 
21 Hüveydâdır müdâm ehl-i şühûda cümle aèmâya 
 Ki envâr-ı cemâl-i Óaúú'a müstaàraú o meşheddir 
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22 Nola ãandûúa-i pür-feyøi olsa maùlaü'l-envâr 
 Tecellî-i ilâhî nûrına maôhar o merúaddir 
 
23 Zemîne ôılli düşmez nûrdan òalú eylemiş Allâh 
 Riyâø-ı Yeårib ü Baùóâ'da bir serv-i sehî-úaddir 
 
24 Òıyâbân-ı risâletde gülistân-ı nübüvvetde 
 Sehî-úad gül-èiõâr u lâle-ruòsâr u semen-óaddir 
 
25 Nola dil-bestesi hep enbiyâ vü mürselîn olsa 
 èİúâl-i èaúl-ı Rûóu'l-Úuds o gîsû-yı müceyyeddir 
 
26 Meşâm-ı cân-ı eşbâó dimâà-ı râóat-ı ervâó 
 Şemîm-i óüsn ü òulúıyla muèanberdir muèavveddir 
 
27 Nübüvvetle muãayúal seyf-i meslûl-i ilâhîdir 
 Ne tîà-ı àamàama beñzer ne şemşîr-i mühenneddir 
 
28 Úabûl itmezse óükm-i daèvetin çevgân-ı úahrıyla 
 Ser-i düşmen miåâl-i kûy-ı sîle-òorde-i reddir 
 
29 O şâhıñ rehber-i emriyle èazm-i rezm iden àâzî 
 Livâ-yı èavn ü tevfîúiyle manãûr u müéeyyeddir 
 
30 Òalel bulmaz şühûr ile sinîn olsa güsiste-târ 
 Niôâm-ı şerè-i èâlem-gîri kim tâ-óaşr mümteddir 
 
31 Úıyâmet úopsa vîrân olsa èâlem maófil-i şerèi 
 Teõelõülden müberrâ beyt-i maèmûr-ı müşeyyeddir 
 
32 Penâh itse nola cân u dil-i maôlûm-ı àam-dîde 
 Òiãâr-ı óıfôı kim ôulm ü sitem Yeécûcına seddir 
 
33 Nola óallinde èâciz olsa èaúl-ı cevher-i evvel 
 Hümâyûn-nâme-i evãâfı bir metn-i muèaúúaddır 
 
34 Cihân-ı vaãfı olmaz èaúl ile idrâk ile maóãûr 
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 Ezel âàâzdır aña ebed encâm-ı seróaddir 
 
35 Süùûr-ı óarf evãâfında şeb dûde şafaú laèli 
 Felek levó-i zer-efşân noúùa encüm mâh tevéemdir 
 
36 Edâ-yı vaãf-ı pâkinde şeker-pâşân-ı güftârıñ 
 Maúâli ùaène-dâd-ı leõõet-i úand-i ùaber-zeddir 
 
37 Òudâvendâ úabûl eyle Naôîm'iñ tuófe-i naètın 
 Egerçi midóatiñde nice dîvânlar mücelleddir 
 
38 Ümîd oldur ola cây-ı penâhı köhne èiãyândan 
 Binâ-yı vaãf-ı õâtıñda bu bir ùaró-ı müceddeddir 
 
39 èAded yoú cürmine èâãî úuluñdur yâ Resûlallâh 
 Velî èafvıñ seniñ luùf-ı ilâhî gibi bî-èaddir 
 
40 Yüzin dergâhıña sürdük de envâè-ı taóiyyatla 
 Murâdı óaøretiñden müjde-i óarf-i òoş-âmeddir 
 
41 Úabûl eyle temennâsın gedâ-yı âsitânıñdır 
 Anı redd eyleme şâhım eger nîk ü eger beddir 
 
42 Civâr-ı èizzetiñde her gedâ kim mihmânıñdır 
 Ser-â-pâ cürm ise òuld-ı berîn içre muòalleddir 
 
43 O kim òâk oldı râh-ı óasretiñde bâliş-i nâzı 
 Ser-i zânû-yı óavrâdır sitebraú ferş-i maúèaddır 
 
44 Nuèût-ı enbiyâ vü mürselîn tesbîó-i lüélüé-vâr 
 Dem-â-dem tâ ki efvâh-ı òalâyıúda zebân-zeddir 
 
45 Ola dergâhıña her demde ãad-silk-i dürûd ihdâ 
 Miåâl-i sübóa-i dür sübóa tâ kim zîb-i her yeddir 
 
 19 (T: 37b, R: 37a, A: 26a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
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1 Ey óarîm-i òâã-ı bezm-i ruéyet-i perverdigâr 
 Vech-i Óaúú'a õâtı hem âyîne hem âyîne-dâr 
 
2 Noúùa-i cîm-i celâl-i èizzeti kevn ü mekân 
 Òalúa-i devri muóîù-i èâlem-i mürde hezâr 
 
3 Manãıb-ı úadr ü kemâli ber-mezîd ü müstedâm 
 Kişver-i câh-ı celâli pür-müşîr ü müsteşâr 
 
4 Òâk-rûb-ı bârgâhı şeh-per-i Kerrûbiyân 
 Òâdim-i dergâhı Rûóu'l-Úuds'dür leyl ü nehâr 
 
5 Sâkinân-ı ravøa-i èâlem-penâhı ins ü cân 
 èÂkifân-ı Kaèbe-i dergâhı ervâó-ı kibâr 
 
6 Dûstân-ı úadr ü iúbâli èazîz ü ser-bülend 
 Düşmenân-ı èizz ü iclâli õelîl ü òâr u zâr 
 
7 Rîze-seng-i âsitânı gevher-i tâc-ı mülûk 
 Cevher-i iksîr ile òâk-i óarîmi hem-èayâr 
 
8 Mîhmân-ı mîzbân-ı luùfı sulùân ü gedâ 
 Óamd-òân-ı òân-ı cûdı pîr ü ùıfl-ı şîr-òâr 
 
9 Òoş-nişîn-i süfre-i inèâmı cân-ı òâã u èâm 
 Dâne-çîn-i òırmen-i iósânı murà u mûr u mâr 
 
10 Ùabè-ı feyø-âåârına bir õerre òurşîd-i münîr 
 Dest-i gevher-bârına bir úaùre emvâc-ı bióâr 
 
11 Kâse-şûy-ı maùbaò-ı cûdı şeh-i Faàfûr u Çîn 
 Cebhe-sây-ı bâb-ı luùfı pâdişâh-ı kâm-kâr 
 
12 Bûstân-ı rifèati bir bâà-ı bî-òâr u òazân 
 Gülsitân-ı èizzeti bir ravøa-i her dem bahâr 
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13 Nûr-ı èafvı meclis-i râóat-fürûz-ı ehl-i òuld 
 Berú-i òışmı òırmen-i ârâm-sûz-ı ehl-i nâr 
 
14 Bezm-i esrâr-ı ilâhîde nedîm-i nükte-dân 
 Mekteb-i èilm-i ledünde òâce-i óikmet-şièâr 
 
15 Gevher-i genc-i èulûm-ı evvelîn ü âòirîn 
 Lücce-i taóúîúde yek-dâne dürr-i şâh-vâr 
 
16 èÂlim-i èilm ü óikem kevn ü mekân-ı maèrifet 
 Úulzüm-i zeòòâr-ı esrâr u yem-i èirfân-niåâr 
 
17 Sebze-zâr-ı óükmine şefúat nesîm-i rûó-baòş 
 Şâò-sâr-ı raómine èafv u şefâèat berg ü bâr 
 
18 Bâr-gâh-ı èazmine naãrun min-Allâh sâyebân 
 Sâyebân-ı rezmine fetó ü ôafer naúş u nigâr 
 
19 Rehber-i tevfîú der-pîş ü hidâyet der-úafâ 
 Cünd-i furãat der-yemîn ü ceyş-i nuãret der-yesâr 
 
20 Leşker-i nuãret-şièârı dest-ber-tîà-ı åebât 
 Düşmen-i nâ-pâydârı pây-der-râh-ı firâr 
 
21 Tîr-i tîz-i rezminiñ âmâcıdır rûz-ı maãâf 
 Ser-be-ser olsa eèâdî Rüstem ü İsfendiyâr 
 
22 ëarb-ı kûpâl-ı úader rûz-ı úaøâ peygârıdır 
 Kâr-ı òaãmı zâr iden hemvâre vaút-i kâr-zâr 
 
23 Õâtını iúrâr iden mıãr-ı dü-èâlemde èazîz 
 Úadrini inkâr iden iki cihânda òâk-sâr 
 
24 İştiyâú-ı èârıøıyla óasret-i ebrûları 
 Mihri ser-germ eylemiş mâh-ı nevi úılmış nizâr 
 
25 Ol dü-ebrû iki bismillah òaù-ı reyóân ile 



235 
 

 Vech-i pür-envârı bir muãóafdır âyet ber-kenâr 
 
26 èAşú-ı èâlem-sûzı eşyâya sirâyet itmese 
 Her ser-i dâàında göstermezdi bir aòker enâr 
 
27 Berú-ı cân-teéåîr-i derd-i èaşúı sârî olmasa 
 Sûz-ı dil iôhâr idüp yanmaz yaúılmazdı çenâr 
 
28 Maómidet-òân-ı ãıfâtı mih-terîn ü kih-terîn 
 Midóatinde pîr ü bernâ pey-èinân-ı iòtiyâr 
 
29 Vaãf-ı õâtıyla geçen her dem óayât-ı câvidân 
 Naèt-ı pâkiyle olan her bir nefes èömr ü diyâr 
 
30 Devóa-i medóinde ãad-gûne naàamla nâle-senc 
 Gülşen-i evãâfında bülbül benim gibi hezâr 
 
31 Nâme-i şânında èünvân raómeten li'l-èâlemîn 
 Pâdişâh-ı èarş-mesned Òüsrev-i Refref-süvâr 
 
32 Úurretü'l-èayn-ı rusül nûr-ı dü-çeşm-i enbiyâ 
 Mefòar-i èâlem vücûdı kâéinâta iftiòâr 
 
33 Seyyidü'l-kevneyn òâtmü'l-enbiyâ òayrü'l-beşer  
 Dâver-i èâlî-güher şâhen-şeh-i vâlâ-tebâr 
 
34 èİllet-i maèmûre-i kevn ü mekân kim olmada 
 Úaãr-ı dîn erkân-ı şerè ile metîn ü üstüvâr 
 
35 Şehriyâr-ı èâlem-i lâhût kim ervâó-ı úuds 
 äayd-gâh-ı kibriyâsında dem-â-dem cân-sipâr 
 
36 Aómed-i mürsel Muóammed Muãùafâ maóbûb-ı Óaú 
 Nâzenîn-i bezm-i òâãu'l-òâã-ı úurb-ı Kird-gâr 
 
37 Ey òudâvend-i òudâvendâ ki dâéim itmede 
 Pâdişehler dergehinde èarø-ı õüll ü iftiúâr 
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38 Ol şehiñ òân-ı nevâlinde Süleymânlar ùufeyl 
 Anda sîmuràa meges deñli olunmaz iètibâr 
 
39 Ol şeh-i kevn ü mekânıñ maùbaò-ı iclâline  
 Bir úara úulluúcıdır sulùân-ı mülk-i Zengibâr 
 
40 äanma encümle şafaú olmış èaraú-rîz-i óicâb 
 Âsumânı âsitân-ı úadri itmiş şerm-sâr 
 
41 Òân-ı ãıdú u èadl ü óilm ü èilmine mihmân olup 
 Oldı Bû Bekr ü èÖmer èOåmân u Óaydar çâr-yâr 
 
42 Şâh-bâz-ı himmeti çengâl-i istiànâsına 
 Murà-ı zerrîn-bâl-i òurşîdi ider almakda èâr 
 
43 Şarú u àarb ola mülâúî úuvvet-i temkîn ile 
 Sîne-i rûy-ı zemîne olsa óükmi pâ-niåâr 
 
44 Maómil-i úadr ü vaúârında taóammülden úalup 
 Çekmeye heft-üştür-i eflâk eger olsa úaùâr 
 
45 Olalar taóte'å-åerâda gâv u mâhî muøùarib 
 Olsa ger fevúa'l-èalâda sâye-endâz-ı vaúâr 
 
46 Emri nehy itse şiúâú-ı beyn-i eødâdı eger 
 Kâm-ı câna eyleye zehr-âbı âb-ı òoş-güvâr  
 
47 Şerbet-i ümmîd ü bîm-i luùf u zehr-i úahrıdır 
 Hûş-yârı eyleyen mestâne mesti hûş-yâr 
 
48 Úahramânı bâd-ı òışm u úahrı eyler nâ-tüvân 
 Bir meges imdâd-ı luùfuyla olur èankâ-şikâr 
 
49 Óaúú-ı cârı óaşre dek cârî iderlerdi eger 
 Devr-i èadlinde olaydı şîr ü cîrân hem-civâr 
 



237 
 

50 Bir øaèîfe taúviyet-baòş olsa raóm ü şefúati 
 Gelmeye seng-i felâòanda zücâca inkisâr 
 
51 Kâm-ı òalú-ı her dü-èâlem dem-be-dem òoş-bûydur 
 Nefòa-i gülzâr-ı aòlâúı bulaldan intişâr 
 
52 Sâúî-i óıfôı bisâù-ı èömri tertîb eylese 
 Bir daòi olmazdı câm-ı zindegânîde òumâr 
 
53 Lî-maèallâh gülsitân Yâ-sîn ü Ùâ-hâ bûstân 
 Ey nihâl-i bâà-ı levlâk ü leèamrük şâò-sâr 
 
54 Sensin ol nûr-ı hidâyet pertev-i bezm-i yaúîn 
 Cemè-i şemèiñ enbiyâ vü mürselîn pervâne-vâr 
 
55 èÖmrüm olduúça seniñ seyyâó-ı deşt-i naètıñam 
 Oldum ol ãaórâda óâlâ cân u dilden bî-úarâr 
 
56 èAcz ile noúãân ile bir õerre-i nâçîz iken  
 Gün gibi vaãf-ı kemâlâtıñda buldum iştihâr 
 
57 Gûne gûne óulle-bâf-ı kâr-gâh-ı feyødir 
 Bikr-i endîşem úabûl itmez cihâz-ı müsteèâr 
 
58 Keyf-i ãahbâ-yı òayâl-i dil-keşim bî-derd-i ser 
 Bâde-i cân-baòş-ı naôm-ı âb-dârım neşve-bâr 
 
59 Bu úaãîdem midóatiñde ravøa-i iòlâãdır 
 Levn-i ezhârında ne reng-i òazân ne bîm-i òâr 
 
60 Câmiè-i vaãfıñda her saùr-ı beyânım çekdi ãaf 
 Òâme-i maènâ-ãarîrim eã-ãalâ-òân-ı menâr 
 
61 Bâàbân-ı naôm olaldan tâ ki cânım tendedir 
 Bâà-ı naètıñda ola mîzâb-ı kilkim âb-yâr 
 
62 Dem-be-dem eyler mükerrer sükker-i evãâfıñı 
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 Ùûùî-i nuùúum benim bilmez ne Mıãr u Úandehâr 
 
63 Òaydar-ı kerrâr-ı meydân-ı åenâ-yı õâtıñım 
 Esb-i ùabèım Düldül-i çâlâk òâmem Õü'l-fiúâr 
 
64 Maófil-i vaãfıñda istiósân idersem pâyını 
 Ùabèıma dinse revâ Óassân-ı devr-i rûzgâr 
 
65 Vaãf-ı õâtında yeter bir noúùasın itseñ úabûl 
 Şâhid-i güftârıma lâ-büdd ola òâl-i èiõâr 
 
66 Evc-i medóinde úalup pervâzdan oldı henüz 
 Murà-ı ùabèım âşiyân-gîr-i óaøîø-i iètiõâr 
 
67 èÂcizâne isterim maúbûl-i dergâhıñ ola 
 Lâyıú-ı şânıñ degil gerçi bu naôm-ı yâdigâr 
 
68 Zîb-i destâr-ı úabûl it luùf idüp redd eyleme 
 Eyledim dergâhına bu berg-i sebzi ber-güzâr 
 
69 Yâ Nebiyyallâh ne óaddimdir åenâ-yı óaøretiñ 
 Ola vaãfında Süleymân mûrdan bî-iètibâr 
 
70 Bendeñe òalù-ı kelâm itdirdi sevdâ-yı sivâ 
 Âdemi muòtel-demâà eyler suèûd itse buòâr 
 
71 Yâ Resûlallâh meded pest itdi úadrim bî-kesi 
 Gerçi dirler gevhere gerd-i yetîmî der-óiãâr 
 
72 Görme erzânî Süleymân bârgâh-ı naôm iken  
 Çeşm-i baòtım çeşm-i mûr-ı nâ-tüvândan teng ü târ 
 
73 Nûr-ı òurşîd-i cemâl ü bâ-kemâliñ èaşúına 
 Eyleme ben õerreñi bî-ùâliè ü nâ-baòtiyâr 
 
74 Ravøa-i ümmîdim olsun pür gül-i maúãûd ile  
 Bâà-ı óırmân itmesün lâle-sitânı ıøùırâr 
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75 Vaãf-ı kûyuñda yine bir nev gazel ùaró eyleyüp 
 Şâhım itdim èarø-ı óâl-i dergeh-i devlet-medâr 
 
76 Ey nesîm-i dergehiñ èıùr-ı dimâà-ı her diyâr 
 Òâk-i kûyuñ nefóa-rîz-i nâfe-i müşg-i Tatâr 
 
77 Tâb-ı mihriñle dem-i âòir ola cân vireniñ 
 Pertevi tâ ãubó-ı maóşer nûr-ı úandîl-i hezâr 
 
78 èAşú-ı cân-sûzuñla nerm eyle dil-i fûlâdımı 
 Her dü-çeşmimden dökülsün eşk-i ter gibi şerâr 
 
79 Bir işâret ola úurb-ı âsitânından diyü 
 Yolda úaldı òalúa-i der gibi çeşm-i intiôâr 
 
80 Dilde fikrin cilve-güsterdir òayâliñ dîdede 
 èÂşıú-ı dîdârıñım şâhım nihân u âşikâr 
 
81 äayúal-ı mihriñle eyle tâb-dâr u müncelî 
 İtmesün gerd-i sivâ miréât-ı úalbim pür àubâr 
 
82 Yâ nebî tenhâ-nişîn-i àâr-ı èiãyânım henüz 
 Ben àarîbe èafvıñı yâr it be-óaúú-ı yâr-ı àâr 
 
83 èÂãiyân-ı óaşre hengâm-ı şefâèat ben daòi 
 èAfvıña ümmîd-vârım luùfuña ümmîd-vâr 
 
84 Óâõıú-ı luùfuñ meger merhem-resân-ı zaòm ola 
 Nîş-i èiãyân eyledi cân u dil-i zârıñ figâr 
 
85 İtdi âvâre hevâ-yı maèãiyet cân u dilim 
 Şâhbâz-ı èafvıña olmazsa vâveylâ düçâr 
 
86 Òâne-ber-dûş-ı hevâyım çün óabâb-ı câm-ı mey 
 Nehb-i ãahbâ-yı hevesle oldı èaúlım târumâr 
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87 Zîver-i silki úabûl it gûş-ı câna úudsiyân 
 Eylesün medóiñde bu dürr-i Naôîm'i gûş-vâr 
 
88 Besdir ey òâme yeter taùvîl-i güftâr eylediñ 
 Muòtaãar eyle kelâmıñ oldı maùlûb iòtiãâr 
 
89 Eyleye ãunè-ı nesîc-i kâr-gâh-ı kün-fe-kân 
 Òilèat-i eyyâma tâ kim ãubó u şâmı pûd u târ 
 
90 Rûóına biñ úâfile ceyş-i ãalât olsun revân 
 Tâ olunca nüh-úaùâr-ı çarò-ı begsüste mehâr 
 
91 Keåreti enfâs-ı maòlûúâtdan efzûn selâm 
 Dem-be-dem teslîm ü ihdâ ola tâ rûz-ı şümâr 
 
92 Ümmeti olduúça gül-çîn ser-der-i bâà-ı sürûr 
 Düşmeni olsun figâr-ı òâr-zâr-ı òâròâr 
 
93 Õevú-ı sûr-ı intiúâmıyla olup dilşâd ümem 
 Òaãm ola her dem hezîmetle melûl ü sûgvâr 
 
 20 (T: 64b, R: 60a, A: 122b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Çemende seyr idenler úâmetiñ serv-i çemân söyler 
 Görenler şîve-i reftârıñı âb-ı revân söyler 
 
2 Úıyâm-ı úaddiñi dirler úıyâmetden èalâmetdir 
 Òaùıñdan baóå idenler fitne-i âòir zamân söyler 
 
3 Meger rûó-ı revândır cümleten cism-i laùîfiñ kim 
 Görüp taãvîr-i cân-baòşıñ úıyâs itdim hemân söyler 
 
4 Nola fikr-i mey-i laèliñle sevdâ-yı viãâl itsem 
 Derûnında olan esrârı mest-i ser-girân söyler 
 
5 Görünce sîneñi şevú-i lebiñle oldı dil gûyâ 
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 Baúup miréâte lâ-büd ùûùî-i şîrîn-beyân söyler 
 
6 Yitürmüşdüm dili dâà-ı àamıñ taèyîn idüp buldum 
 Kişi güm-kerdesin elbette bulsa bir nişân söyler 
 
7 Felekde mâh-ı burc-ı óüsn iken hercâéî kevkebsin 
 Seni hep söyleyen ey bî-vefâ nâ-mihribân söyler 
 
8 Òaber-dâr olmadıñ zâr-ı dilimden ey perî gitdi 
 Lisân-ı àaybdan söyletseñ ammâ ol dehân söyler 
 
9 Nigâh-ı tercümân-ı óâlidir dembeste-i èaşúıñ 
 Saña óayretle her baúdıúça bir râz-ı nihân söyler 
 
10 Zebân-ı óâl ider tefsîr iderse âyet-i èaşúı 
 Ne gûş u hûş olur maórem ne bir óarfin lisân söyler 
 
11 Degildir her kesiñ kârı bilür ùabè-ı hünermendân 
 Bu gûne şièri söylerse Naôîm-i nüktedân söyler 
 
12 Olup şeh-nâme-òân-ı vaãf-ı Sulùân Muãùafâ óâlâ 
 Cihânda midóat-i õâtıñ beyân eyler èayân söyler 
 
13 Kemâl-i maèrifetle miåli yoú dirlerse gerçekdir 
 Şecâèâtde naôîri var diyen kimse yalan söyler 
 
14 Cihânıñ Rüstem-i destânıdır ol òüsrev-i àâzî 
 Anıñ hengâme-i rezminde Rüstem dâstân söyler 
 
15 Seòâda dest-i gevher-bârı ebr-i nev-bahârıdır 
 èAùâda cûd-ı ùabèın söyleyenler baór ü kân söyler 
 
16 İder gûş-ı girândan refè-i èillet nuùú-ı cân-baòşı 
 İşâret eylese feyø-i òiùâbı bî-zebân söyler 
 
17 Felekler âsitân-ı rifèatinde kesb-i şân eyler 
 Melekler òâdimân-ı bezmine èâlî-mekân söyler 
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18 Zemîn ü âsumânı ùutdı ãîù-ı kûs-ı iclâli 
 Beşer rûy-ı zemînde âsumânda úudsiyân söyler 
 
19 Nola dergâhınıñ çârûbına bâl-i hümâ dirsem 
 Görenler ùâú-ı vâlâsın felekle tevéemân söyler 
 
20 Eşièèa rîsmânlar aña mehce mihr-i èâlem-tâb 
 O tâú-ı zer-nigârın seyr idenler âsumân söyler 
 
21 èAceb mi èâlem itse vaãf-ı şemşîr-i ser-endâzın 
 Hemân ben söylemem peykârını òalú-ı cihân söyler  
 
22 èAdûyı tîà-ı úahrı úırdı nâm-ı èâlem-ârâsın 
 Kimisi úahramândır dir kimi ãâóib-úırân söyler 
 
23 Ricâlü'l-àaybdır innâ fetaónâ-òân-ı peròâşı 
 Duèâ-yı seyf-i nuãret-cevherin kerrûbiyân söyler 
 
24 Kefen ber-gerden ü şemşîr-i bürrân ber-dehen óâlâ 
 Hücûm-ı saùvetinden düşmen-i dîn el-amân söyler 
 
25 Delüp baàrın kesüp başın èadûnuñ ãaón-ı heycâda 
 Sinâna tîà-ı bürrân tîà-ı bürrâna sinân söyler 
 
26 Ùutuldı dest-bürd-i mevkibinden dilleri òaãmıñ 
 Görenler heybetin hem pâdişeh hem úahramân söyler 
 
27 Zebûn-ı êarb-ı kûpâli úaderle baóå ider gûyâ 
 Zebân-ı tîà-ı bürrânı úaøâ-yı nâgehân söyler 
 
28 Olup cârî lisânından miyân-ı bezm ü rezminde 
 èAdûnuñ sergüõeştin hep o tîà-ı der-miyân söyler 
 
29 èİnâdından èadû inkâr iderse êarb-ı kûpâlin 
 Hemân çıúsun niyâmından o tîà-ı cân-sitân söyler 
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30 áılâfında èadûdan tîàı úaãd-ı intiúâm eyler 
 Belî rüéyâda lâ-büd bir kişi úan dökse úan söyler 
 
31 èArabda nîzesi Hind ü èAcemde tîàıdır meşhûr 
 Kemân ü tîriniñ evãâfını Tâtâr Òân söyler 
 
32 äadâ-yı tîr ü tîà ü gürzi kûh-ı Elbürze dek gitdi 
 Degil şâh-ı èAcem şâhenşeh-i Hindûstân söyler 
 
33 Aúın ãalup ãu gibi her ùarafdan leşker-i Tâtâr 
 O şâhıñ òaãmına yaòşı dimez lâ-büd yaman söyler 
 
34 Nola düşnâm-ı telò-ı zaòmına ùâúat getürmezse 
 Zebân-ı rumó-ı rezmi düşmene ùaèna-zenân söyler 
 
35 Remîde itdi vaóş u ùayrı ãît-i heybet-i cengi 
 Dilîrâne neberdin óaú budur kim ins ü cân söyler 
 
36 Cevâbın gönderir aèdâya ùopdan her suéâlinde 
 Aña her ùob-ı ejder-peyker ü âteş-feşân söyler 
 
37 æenâsın ol şeh-i manãûr-âyât ü ôafer-òayliñ 
 Ne deñlü olsa da èâciz Naôîm-i nâ-tüvân söyler 
 
38 Nevâ-perdâz olup âheng idince sâz-ı vaãfında 
 Degil mıørâb-ı kilk-i ter elinde bir benân söyler 
 
39 Úomaz ol òüsrev-i èâlem meõelletde o nâ-kâmı 
 Olup óâl-i dilinden èarø-ı óâli tercemân söyler 
 
40 Elem çekme seniñ de maùlabıñ ey dil olur óâãıl 
 Murâdıñ neyse virdim dir o şâh-ı kâmrân söyler 
 
41 Òaùâlardan emîn itsün vücûdın óaøret-i Mevlâ 
 Benim gibi duèâ-yı devletin pîr ü cüvân söyler 
 
 21 (T: 65b, R: 61a, A: 130b) 
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 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Gelen seferden o şâhen-şeh-i muôafferdir 
 Ki raòşı aùlas-ı çarò üzre cilve-güsterdir 
 
2 Şeh-i úalem-rev-i tevfîú Òân Selîm Girây 
 Delîli Óıør-ı ôafer pîş-revi peyemberdir 
 
3 Süm-i semendine gerdûn iderse pây-endâz 
 Úumâş-ı zerkeş-i mihr-i münîri aóúardır 
 
4 Hilâl-i mûzesine naèlçe-i peren kebkeb 
 Meger ki naèl-i süm-i raòşı mâh-ı enverdir 
 
5 Úırup geçürdi èadû-yı èanûdı şemşîri 
 Yine bu müjde-i nev nuãret-i mükerrerdir 
 
6 Gülüp açılsa nola rûy-ı baòt-ı èâlemiyân 
 Ki bu laùîfe-i àaybiyye òande-âverdir 
 
7 Yazup sitâyişini levó-i mihre kâtib-i çarò 
 Yine bu maùlaè-ı åânî ile åenâ-gerdir 
 
8 Meger Selîm Girây Òân şeh-i Sikenderdir 
 Ki úande èaùf-ı èinân itse Óıør rehberdir 
 
9 O şehsüvâr ki fetó ü ôafer rikâbında 
 Berîd-i àâşiye-ber-dûş iki birâderdir 
 
10 O òayr-ı maóø ki seylâb-ı tîàı èâlemden 
 Hemîşe fitne-feşân-ı şerâre-i şerdir 
 
11 O úahramân-ı ãaf-endâz kim hücûmıyla 
 Ne dem ki tefriúa-baòş-ı èadû-yı ebterdir 
 
12 Úaøâ kemân u úader tîrdir ecel peykân 
 Şihâb nîze siper mihr ü mâh miàferdir 
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13 O felek-rân-ı muóîù-i àazâ ki ãubó u mesâ 
 Rikâbı zevraú-ı nuãretde iki lengerdir 
 
14 O ãaf-şikâf-ı àuzâtıñ o şâh-ı àâzîniñ 
 Gülâb u müşgle òâk-i rehi muòammerdir 
 
15 O püşte püşte olan òâk-i reh-güõârında 
 Úudûmı feyøi ile tûde tûde èanberdir 
 
16 Òudâygân-ı cihân pâdişâh-ı èâlemiyân 
 Òıdîv-i dehr òudâvend-i heft kişverdir 
 
17 Úaøâ tüvân ü úader-zûr ãaf-der-i devrân 
 Veàâda Òamza-neberd ü àazâda Óaydardır 
 
18 Dilîr-i deşt-i àazâ ãaf-şikâf-ı ãaón-ı meãâf 
 Òıdîv-i úalèa-güşâ pâdişâh-ı ãaf-derdir 
 
19 Felek serîr kevâkib óaşem hilâl èalem 
 Úamer rikâb şeh-i âfitâb efserdir 
 
20 Revâú-ı maèdeleti kesr-i ùâú-ı Kisrâdır 
 Úuãûr-ı menzileti reşk-i úaãr-ı Úayserdir 
 
21 Miyân-ı èazmine zerrîn kemer ki Cevzâdır 
 Hilâl-i çarò o zerrîn kemerde òançerdir 
 
22 Niôâm-ı mülk ü milelde òıdîv-i Sencer-fer 
 Umûr-ı dîn ü düvelde sütûde serverdir 
 
23 Celâli naèline ùâs-ı sîm ü zer meh ü mihr 
 Sitâre câm u felek úubbe-i müdevverdir 
 
24 Bisâù-ı bezmine òurşîd def felek deffâf 
 Óarîm-i òâsına nâhîd çengî duòterdir 
 



246 
 

25 áulâm-ı óalúa-be-gûş-ı deri şeh-i faàfûr 
 Gedâ-yı bârgehi Keyúubâd u Sencerdir 
 
26 Mekârim ile saòî pâdişâh-ı cûd-endîş 
 Maèârif ile şehen-şâh-ı nükte-perverdir 
 
27 Meóâsin ile òudâvend-i meróamet-güster 
 Tevâøuè ile óalîm ü selîm dâverdir 
 
28 Niçe Úubâd u Ferîdûn derinde çârû-keş 
 Niçe Sikender ü Dârâ o derde çâkerdir 
 
29 Òuceste-maúdem ü feròunde-fer hümâyûn-baòt 
 Küşâde ùâliè ü iúbâl yâr u yâverdir 
 
30 Serîr-i salùanata òüsrev-i melek-manôar 
 Sipihr-i şevkete òurşîd ü mâh-peykerdir 
 
31 Cihân-ı maèdeletinde òalâyıú âsûde 
 Zamân-ı mekrümetinde gedâ tüvân-gerdir 
 
32 Muùîè-i òüsrev-i emri gürûh-ı èâlemiyân 
 Musaòòar-ı şeh-i fermânı baór ile berdir 
 
33 Gedâ-yı maùbaò-ı iclâli cân-ı Keykâvus 
 Ùufeyl-i òân-ı nevâli revân-ı Caèferdir 
 
34 Revâú-ı kâò-ı kemâlinde şems şemse-i zer 
 Hilâl bâb-ı celâlinde òalúa-i derdir 
 
35 èAbîr-i èâùıfetiyle cihâniyân òoş-kâm 
 Buòûr-ı mekrümetiyle cihân muèaùùardır 
 
36 Türâb-ı bârgehi kuól-i çeşm-i âhû-yı Çîn 
 áubâr-ı şâh-rehi reşk-i müşg-i ezferdir 
 
37 İder õelîli ser-efrâz sâye-i keremi 
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 Òuceste õât-ı hümâyûnı bir hümâ-ferdir 
 
38 èAceb mi dehri Süleymân gibi muùîè itse 
 Nigîn-i óükmüne ins ü peri musaòòârdır 
 
39 Derinde sâéil olup úad-óamîde pîr-i felek 
 Elinde mihr ile mâh iki kâse-i cerdir 
 
40 İdüp èadâlet ile pîşe emr-i maèrûfı 
 Rıøâ-yı Óaúda olup kârı nehy-i münkerdir 
 
41 Miyân-ı meclis-i bâà-ı bahâr-ı èadlinde 
 Òazân piyâle-keş-i dest-i verd-i aómerdir 
 
42 Nesîm-i nâmiye-i feyø-i cûd u luùfından 
 Nihâl-i bâà-ı emel dem-be-dem müåemmerdir 
 
43 Sümûm-ı bâdiye-i hevl-nâk-i òışmından 
 Çenâr-ı baòt-ı èadû nâr-ı úahra maôhardır 
 
44 O deñlü mütteóid eødâd devr-i óıfôında 
 Ki birbirine úafâ-dâr âb u âzerdir 
 
45 Zemîn basîù-i celâlinde tûde-i kem-ter 
 Sipihr ordu-yı câhında köhne çâderdir 
 
46 Sipihr-i salùanat ordusıdır ki her ùopı 
 Dem-i celâl çeker heft-ser bir ejderdir 
 
47 Bir âsumândır o nîlî oùâú-ı vâlâ-ùâú 
 Ki rîsmânı sütûnında òaùù-ı mióverdir 
 
48 Zehî o ùâú-ı muèallâ revâú-ı zer-kârı 
 Ki mehcesi èalem-i âfitâba hem-serdir 
 
49 èAceb mi burc-ı şerefden ùulûè iderse müdâm 
 Ki kûy-ı tûàı saèâdet-fürûà-ı aòterdir 
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50 Derûn-ı şebde virir şuèle şeb-çerâà gibi 
 Fürûà-ı mehce-i her tûàı günden aôherdir 
 
51 Gören o tûà-ı hümâyûnları úıyâs eyler 
 Ki bâà-ı nuãrete yer yer sehî ãanavberdir 
 
52 Şikâra çıúsa o encüm-sipâh u çarò-mesîr 
 Dü-ùabl-bâz aña mihr ü meh-i münevverdir 
 
53 Tenezzül eylese naòcîr-gâh-ı gerdûnda 
 Kemîne ãayd-ı kemendi àazâl-i òâverdir 
 
54 èAceb mi eylemese nesr-i ùâéire raàbet 
 Degil kemendine şâyeste ãayd-ı lâàardır 
 
55 Peleng-i maèreke bebr-i beyân-ı zûr-ı neberd 
 Künâmı bîşe-i tevfîú olan àaøanferdir 
 
56 Kümeyt-i rezmine nuãret úuùâs u fetó çelenk 
 Per-i hümâ-yı ôafer efserinde şeh-perdir 
 
57 Sipâh-ı èazmine èavn-i ilâh râh-nümâ 
 Livâ-yı rezmine cünd-i ricâl leşkerdir 
 
58 Hücûm-ı mevkib-i iclâli eyleyüp pâ-mâl 
 Memâlik-i òuãamâ òâk ile berâberdir 
 
59 Ne semte olsa revân reh-nümûnı nuãretdir 
 Ne cânibe sefer itse ôafer muúarrerdir 
 
60 äadâ-yı debdebe-i ùabl u úûs-ı rezminden 
 Felekde gûş-ı meh ü mihr dâéimâ kerdir 
 
61 áubâr-ı naèl-i küreng-i ôafer sipâhından 
 Derûn-ı tîre-i aèdâ şikest ü muàberdir 
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62 Dıraòt-ı èömr-i èadû ãarãılur şitâbından 
 Meger ki esb-i ãabâ-seyri bâd-ı ãarãardır 
 
63 Tamâm-ı êarbet-i kûpâli itdi òurd u şikest 
 äınuú úırıú yine óâl-i èadû mükedderdir 
 
64 Hücûm-ı mevce-i seylâb-ı tîà-ı úahrından 
 èAdû-yı münhezime cisr-i merg-i mièberdir 
 
65 Belâ sihâm-ı úaøâ sürèatinde peykândır 
 Ecel óüãâm-ı úader úabøasında cevherdir 
 
66 Belâ-yı nâzil iken òaãma tîr-i ser-tîzi 
 Bürehne tîà-ı sitîzi belâ-yı dîgerdir 
 
67 Sipâh-ı saùvetiniñ her biri dem-i peròâş 
 Hezâr Neyrem'i nerm eyleyen dilâverdir 
 
68 Henûz êarb-ı èamûduyla pür-şikest olalı 
 Vücûd-ı düşmene òâk-i helâk-pisterdir 
 
69 Òıdîv-i dâd-gerâ dâverâ ki dergâhıñ 
 Revâú-ı çarò-ı felekden refîè ü ber-terdir 
 
70 Bu irtifâè ile seyr eyleyen úıyâs eyler 
 Kemîne ùâú-ı bülendi sipihr-i aóêardır 
 
71 Bu saùvet-i zed ü bürd ile ey şeh-i àâzî 
 Meger maóall-i neberdiñ úaøâ-yı maóşerdir 
 
72 Ki bîm-i tîà-ı celâliñle òaãma rûz-ı meãâf 
 Ne fikr-i óâl-i peder ne püser ne mâderdir 
 
73 Murâd-baòş o òudâvend-i baór ü bersin kim 
 Úapuñda úul olana kâm-ı dil müyesserdir 
 
74 Yüzüm sürüp yeridir ben de ber-murâd olsam 
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 O bârgâh benim de úul olduàum yerdir 
 
75 Úuluñ Naôîm'i úoma künc-i àamda òâk-âlûd 
 Egerçi gerd-i yetîmi óiãâr-ı gevherdir 
 
76 Nigâh-ı şefúate şâyeste úıl úaãîdesini 
 Olursa mültefetiñ luùflar keremlerdir 
 
77 Zamân-ı salùanatıñda hüner-verân içre 
 Ser-âmed-i şuèarâdır süòanda eşèardır 
 
78 æenâ-yı óilye-i õât-ı melek-ãıfâtıñla 
 Bu nev úaãîdesi şeh-nâme-i muãavverdir 
 
79 Olursa maøhar-ı èayn-ı èinâyetiñ yeridir 
 Edâ-yı midóat-i õâtıñda dilli defterdir 
 
80 Beyân-ı vaãf-ı cemîliñde naôm-ı şîrîni 
 Biri birisine âàişte şîr ü şekkerdir 
 
81 Nikât bâde-i şièrinde keyf-i rûóânî 
 Beyân piyâle-i naômında lây-ı sâàardır 
 
82 Menâr-ı câmiè-i èirfânda ãavt-ı kilki ezân 
 Nevâ-yı nuùú-ı bülendi òaùîb-i minberdir 
 
83 Çemen çemen gül-i her dem-bahâr-ı güftârı 
 Nesîm-i feyø-i ilâh ile tâze vü terdir 
 
84 Cinân-ı maèrifete âb-yârdır úalemi 
 Bihişt-i dânişe naômı zülâl ü kevåerdir 
 
85 Cerîde-i eåeri dil-pesend-i èâlemiyân 
 äaóîfe-i hüneri dehre kâàıd-ı zerdir 
 
86 Sevâd-ı nüsòa-i şièri büt-i siyeh-çerde 
 Beyâø-ı ãafóa-i naôm-ı teri semenberdir 
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87 Nigâh-ı bâriúa-çîn-i süùûr-ı eşèârı 
 Meger ki nûr-ı siyeh aña târ-ı mısùardır 
 
88 Elinde murà-ı kef-âmûz-ı òâme-i dil-keş 
 Ùavâf-ı Kaèbe-i maènâ iden kebûterdir 
 
89 Revân olursa revâdır cihâna âb-ı óayât 
 Ki lûledir úalemi çeşme-sârı mióberdir 
 
90 O úahramân-ı hünerdir ki úarşusında óasûd 
 Süòanda şîr-i jiyân olsa da muóaúúârdır 
 
91 Ùaúınsa òançer-i mirrîòi óükmini viremez 
 Óasûd olursa züòal-pâye naòs-ı ekberdir 
 
92 Ne vech ile ide iåbât-ı müddeèâ óâsid 
 Ki ãafóa-i süòanı óüccet-i müzevverdir 
 
93 Sitâyişiñde èalâ-raàm-ı müddeèî bu àazel 
 Bu silk-i naôm-ı leéâlî-niôâma zîverdir 
 
94 Bu úaùre úaùre ki òûn-âb-ı dîde-i terdir 
 áamıñla her biri bir dâà-ı derde aòkerdir 
 
95 Görünce gûşe-i çeşmiñde òâliñi didiler 
 èAlîye beñzer o èaynı ile bu úanberdir 
 
96 Olup niúâb-ı ruòuñ gizli dîn ùutar cânâ 
 Meger ki kâkülüñ âteş-perest-i kâferdir 
 
97 Derûnda derd-i àamıñ dürlü dürlü mudàamdır 
 Göñülde fikr-i ruòuñ gûne gûne muømerdir 
 
98 Buòûr-ı âhı nola yaúsa ey perî-sîmâ 
 Derûn-ı sûòte kim daèvetiñde micmerdir 
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99 Göñül saña nola şâhım ãunarsa âyinesin 
 Gedâ-yı óüsnüñ olan maàribî úalenderdir 
 
100 Yaúarsa dil nola dâà üzre dâà derdiñle 
 Gül-i şüküfte-i gülzâr-ı èaşú úatmerdir 
 
101 Naôîm buldı nihâyet úâãîde vü àazeliñ 
 Duèâya başla duèâ èâdet-i süòan-verdir 
 
102 Hemîşe tâ ki seferden gelüp şeh-i àâzî 
 Serîr-i devlet ü èizzetde cilve-güsterdir 
 
103 Sipâh-ı òaşmeti manãûr olup muôaffer ola 
 èAdû hemîşe ki maúhûr olup müdemmerdir 
 
104 İde úıyâmete dek sâyesinde òalú óuôûr 
 Nihâl-i èadli ki bâà-ı cihânda èarèardır 
 
 22 Úaãîde Berây-ı Selîm Girây Òân1 
 (T: 68b, R: 64a, A: 132b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Devletle bir maúâma seferden ki òân gelür 
 Gûyâ füsürde úâleb-i bî-rûóa cân gelür 
 
2 Òurremdir ol zemîn ki úudûmıyla dem-be-dem 
 Aña hezâr àam ile varan şâd-mân gelür 
 
3 Câm-ı bilûrı revzeniniñ mihr ü mâh olur 
 Bir úaãra kim o şâh-ı felek-âsitân gelür 
 
4 Nesr-i felek düşer süm-i pây-ı semendine 
 Bir ãayd-gâha kim o şeh-i kâmrân gelür 
 
5 Úaãd eylese èuúâb-ı sipihri şikâr ider 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Fitrâk-i bendi olmaàa şîr-i jiyân gelür 
 
6 äad müjde ol diyâra ki teşrîf idüp anı 
 Bir böyle òân-ı èâdil ü èâlî-mekân gelür 
 
7 Óâcî Selîm Girây Süleymân-şükûh kim 
 Dergâhınıñ ziyâretine ins ü cân gelür 
 
8 Ol úıble-i murâd ki Beytü'l-Óarem gibi 
 Rû-mâle âsitânını òalú-ı cihân gelür 
 
9 Ol ãaf-der-i yegâne ki cünd-i ricâlle 
 İmdâd-i òayl-i rezmine kerrûbiyân gelür 
 
10 Dehriñ veliyy-i nièmeti òân-ı kerîm kim 
 Yaàmâ-yı òân-ı cûdına yaòşı yamân gelür 
 
11 Efrâsiyâb-ı èaãr ki bezm-i nevâline 
 Òuddâmı olmaàa nice Cemşîd-şân gelür 
 
12 İskender-i zamâne ki bâb-ı celâline 
 Der-bânlıú itmege nice Dârâ-nişân gelür 
 
13 İsfendiyâr-ı maèreke Nîrem-neberd kim  
 Meydânına ne Rüstem ü ne Úahramân gelür 
 
14 Heybetle Rüstemâne hirâs-ı èadû içün 
 Meydân-ı rezme kim o cihân-pehlevân gelür 
 
15 æevr-i sipihre gürzi doúunsa úaøâ ile 
 Çâú üstüòân-ı gâv-ı zemînden fiàân gelür 
 
16 Òâúân-ı nükte-dân ki alur bâc-ı midóati 
 Bender-geh-i åenâsına kim kârvân gelür 
 
17 Olmaz edâ-yı nâme-i evãâfı óaşre dek 
 Bu bezme gerçi kim nice şehnâme-òân gelür 
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18 Úaãr-ı riyâø-ı câhını seyr iden âdeme 
 Her cânibi nümûne-i bâà-ı cinân gelür 
 
19 Òurşîd òâk-i dergehine cebhe-sây olur 
 Taúbîle rîze-seng-i rehin ferúadân gelür   
 
20 Bezl-i keremde dest-i güher-pâşı baór olur 
 Hengâm-ı cûd ayaàına maóãûl-i kân gelür 
 
21 Úande èazîmet itse ôafer hem-riúâb olur 
 èAvdetde Óıør-ı nuãret ile hem-èinân gelür 
 
22 Òâãiyyet-i kelâm-ı revân-baòşıdır ki hep 
 Bir pîr varsa meclisine nev-cüvân gelür 
 
23 Mîr ü gedâ nevâle-i cûdıyla muàtenem 
 Óurrem o mîz-bân ki aña mîhmân gelür 
 
24 Bir dil ùutulsa gelse óuøûr-ı şerîfine 
 Lerzân olur dili ùutulur bî-zebân gelür 
 
25 Şemşîr-i tîz ü tîr-i sitîzinden ol şehiñ 
 Her gûşeden ãadâ-yı amân el-amân gelür 
 
26 Bindikçe raòşa èarãa-i rezm içre gûyiyâ 
 Sîmurà-ı kûh-ı Úâfla ãâóib-úırân gelür 
 
27 Rûz-ı meãâf tefriúa-baòş olsa düşmene 
 Peyk-i ôafer rikâbına müjde-resân gelür 
 
28 Tirkeş úuşansa ãaón-ı veàâda miyânına 
 Tîri şihâbdan meh-i nevden kemân gelür 
 
29 Rûy-ı zemîn taóammül ider mi vaúârına 
 Vezn olsa óilmi arø u semâdan girân gelür 
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30 Zîr-i livâ-yı òaşmetine eylese aúın 
 Deryâ gibi aúup sipeh-i bî-kerân gelür 
 
31 Sûdâ-gerân-ı vaãfı úaùâr-ı beyân ile 
 Her úande gitse sûde gider bî-ziyân gelür 
 
32 Gülzâr-ı midóatinde nevâ-yı åenâsına 
 Bülbül hezâr-naàme-künân pür-feşân gelür 
 
33 Şâhenşehâ ôafer-sipehâ rezm-gâhıña 
 Dâmân-ı fetói nuãret idüp der-miyân gelür 
 
34 Ne èâleme Naôîm úuluñ gibi pür-hüner 
 Õâtıñ gibi ne dehre şeh-i nükte-dân gelür 
 
35 Fenn-i süòanda óüsn-i edâda yegânedir 
 Gerçek sözi egerçi óasûda yalan gelür 
 
36 Şâhâ baàışla cürmini èafv it günâhını 
 Zîrâ egerçi èafv ü günâh tevéemân gelür 
 
37 Dergâhıña úuãûrını iúrâr iden úuluñ 
 Pây-i niyâz u èacz ile pûyân devân gelür 
 
38 Redd itme berg-i sebzini úıl maôhar-ı úabûl 
 Gâhî ki bezm-i òâãıña ol nâ-tüvân gelür 
 
39 Luùf eyle òâùırıñ ele al bir àarîbdir 
 Dergâhıña ne dem ki o şîrîn-zebân gelür 
 
40 Dest-i mürüvvetiñden ider minnet-i èaùâ 
 áayrıñ eliyle aña kerem imtinân gelür 
 
41 Şâhım åenâ-yı õâtıñı itdikçe ùabèına 
 Elbette böyle bir àazel-i dil-sitân gelür 
 
42 Görmez raúîb-i dîv o perî-veş nihân gelür 
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 Daèvet-serây-ı dâéireme her zamân gelür 
 
43 Âàûşımı ãabâóa degin hâle eylerim 
 Baña ne şeb ki ol meh-i nâ-mihribân gelür 
 
44 Der-òâb iken o cân-ı cihân gelse sîneme 
 Gûyâ ki mürde cismime rûó-ı revân gelür 
 
45 Berú-ı cemâli nûr-ı nigâhı yaúar baña 
 Òurşîde àâlib olduàı günden èayân gelür 
 
46 Nuúl ü kebâb-ı meclis olur tevbe-i naãûó 
 Sâúî ki elde câm-ı mey-i eràavân gelür 
 
47 Her ùamlası birer dizi yâúût-ı nâb olur 
 Yâd-ı lebiyle dîde-i terden ki úân gelür 
 
48 Eyler delik delik dili peykân-ı óasreti 
 Gâhîce òâùıra o kemân ebruvân gelür 
 
49 Câna òadeng-i çeşm-i kebûdın duyurmadı 
 Gökden úaøâ gelince belî nâgehân gelür 
 
50 Gelse èaceb mi nâle-künân kûy-ı yârdan 
 Meyòâneye giden kişi naèra-zenân gelür 
 
51 Eyle niåâr cevher-i cânı úudûmüne 
 Cânân Naôîm gelmelü oldı hemân gelür 
 
52 Taãdîèi úo duèâya şurûè eyle ey úalem 
 Zîrâ duèâ ile süòana úadr ü şân gelür 
 
53 Úıl bir duèâya durma ser-âàâz kim anıñ 
 Âmînine ferişte-i nüh-âsumân gelür 
 
54 Olsun bahâr-ı devleti tâ óaşr bî-òazân 
 Gülzâr-ı dehre tâ ki bahâr ü òazân gelür 
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55 Virsün şeref ãaóîfe-i devrâna rûz u şeb 
 Her bir úaãîde bezmine kim armaàân gelür 
 
 23 Úaãîde-i Ramaøâniyye Berây-ı Selîm Girây Òân1 
 (T: 69b, R: 65a, A: 133b)  
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Maùlaèından kim hilâl-i rûze nûr-efşân olur 
 Her ãabâó u şâmı úadr ü îd-i ins ü cân olur 
 
2 Şâm-ı ifùârı meserret-baòş-ı cân-ı rûze-dâr 
 äubó-ı imsâkinde hep ins ü melek yeksân olur 
 
3 Şehr-i raómet mâh-ı ümmet kim seóer-gâh-ı óisâb 
 Vezn-i cürme ãubó u şâmı keffe-i mîzân olur 
 
4 Müjdeler ey maàfiret-cûyân ki feyø-i ãavm ile 
 äâéimiñ her cürmi bir âbisten-i àufrân olur 
 
5 Âzmâyîş eylese tîr-i niyâzı rûze-dâr 
 Aña âmâc-ı icâbet ùabla-i meydân olur 
 
6 Dîdesinden ãâéimiñ her úaùre kim rîzân ola 
 Aòker-i dâà-ı derûna âteş-i nîrân olur 
 
7 Şûre-òâk olsa mekânı bâlişi seng-i siyâh 
 Òâb-gâhı rûze-dârıñ ravøa-i rıêvân olur 
 
8 Dîde-i şeb-zinde-dârı dem-be-dem bî-dârdır 
 äubóa dek ióyâ idüp dil óürrem ü şâdân olur 
 
9 Lâle-zâr-ı dîn çerâàânı úıyâs eyler gören 
 Her menâr üzre ãaf-ı úandîl kim sûzân olur 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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10 Bir sütûn-ı nûrdur kim her menâre tâ seóer  
 Şuèle-i úandîl-i berú-efşânla raòşân olur 
 
11 Úubbesi her câmièin bir âsumân-ı feyø olup 
 Aña úandîl-i fürûzân encüm-i tâbân olur 
 
12 Böyle şebde úadre irmek istese bir rûze-dâr 
 Vâãıl-ı òân-ı nevâl-i òân-ı èâlî-şân olur 
 
13 Úurã-ı mihre kirde-i mâha tenezzül eylemez 
 Bir gedâ kim süfre-i ifùârına mihmân olur 
 
14 Dürretü't-tâc-ı selâùîn kim kitâb-ı medóiniñ 
 Her sevâd-ı ãafóası bir defter-i destân olur 
 
15 Úurretü'l-èayn-ı mülûk ol şeh ki òâk-i maúdemi 
 Tûtiyâ-yı nûr-baòş-ı dîde-i devrân olur 
 
16 Dâver-i müşkil-güşâ dâdâr-ı dûr-endîş kim 
 Meclis-i reéyinde dânâ-yı òıred nâdân olur 
 
17 Âb-ı rûy-ı dûde-i Cengîz Óâcî Òân Selîm 
 Kim der-i cûdında sulùânlar anıñ der-bân olur 
 
18 Cûybâr-ı ùabè-ı feyyâøından oldukça niåâr 
 Úaùre-i feyø-i kemâli úulzüm-i èummân olur 
 
19 Lûle-i kilk-i beyânından olaldan müstefîø 
 Óıør-ı maènâya devâtı çeşme-i óayvân olur 
 
20 Bezl-i cûd u mekrümetde vaút-i îåâr u niåâr 
 Desti deryâ-bâr-ı luùf u ùabè-ı pâúi kân olur 
 
21 Úaùre-bâr olsa seóâb-ı luùfı bir dem óaşre dek 
 Òâr-zâr-ı bâà-ı óırmân pür-gül ü reyóân olur 
 
22 Nâr-ı úahrı olsa ger tâb-efgen-i burc-ı óamel 
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 Süfre-i devr-i felekde berre-i büryân olur 
 
23 Sâye-i óilm ü vaúârından olup òam-geşte çarò 
 æevr-i gerdûn muøùarib gâv-ı zemîn lerzân olur 
 
24 Bûy-ı òulú u feyø-i cûdıyla zemîn-i şûreniñ 
 Òâki müşg ü rîze-sengi gevher-i àalùân olur 
 
25 Nevbet-i nâm-ı bülendi şeş-cihâtı pür idüp 
 äîù-ı èadli dem-be-dem lebrîz-i çâr-erkân olur 
 
26 Emr ü nehy itse şiúâú-ı beyni bâl-i şâh-bâz 
 Òâbda murà-ı øaèîfe mirvaóa-cünbân olur 
 
27 Tîşe-i àamdan binâ-yı şevúı olmaz raòne-dâr 
 Bir dil-i vîrâne kim luùfıyla âbâdân olur 
 
28 Eylemez kûy-ı dil-i âvâresi râóat úabûl 
 Redd idüp çevgân-ı òışmı kim ki ser-gerdân olur 
 
29 Óamdü-lillâh devletinde sîr-òân-ı óıfôıdır 
 Her gedâ kim maôhar-ı nân-pâre-i iósân olur 
 
30 Bende-perver dâverâ dâdâr-ı èâlî-gevherâ 
 Ey ki tevúîè-i şeref nâmıñla pür-èünvân olur 
 
31 Gerçi her bir dâveriñ devrinde bir èiãyân ile 
 Mücrim elbette esîr-i gûşe-i zindân olur 
 
32 Sen èazîz-i Mıãr-ı iúbâliñ velî her bendesi 
 Her ne deñlü mücrim olsa başına sulùân olur 
 
33 Âh elinden óâsid-i dûn u denîniñ kim müdâm  
 Ceyb-i şevúım âşinâ-yı gûşe-i dâmân olur 
 
34 Bir kilîmi bir Kelîm-i rûzgâra çoú görüp 
 Aña kibr ü kîn ile Firèavn yâ Hâmân olur 
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35 èArø-ı óâl itsem nola dergâhıña bu naôm ile 
 èArø-ı óâl iden o dergâha işi âsân olur 
 
36 Dîde-i râàbetle eylerseñ nigâh-ı iltifât  
 Şièrimiñ her beyti zîb-i mekteb-i èirfân olur 
 
37 Vaãf-ı õâtıñda úabûl itmem libâs-ı müsteèâr 
 Sâdedir naômım velî medóiñle istiósân olur 
 
38 Şevú-ı vaãfıñla münâsibdir àazel ùaró eylesem 
 Bir úaãîde bir àazel ùaróıyla bî-noúãân olur 
 
39 Çeşm-i teri kim hecr-i laèliñle dem-â-dem úan olur 
 Her biri müjgânımıñ bir subóa-i mercân olur       
 
40 Sensiz efàân eyledikçe murà-ı dil ey àonca-fem 
 Dâàlarla bâà-ı sînem bir gül ü reyóân olur 
 
41 Bâàa varsam ey kemân-ebrû baña senden cüdâ 
 Şâò-ı gül mânend-i tîr ü àoncası peykân olur 
 
42 Ùavú-ı âàûşa seni aldıúça lâ-büd aàlarım 
 Hâle-dâr olsa meh-i tâbân belî bârân olur 
 
43 Gözlerim ùolsa èaceb mi saña itdikçe nigâh 
 Âfitâba baúsa elbette kişi giryân olur 
 
44 Óâlimi èarø eylesem feryâda başlar ehl-i óâl 
 Nâle-i derd-i dilimden nâle de nâlân olur 
 
45 Derd-nûşân-ı fenâdır mest-i ãaóbâ-yı beúâ 
 Cân viren lâ-büd Naôîmâ vâãıl-ı cânân olur 
 
46 Vaútidir başla duèâya itme taùvîl-i kelâm 
 Her sözüñ bir èömr-i Nûó olsa aña pâyân olur 
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47 Tâ hilâl-i rûze bedr iken yine olup hilâl 
 Rûze-dârânıñ gözünden zâéil ü pinhân olur 
 
48 Úadr ü èîd olsun şeb u rûzı o èâlî óaøretiñ 
 Ehl-i İslâm'a ãıyâm u èîd kim fermân olur 
 
 24 Úaãîde Berây-ı Midóat-i èOåmân Pâşâ1 
 (T: 71a, R: 66b, A: 138a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Edhem-i tevfîú kim maómil-keş-i tedbîr olur 
 Her úademde hem-riúâb-ı eşheb-i taúdîr olur 
 
2 Gülsitân-ı óâcetiñ muràânı kim feryâd ider 
 Ceyb ü dâmân-ı icâbet pür-gül-i teéåîr olur 
 
3 Nâle-i derd-i dil-i maôlûm kim der-kâr ola 
 Dest-i teéåîri hemân der-úabøa-i şemşîr olur 
 
4 áonca-veş bir teng-dil maôlûm olsañ kec-nigâh 
 Ol nigâha her müjeñ bir òâr-ı dâmen-gîr olur 
 
5 Seng-i òârâdan geçer peykân-ı teéåîri úaçan 
 Úaddi maôlûmuñ kemân âh-ı derûnı tîr olur 
 
6 Şûriş-i derd-i derûnı èâlemi vîrân ider 
 Bir dil-i maózûn ki bîdâd ile pür-teşvîr olur 
 
7 İhtirâz eyle dil-i meksûrı âzâr itmeden 
 Raóm iden óâl-i øaèîfe òayr ile teõkîr olur 
 
8 Eyler elbette iãâbet nâvek-i şast-ı niyâz 
 Bir kemân-dâr-ı àamıñ kim úâmeti zih-gîr olur 
 
9 Sen úuãûr itme óuãûl-i maùlabında bî-kesiñ 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Gerçi bî-kes baòt-ı vârûnıyla pür-taúãîr olur 
 
10 èArø-ı óâcet eylese óayr ola ãabr eyle dime 
 Òayr olan iş ãabra óâcet ne niçün teéòîr olur 
 
11 Her ne deñli kârı ãaèb olsa yeter bir bî-kesiñ 
 Pîş-gâh-ı âãâf-ı âdilde kim taúrîr olur 
 
12 Âãaf-ı devrân ki fermân ile itse èazm-i râh 
 Úande varsa óâcib-i dergâhına tevúîr olur 
 
13 Muãóaf-ı úadr ü şeref èOåmân Pâşâ kim anın 
 Âyet-i câhı devâm-ı èömr ile tefsîr olur 
 
14 Ol òıdîv-i nükte-perver kim sevâd-ı midóati 
 Levó-i mâha òâme-i zerrîn ile taórîr olur 
 
15 Ol òudâvend-i kerem-güster ki hengâm-ı èaùâ 
 Kâse-ber-kef sâéil-i dergâhı çarò-ı pîr olur 
 
16 Dergehinde úul olan her úayddan âzâdedir 
 Âsitânın bekleyen kemter gedâlar mîr olur 
 
17 Yüz sürenler pâyine óaúúâ işin altun ider 
 Bûs idenler òâk-i râhın mâlik-i iksîr olur 
 
18 Bir øaèîfe eylese himmet óuãûl-i kâm içün 
 Ùavú-ı mîm-i maúãad aña òalúa-i tesòîr olur 
 
19 Nâmını gûş eyleyen èizzetle ber-pâ olmasa 
 Aña çûb-ı õillet ü idbâr ile taèzîr olur 
 
20 Baóå-i óikmet eylese ol feylesof-ı rûzgâr 
 Bû-èAlî mülzem Felâùûn cehl ile teşhîr olur 
 
21 Òâùır-ı feyyâø ile itse eger èarø-ı kemâl 
 Òalúa-i erbâb-ı dâniş meclis-i taãvîr olur 
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22 Çihre-i èirfân u istièdâdına şâyestedir 
 äunè-ı Óaúla her gülâb-ı feyø kim taúùîr olur 
 
23 Mekteb-i èirfânına şâkird-i ebced-òân olan 
 Feyø-i istièdâd ile èallâme-i nıórîr olur 
 
24 Eylese iôhâr-ı burhân-ı feøâéil şermden 
 Levó-i èünvân-ı efâøıl óüccet-i tezvîr olur 
 
25 Nuùfe iken raóm-i mâderde daòi ùıfl-ı øaèîf  
 Òışmını yâd eylese reng-i ruòı taàyîr olur 
 
26 äayda çıksa iltifât itmez àazâl-i òâvere 
 Nesr-i ùâéir cân ile fitrâkine naòçîr olur 
 
27 Olsa ùabèı eã-ãalâ-fermûde-òân-ı luùf u cûd 
 Dîde-i òırã u ùamaè evvel naôarda sîr olur 
 
28 Devlet ü iúbâl ider iórâm-ı èizzetle ùavâf 
 Kaèbe-i câh-ı celâlinde ne dem tekbîr olur 
 
29 äubó-gâh-ı óaşre dek tâbân olursa vechi var 
 Bir çerâàı pertev-i himmetle kim tenvîr olur 
 
30 Devr-i óıfôında düşünde görse cîrân şîr-i ner 
 Óaúú-ı cîrânı rièâyetle o düş taèbîr olur 
 
31 Ey vezîr-i dâd-güster kim hemân ôâlim degil 
 Devr-i èadliñde seniñ bî-dâd der-zencîr olur 
 
32 Òilèat-i óüsn-i úabûlüñle bulur teşrîf-i tâm 
 Midóatiñde ol ki sâú-ı himmeti teşmîr olur 
 
33 Úâleb-i óüsn-i beyâna vaãfıñ ifrâà ideniñ 
 Ùıynet-i endîşesi ilhâm ile taòmîr olur 
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34 Her oúunduúda virir bir gûne õevú u çâşnî 
 Vaãf-ı õâtıñla süòan gûyâ şekerle şîr olur 
 
35 Şièr-i óâsid beñzemez medóiñde nuùú-ı pâkime 
 Siór-i Hârût olsa iècâza nice tanôîr olur 
 
36 Himmet eyle ben øaèîfe ey òıdîv-i kâm-baòş 
 Himmet-i merdân ile bir gürbe zîrâ şîr olur 
 
37 Òâkden refè eyleyüp úadrim bülend itseñ nola 
 èİzzetim olduúça efzûn düşmenim taóúîr olur 
 
38 Òaãmımı pâ-mâl idüp mümtâz-ı aúrân it beni 
 Lâ-büd imdâd-ı ricâl ile èadû tedmîr olur 
 
39 Söylemek óâcet degil keyfiyyetim maèlûmdur 
 Bir daòi èarø eylesem óâl-i dili tekrîr olur 
 
40 Òıdmetimde bendeñi itme vekîle iótiyâc 
 Vaøè-ı nâ-sâz-ı vekîlinden kişi tekdîr olur 
 
41 Dergehiñde óadden efzûndur úuãûrum èafv úıl 
 Müõnibiñ çirk-âb-ı cürmi èafv ile taùhîr olur 
 
42 Ber-murâd eyler seni lâ-büd efendiñ ey Naôîm 
 Sen umûruñ Óaúúa tefvîø eyle zûd u dîr olur 
 
43 Söz tamâm oldı yeter ey òâme taùvîl-i kelâm 
 Mûcib-i taãdîèdir güftâr kim tekåîr olur 
 
44 Geldi hengâm-ı duèâ başla niyâza ãıdú ile 
 Bir duèâ úıl kim úabûl-i tâm ile tebşîr olur 
 
45 Tâ meşâm-ı şâhid-i tedbîr-i erbâb-ı èuúûl 
 Nefòa-i gül-deste-i taúdîr ile taèùîr olur 
 
46 Òânedân-ı èizzet ü iúbâli âbâdân ola 
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 Her dil-i vîrân ki dest-i luùf ile taèmîr olur 
 
 25 Úaãîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Òân1  
 (T: 82b, R: 77a, A: 134b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)   
  
1 Gül gibi destine o ki lebrîz-i câm alur 
 Peymânesi ùolınca bu gülşende kâm alur 
 
2 Ôâhirde yâre kendüyi bîgâne gösteren 
 Baúsañ nihânî her nigehinden selâm alur 
 
3 Naúd-i niyâz ile dil-i òûbânı cemè iden 
 Ferş-i óarem-serâ-yı viãâle ruòâm alur 
 
4 Ebrûsınuñ hilâlini dil ayda bir görüp 
 Ol meh-veşiñ vaôîfe-i óüsnin tamâm alur 
 
5 Reftâra gelse cilve-i nâz ile èâşıúıñ 
 Evvel úademde èaúlın o úadd-i úıyâm alur 
 
6 Ôann eylerim naãîbi gelür àaybdan o kim 
 Vaèd-i viãâl ile o dehenden peyâm alur 
 
7 Òurşîd gibi çarò-ı siyeh-kâseden müdâm 
 Bir úurã ile úanâèat iden intiúâm alur 
 
8 Zülfiyle seyr-i óüsnini setr eylemez baña 
 Cânân Naôîm şâm u seóerde duèâm alur 
 
9 èArø eylesem bu gevher-i nâ-süftemi nola 
 Tâc-ı ser-i kirâm o òân-ı benâm alur 
 
10 Óâcî Selîm Girây ki evãâfın eyleyen 
 Nâúıã da olsa câéizesin bi't-tamâm alur 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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11 Òâk-i der-i saèâdetine rûy-mâl iden 
 Çeşm-i ümîde kuól-ı cilâ-yı merâm alur 
 
12 èArø itmesün felekde meh ü mihr rifèatin 
 Ol manãıbı derinde bir ednâ àulâm alur 
 
13 Olsun kemâl ü èömri füzûn tâ ki ehl-i dil 
 Ders-i duèâ-yı devletini ãubó u şâm alur 
 
14 Her ãubóı ãubó-ı èîd ola her şâmı şâm-ı úadr 
 Tekbîr-i rûz-ı èîdı ki ehl-i ãıyâm alur 
 
 26 Úaãîde Berây-ı Laèlî-zâde Meómed Efendi1 
 (T: 82b, R: 77b, A: 152b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Fihrist-i râz-ı dil ki nice faãl u bâb olur 
 Her ãafóası muúaddime-i ãad-kitâb olur 
 
2 Dûd-ı siyâh-ı âh ki dilden ôuhûr ider 
 Tâ-óaşr kuól-i bâãıra-i âfitâb olur 
 
3 Âh-ı èalev-niåârı çıúar çaròa dem-be-dem 
 Kânûn-ı dil ki sînede pür-iltihâb olur 
 
4 Baór-i muóîù-i dil ki telâùum-pezîr ola 
 Nüh-künbed-i sipihr aña ednâ óabâb olur 
 
5 Bir dil ki derd-i èaşú ile zerd ü nizâr ola 
 Bezm-i şeh-i maóabbete târ-ı rebâb olur 
 
6 Teb-lerze-i maóabbet ile dil ki òastedir 
 Sîmâba óaşre dek sebeb-i ıôùırâb olur 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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7 Bûy-ı ciger gelürse nola dûd-ı âhdan 
 Teéåîr-i tâb u âteş-i dilden kebâb olur 
 
8 Her bir kemîne úaùresi elmâsı çâk ider 
 Dilden o girye dîdeye kim intiòâb olur 
 
9 Fehm eyleyen lisân-ı dili ey dil-i Naôîm 
 Her bir suéâle dil gibi óâôır cevâb olur 
 
10 Maòdûm-ı ser-bülendi aña eyler iltifât 
 Bir dil ki òâdim-i der-i devlet-meéâb olur 
 
11 Óaúúâ bilür o derde yerin kürsî-i felek 
 Bir ehl-i dilde kim şeref-i intisâb olur 
 
12 Dergâh-ı luùf-ı dâver-i èâdil ki yümn ile 
 Her boynı baàlu bendesi mâlik-rikâb olur 
 
13 èAllâme Laèlî-zâde Meóemmed Efendi kim 
 Òurşîd mihr-i úadrine yâúût-ı nâb olur 
 
14 Úâøî Şüreyó àâşiye-dâr-ı faøîleti 
 èAynü'l-úuøât-ı dânişe hem-rikâb olur 
 
15 Gelse óuøûr-ı dânişine İbn-i Óâcib'e 
 Faøl ü kemâli perde-i şerm ü óicâb olur 
 
16 äaff-ı nièâl ider yerini saèd u seyyidiñ 
 Yâ Rab o õû-fünûn ne èâlî-cenâb olur 
 
17 Reéy-i feøâéilinde revân-ı Zemaóşerî 
 Pây-i semend-i èilmine bulsa türâb olur 
 
18 Dûşîze-i óarîm-i nikât-ı beyânına 
 Laèlîn midâd-ı òâmesi gül-gûn òiøâb olur 
 
19 Dâmân-ı èizz ü şânı o ãadr-ı saèâdetiñ 
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 Hemvâre bûse-gâh-ı leb-i şeyò ü şâb olur 
 
20 Olsa ùavâf-ı Kaèbe-i kûyı èaceb mi farø 
 Kemter gedâ-yı dergehi ãâóib-niãâb olur 
 
21 Vech-i ãabîóini görüp eyle åenâ Naôîm 
 Zîrâ ãabâóa úarşu duèâ müstecâb olur 
 
 27 (T: 131b, H: 75a, R: 123b, A: 31a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Dil ki bir úaùre-i òûn-âbe-i ser-tâ-pâdır 
 äûretâ úaùre velî úaùre-i ùûfân-zâdır 
 
2 Dil ki bir õerre-i nâ-çîzdir ammâ baúsañ 
 èÂlem-i maèrifete mihr-i cihân-ârâdır 
 
3 Dil ki bir noúùa-i mevhûme iken óikmet ile 
 Câmiè-i cümle-fünûn mâdde-i kübrâdır 
 
4 Kaèbe-i dil ki süveydâ Óacerü'l-esvedidir 
 Beyt-i maèmûr-ãıfat naôra-geh-i Mevlâ'dır 
 
5 Yem-i èummân-ı diliñ dîde úarasın göremez 
 Úaèrı gird-âb-ı èadem sâóili nâ-peydâdır 
 
6 Gâh olur èaşú gehî èâşıú u gâhî maèşûú 
 Geh siyeh-òâne gehî Úays u gehî Leylâ'dır 
 
7 Gâh İskender ü geh âyîne gâhî timåâl 
 Gâh Cemşîd gehî sâàar u geh ãahbâdır 
 
8 Gâh sîmurà u gehî hüdhüd-i taóúîú-i òaber 
 Geh Süleymân u gehi mûr-ı øaèîf-âsâdır 
 
9 Mezraè-ı nâza gehî toòm-ı niyâz u gâhî 
 Dâne-i sünbüle-i òırmen-i istiànâdır 
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10 Nâme-i mihr-i maóabbetde gehî mühr-i òıtâm 
 Óüccet-i èaşú-ı óaúîúatde gehî imøâdır 
 
11 Gâh peymâne be-kef rind-i úalender-meşreb 
 Gâh peşmîne be-dûş-ı veraè u taúvâdır     
 
12 Geh sevâd-ı raúam-ı şevú ile mektûb-ı neşâù 
 Gâh óarf-i àam ile nâme-i pür-şekvâdır 
 
13 Hem Mesîó-i süòana nâùıúa-i rûó-fezâ 
 Hem kelîm-i hünere nûr-ı yed-i beyøâdır 
 
14 Yüridüp óükmini Mûsâ gibi çûb-ı úalemiñ 
 Düşmen ü dûsta hem genc hem ejderhâdır 
 
15 Dem-i enfâs ile èÎsâ gibi cân-perver olup 
 Rûó-ı maènâ vü beyân nuùúı ile ióyâdır 
 
16 Ôâhiri tîre velî bâùını òurşîd-i münîr 
 Ôulmini ùayy iden İskender-i rûşen-zâdır 
 
17 Noúùadır dâéire-i óavãalasında dü-cihân 
 Merkezinde yine hem noúùa-i pâ-ber-câdır 
 
18 Teng-ter sâóasını nûr-ı nigeh ùayy idemez 
 èÂlem-i dil ki naôar görmedügi dünyâdır 
 
19 Ebr-i nîsân-ı óaúîúatle yem-i èaşú içre 
 äadef-i sînede perverde dür-i yektâdır 
 
20 Dîde-i mûr úadar óücresi teng olmuş iken 
 Sipeh-i èaşúa yine bâdiye-i pehnâdır 
 
21 Cins-i èirfân ile sâlâr-ı beyâbân-ı beyân 
 Òâce-i úâfile-i dest-geh-i maènâdır 
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22 Dil-i dîvâne Felâùûnları ilzâm eyler 
 èAşú ile gerçi melâmet-zede der-sevdâdır 
 
23 Nola ãûretde gedâ ise şeh-i maènâdır 
 Pest olur pest ile bâlâ ile hem bâlâdır 
 
24 Òâb-ı èaşú içre diliñ óaú bu ki taèbîr olmaz 
 Gördügi vâúıèa göz görmedigi rüéyâdır 
 
25 Şehr ü bâzâr-ı maóabbetde dil ü dîde-i ter 
 Birisi ser-çeşme-i èaşú u birisi saúúâdır 
 
26 Dem-be-dem naúd-i maóabbet dile sermâye yeter 
 Òâce-i kâr-geh-i èaşú-ı cünûn kâlâdır 
 
27 Bulur elbette revâc emtièa-i cins-i cünûn 
 Anda mâdâm süveydâsı diliñ tamàâdır 
 
28 Noúùadır ãafóa-i menşûr-ı mecâzîde velî 
 Levó-i tevúîè-i óaúîúatde olan ùuàrâdır 
 
29 Olalı noúùa-i dil merdümek-i dîde-i cân 
 äûret-i òâhişi peydâ vü òafî bînâdır 
 
30 Murà-ı dil èâlem-i taóúîúde pervâz eyler 
 Rehberi hüdhüd-i tevfîú olan èanúâdır 
 
31 Gerçi bir úaùre-i òûndur dil-i âşüfte nihâd 
 Óabbe-i müşg gibi dehri velî bûyâdır 
 
32 Maôhar-ı bâriúa-i nûr-ı siyehdir óaúúâ 
 Dil-i sevdâ-zede gerçi Óabeşî-sîmâdır 
 
33 Vaãf-ı dilde bu düri gevher-i gûş-ı cân it 
 Zâde-i ùabè-ı Neşâùî-i süòan-pîrâdır 
 
34 Dil ki hem âyîne hem ùûùî-i şekker-òâdır 
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 áayra muótâc degil kendü ile gûyâdır 
 
35 Noúùadır oldı çekîde úalem-i úudretden 
 áıbùa-i òâl-i ruò her ãanem-i raènâdır 
 
36 Cilve-ger anda yine èaks-i ruò-ı cânândır 
 áayrden òâne-i âyîne-i dil tenhâdır 
 
37 Seóer-i èâlem-i dil ãubó-ı ruò-ı dilberdir 
 Anda sevdâ-yı ser-i zülfi şeb-i yeldâdır 
 
38 Âteş-i èaşú-ı òıred-sûza düşen pervâne 
 Kül olup nâr-ı maóabbetde yanan eczâdır 
 
39 Nev-be-nev dâà-ı maóabbetle çerâàân itmiş 
 Lâle-zârında diliñ var ise donanmadır 
 
40 Naôar it şekl-i süveydâ-yı dile lâle-ãıfat 
 Dâà-ı èaşú ile derûn sûòte-i sevdâdır 
 
41 Lâübâlî dil o abdâl-ı maóabbetdir kim 
 Kârı ne àuããa-i imrûz ne òod ferdâdır 
 
42 Menzil-i bâdiye-i èaşúda dil vâãıl olur 
 Râh-ı güm-kerde bu yolda òıred-i òod-râdır 
 
43 Peyk-i endîşe gibi bî-ser ü pâ ùayy eyler 
 Evvelîn òaùvede ger kûh u eger ãaórâdır 
 
44 Müjde zencîr-i cünûna yine ey èaúl u şekîb 
 Óükmini úaãd-ı Süleymân-ı diliñ icrâdır 
 
45 Dil-i pür-şûr ile yoúdur seri kârı èaúlıñ 
 Câm-ı leb-rîz-i mey-i èaşú òıred-fersâdır 
 
46 Maôhar-ı ism-i Vedûd olsa nola sûòte-dil 
 Yaúan eczâ-yı derûnın eåer-i esmâdır 
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47 Oldı cemèiyyet-i èaşú ile yine burc-ı beden 
 áaraøı mülk-i dile var ise istîlâdır 
 
48 Bir kenâra çekil ey èaúl u òıred ãabr u şekîb 
 Kişver-i dil sipeh-i èaşú ile pür-àavàâdır 
 
49 Ey àalaù-fehm bu óâlâtı dile çoú görme 
 Ki muóâl olsa îcâdına Mevlâ úâdir 
 
50 Dil-şiken olma ki her pâresi bir òançer olur 
 Mey-i pâdâş ile memlû úadeó-i mînâdır 
 
51 Ne bilür leõõet-i derd-i dil-i bî-dermânı 
 Dil-i bî-derd ãanur èaşú yenür óelvâdır 
 
52 èAşú her dilde úıyâs itme ola cilve-nümâ 
 Her ãadefde dür-i yektâ nola olsa nâdir 
 
53 Bezm-i maènâda úadeó-nûş-ı beyân oldı yine 
 Niyyeti râzını mestâne diliñ ifşâdır 
 
54 Òor baúma dil-i şeydâya ki faòr-i rusülüñ 
 Naèt-ı pâki ile mecmûèa-i şevú-efzâdır 
 
55 äadr-pîrâ-yı şebistân-ı risâlet ki henüz 
 Enbiyâ şemèine pervâne-i bî-pervâdır 
 
56 Bâà-bân-ı çemenistân-ı nübüvvet ki müdâm 
 Ravøası bâà-ı İrem sidre úad-i ùûbâdır 
 
57 Neyyir-i maşrıú-ı nuãret ki hilâl-i èalemi 
 Âsumân-ı ôafere mâh-ı nev-i àarrâdır 
 
58 Âfitâb-ı dü-cihân nûr-ı cebîn-i îmân 
 Midóatinde dil ü cân şîfte vü şeydâdır 
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59 Mesned-ârâ-yı beúâ pâdişeh-i her dü-serâ 
 Õâtına úurb-ı Òudâ cilve-geh ü meévâdır 
 
60 Leylî Mecnûn àamı şâh u gedâda emeli 
 Derd ile derhemi hem Vâmıú u hem èAõrâdır 
 
61 Enbiyâ pâdişehi òayl-i melâéik sipehi 
 Ezelî taòt-gehi kürsî-i mâ-evóâ'dır 
 
62 Aómed-i mürsel o maóbûb-ı İlâhî ki henûz 
 Úadri her vech ile her mertebeden vâlâdır 
 
63 O şehiñ àâşiye-ber-dûş-ı Burâú'ı Cibrîl 
 Menzili åümme denâ mesnedi ev ednâ'dır 
 
64 O şehiñ ãubó u mesâ mükhüle-i úudretden 
 Kuól-i mâ-zâà ile nergisleri müsteånâdır 
 
65 O şehiñ mekteb-i èirfân-ı İlâhîde yine 
 Men èaref sırrını hemvâre dili dânâdır 
 
66 O şehiñ şâúú-ı úamer sîne-i èuşşâú gibi 
 Muèciz-i gûşe-i ebrûsı olan îmâdır 
 
67 O şehiñ bâàçe-i òilúatiniñ nâmiyesi 
 Sebeb-i neşv ü nemâ-yı çemen-i eşyâdır 
 
68 O şehiñ nuùú-ı revân-perveriniñ muótâcı 
 Òalú-ı èâlem gerek emvât u gerek aóyâdır 
 
69 Erre ber-farú-ı firâúı Zekeriyyâ o şehiñ 
 Murà-ı bismil-şüde müştâúı dil-i Yaóyâdır 
 
70 Lî-maèallâh-nevâ bülbül-i levlâk-riyâø 
 áonca-i gülbün-i Yâsîn ü gül-i Ùâ-hâ'dır 
 
71 èÂşıú-ı ãâdıú-ı dîdârı revân-ı Yûsuf 
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 Vâlih-i nûr-ı tecellâ-yı ruòı Mûsâdır 
 
72 Teşne-i âb-ı óayât-ı süòanı Óıør-ı nebî 
 Òaste-i dârû-yı cân-baòş-ı lebi èÎsâdır 
 
73 Çâr-yâri óarem-i şerèine erkân-ı çehâr 
 Òâdimi ins ü melek bir şeh-i bî-hemtâdır 
 
74 Mûnis-i òalvet-i ünsi Enes ibn-i Mâlik 
 Ùâlib-i derdi dil ü cân-ı Ebû Derdâdır 
 
75 Şems-i raòşân-ı celî bâriúa-i ãubó-ı yaúîn 
 Bedr-i tâbân-ı cihân-tâb-ı şeb-i İsrâdır 
 
76 Mesned-efrûz-ı şerîèat şeh-i dîn ü dünyâ 
 Şâh-ı ümmet sipeh-i taòt-geh-i èuúbâdır 
 
77 Õerre-i èâùıfeti mihr ü meh-i pür-lemeèân 
 Úaùre-i mekrümeti heft-yem-i óaêrâdır 
 
78 Hem òudâvend-i rusül òayl-i nübüvvet-óaşmet 
 Hem şeh-i Yeårib ü hem pâdişeh-i Baùóâdır 
 
79 Sâéil-i bârgehi Sencer ü yâ Keyòüsrev 
 Óâcib-i dergehi İskender ü yâ Dârâdır 
 
80 Bânî-i luùfı o mièmâr-ı dil-i vîrânıñ 
 Óücre-sâz-ı emel-i pîr ü eger bernâdır 
 
81 äadme-i òışmı o sulùân-ı felek-eyvânıñ 
 Hâdim-i ùâú u revâú u kemer-i kisrâdır 
 
82 Nefòa-i micmer-i òulúı o kerîmü'ş-şânıñ 
 Dem-be-dem òâùır-ı aóbâba feraó-baòşâdır 
 
83 Dest-bürd-i sipehinden o şeh-i devrânıñ 
 Düşmen endûh ile ãaf-beste-i vâveylâdır 
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84 Şuúúası bâd-ı ôaferle açılur tâ kim o şeh 
 Râyet-efrâòte-i èarãa-geh-i heycâdır 
 
85 Tîà-ı òûn-rîz-i úaøâ cevher-i âteş-tâbı 
 Âfet-i cân-ı Mecûsî vü dil-i Tersâdır 
 
86 Tünd-bâd-ı àaøabı rûz-ı veàâ olsa vezân 
 Ser-nigûn-sâz-ı nihâl-i èalem-i aèdâdır 
 
87 Üstüòân-ı òuãemâ olsa nola òurd u şikest 
 ëarb-ı kûpâli ki òâùır-şiken-i òârâdır 
 
88 Tâbiè-i emri olan sâye-nişîn-i ùûbâ 
 Maôhar-ı nehyi olan óabs-i çeh-i àayyâdır 
 
89 Ùâú-ı iclâline irmezse nola vehm ü òayâl 
 Ki òıred fehm idecek mertebeden aèlâdır 
 
90 Rifèat-i câhını vaãf eyleyen erbâb-ı dile 
 Pâye-i çarò-ı nühüm mertebe-i ednâdır 
 
91 Keyfi õevú-i ebedî baòş-ı dil-i mestândır 
 Sâúî-i òıfôı ki bir bezme úadeó-peymâdır 
 
92 Şâh-ı ümmet-sipehâ òuld-ı berîn-bâr-gehâ 
 Ey ki òuddâm-ı bihişt-i óaremiñ óavrâdır 
 
93 O şeh-i her dü-serâsın ki gedâ úullarıña 
 Òâk-rûbî-ı deriñ mertebe-i èuômâdır 
 
94 O şehen-şâh-ı serâ-perde-i rifèatsın kim 
 Kemterîn ùâú-ı celâliñ kemer-i Cevzâdır 
 
95 Kâtib-i defter-i naètıñ olalı kilk-i Naôîm 
 Her midâd-ı siyehi dâà-ı dil-i rüknâdır 
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96 Nuùúı evãâfıñ ile àıbùa-i cân-ı Sahbân 
 Süòanı medóiñ ile reşk-i dil-i Aèşâdır 
 
97 Kürsî-i vaãf-ı celâlinde olup vaããâfıñ 
 Şièriniñ kevkebi rifèat-şiken-i şièrâdır 
 
98 İdeli Óıør-ãıfat nûş-ı zülâl-i vaãfıñ 
 Òâmesi âb-ı óayât-ı süòana mecrâdır 
 
99 Kilk-i iòlâã ile levó ü dile tâ vaút-i raóîl 
 Niyyeti midóat-i õât u ãıfatıñ inşâdır 
 
100 Böyle taùvîl-i kelâm eylemeden maúãûdı 
 Dil ü cân ile èubûdiyyetini inhâdır 
 
101 Ey ùabîb-i dil-i merøâ-yı õülül èafv eyle 
 Şefúatiñ derd-i ser-i cürmüme ãandal-sâdır 
 
102 Beni de muàtenim-i süfre-i inèâm eyle 
 Tâ ki òân-ı keremiñ ümmetiñe yaàmadır 
 
103 Yüz sürüp ravøaña biñ cân ile úurbân olayım 
 Cân-sipârî-i deriñ èîd-i hezâr aêóâdır 
 
104 Bîm-i èiãyân ile èafvıñdan ümîdim kesmem 
 İtdügüm cürm ü òaùâ gerçi ki lâ-yuóãâdır 
 
105 Cürmüme şâhid iken arø u semâ àam çekmem 
 Revnaú-ı maókeme-i èafvıñ olan daèvâdır 
 
106 Besdir ey òâme yeter naôm-ı niôâm-ı kelimât 
 Silk-i lûlû gibi gerçi süòanıñ zîbâdır 
 
107 Geldi hengâm-ı duèâ buldı úaãîde encâm 
 Âòir oldı süòan âàâz-ı duèâ evlâdır 
 
108 Tâ idüp cûş-i füyûøât-ı İlâhî ile dil 
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 Kemterîn úaùre-i pîçîde iken deryâdır 
 
109 Lücce lücce güher-i òâã-ı taóiyyât u dürûd 
 Ravøası òâkine ol pâdişehiñ ihdâdır 
 
110 Ola biñ úâfile teslîm-i ãalât ile selâm 
 Dergeh-i pâkine kim maúãad-ı her aúãâdır 
 
 28 Der-æenâ-güsterî-i Óaøret-i Mevlânâ Úuddise Sırruhu1 
 (T: 139b, H: 82b, R: 131a, A: 113b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Sepîde-dem ki ola mevc-òîz-i úulzüm-i hûr 
 Kenâra fülk-i hilâli çeker şeb-i deycûr 
 
2 Ne úulzüm ol ki yıúar nüh-sefîne-i fülki 
 Òurûşa gelse idüp mevc-i âteşîni ôuhûr 
 
3 Ne úulzüm ol ki anıñ mevc-i şuèle-rîzi olur 
 Nümûne-i dem-i ùûfân nişân-ı âteş-i ùûr 
 
4 Ne úulzüm ol ki gören şûrişin úıyâs eyler 
 Derûn-ı òumda òurûş itdi bâde-i engûr 
 
5 Felekde cûşa gelüp nehr-i neyyir-i aèôam 
 Pül-i hilâlden itdi sipâh-ı şâm èubûr 
 
6 Muóîù-i mihr-i münîr itdi âteş-i cârî 
 Miåâl-i mevce-i ùûfân u cûşiş-i tennûr 
 
7 Hümâ-yı ãubó úonunca bu ùâú-ı mînâya 
 Ôuhûr buldı hemân-dem bu beyøa-i billûr 
 
8 Sipâh-ı şâmı perîşân idüp şeh-i òâver 
 Dikildi burc-ı sipihre bu râyet-i manãûr 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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9 Şüküfte bir güli destâr-ı ãubóa ùaúdı felek 
 Benefşe-zâr-ı şeb itmişdi dîdeden mestûr 
 
10 Uãûl duta ser-âàâz itdi muùrib-i çarò 
 Sezâdır eylese òurşîdi kâse-i ùanbûr 
 
11 Aúıtdı çeşme-i şevúi èaceb mi sâúî-i dehr 
 äunarsa teşne-lebân-ı àama zülâl-i sürûr 
 
12 Piyâle-i Cem-i gerdûn henûz gerdândır 
 Serinde pârelesün çînî kâsesin faàfûr 
 
13 İrişdi èahd-i ùarab geldi dürlü nûş-â-nuş 
 Ki cân u dilden elem dûrdur keder mehcûr 
 
14 èAle'l-òuãûã elinde ayâà nûşânıñ 
 Yeter bu maùlaè-ı cân-baòş u dil-güşâ menşûr 
 
15 èAle'ã-ãabâó ki sâúî-i dehr şarâb-ı ùahûr 
 Be-nûş u bâk medâr inne rabbenâ le-àafûr 
 
16 Semâèa girdi felekde seóer olup òurşîd 
 Külâh-ı óaøret-i Monlâ-yı Rûm ile mesrûr 
  
17 Güzîde mürşid-i kâmil ki nâmı olmadadır 
 Felekler üzre meleklerde ãıdú ile meõkûr 
 
18 Òudâygân-ı Süleymân-serîr-i mülk-i kemâl 
 Ki oldı tâbiè-i fermânı hep vuóûş u ùuyûr 
 
19 Òıdîv-i kişver-i èirfân ki pîr-i Tebrîzî 
 Derinde óâcib olup oldı ser-be-bezm-i óuøûr 
 
20 Şeh-i serîr-i ledün kim óarîr-i dergâhı 
 Revâdır olsa eger reşk-i òuld u óûr-ı úuãûr 
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21 Meh-i cihân-ı beyân mihr-i èâlem-i èirfân 
 Fürûà-ı dîde-i devrân øiyâ-yı çeşm-i dühûr 
 
22 Cenâb-ı èârif-i billâh yaèni Mevlânâ 
 Ki itse òıdmet-i dergâhını sezâdır óûr 
 
23 O şems-i burc-ı velâyet ki õâtı şâyeste 
 Gürûh-ı ehl-i kerâmâta olsa ãadr-ı ãudûr 
 
24 O şâh-ı kişver-i tevóîd kim olursa revâ 
 Derinde óaøret-i Edhem gibi nice düstûr 
 
25 Vücûd-ı pâkine gülşen-serâ ãavâmiè-i úuds 
 Hümâ-yı õâtına pervâz-gâh èâlem-i nûr 
 
26 Nedîm-i bâr-gehi dîde-bân-ı mülk-i èArab 
 Óarîm-i òânúahı kâmrân-ı Nîşâbûr 
 
27 Ney-i mürüvvet ü luùfı terâne-senc olalı 
 Cihâna itmede feryâd-ı mâtemi dem-i sûr 
 
28 Nigâh-ı meróameti nâôır olsa sîmuràıñ 
 Vücûdın eyleye ãad-çâk pençe-i èusfûr 
 
29 Şemîm-i òulúını neşr itse bûstâna tesnîm 
 İderdi lâleyi micmer-firûz-ı èûd u buòûr 
 
30 Semûm-ı úahrı güõâr itse sûy-ı deryâdan 
 äadefde pâre-i aòker ola dür-i menşûr 
 
31 Şebâb olur dem-i pîrî cihân-ı óıfôında 
 Ne deñli eylese de rûzgâr-ı èömr murûr 
 
32 Òıdîv-i bende-nüvâzâ şeh-i ser-efrâzâ 
 Eyâ memâlik-i èirfândan eyleyen maèmûr 
  
33 Sen ol sütûde gühersin ki cevher-i evvel 
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 Óiãâr-ı vaãfıñı úaãd itse itmege maóãûr 
 
34 Beyân-ı èacz ide evvel-úademde èaúlı gidüp 
 Úala o vâdî-i pehnâda tâ-be-nefòa-i ãûr 
 
35 Òudâygânâ şâhâ biraz fuøûl olayım1 
 Virirse èâùıfetiñ bendeñe eger düstûr 
 
36 Sezâdır olsa naôar-gâh-ı dîde-i èurefâ 
 Bu nev-úaãîdem olursa cenâbıña manôûr 
 
37 Benem oèârif-i yektâ-yı maèrifet-pîşe 
 Benem o nâùıúa-perdâz şâèir-i pür-nûr 
 
38 Benem o nâôım-ı àarrâ ki bulmaya óussâd 
 Sözümde her ne úadar diúkat itseler de úuãûr 
 
39 Benem o ùûùî-i miréât-ı ãûret ü maènâ 
 Benem o bülbül-i ãad-dâstân-ı bâà-ı şuèûr 
 
40 Kelîm-i ùavr-ı beyânım ki oldı her süòanım 
 Sipihr-i èâlem-i maènâda gün gibi meşhûr 
 
41 Kilîd-i genc-i maèânî elimde òâmemdir 
 Ùabîèatimdir o gencîneye benem gencûr 
 
42 Bu âb u tâb ki var naôm-ı âteşînimde 
 Revâdır olsa eger reşk-i äâéib ü Şâpûr 
 
43 Óadîúa-i süòana bülbül-i òoş-âvâzım 
 èAceb mi òâùıra itse bu nûr terâne òuùûr 
 
44 Şarâb-ı èişveden olduúça nergisiñ maòmûr 
 Nigâh-ı nâzıñ ider kişver-i dili pür-şûr 
 

                                                           
1 Bu mısrada vezin kusurlu. 
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45 Gören òaù-ı siyehiñ èârıøıñda ôann eyler 
 Biri birisine âàişte müşg ile kâfûr 
 
46 Küsûf-ı mihr-i sipihr-i cemâl seyr itdim 
 èİõâr-ı pâkiñ olup zîr-i ùurrada mesùûr 
 
47 Òaù-ı siyâhıñı gird-i lebiñde ãandı gören 
 Ki şekker üstüne cemèiyyet itdi leşker-i mûr 
 
48 èAceb mi itse beni pây-mâl-i esb-i cefâ 
 Seni bu óüsn ile ey şeh-süvâr iden maàrûr 
 
49 Göñülde èuúde-i sevdâ-yı zülf-i pür-pîçiñ 
 áamıñla èaúl-perîşân u òâùırım meksûr 
 
50 Gözümde óasret-i laèliñle eşk-i òûn-âlûd 
 Dilimde fürúat-i zülfiñle fikr-i dûr-â-dûr 
 
51 Yeter Naôîm bu taãdîè durma òâmûş ol 
 Teéeddüb eyle óayâ úıl nedir bu lâf-ı àurûr 
 
52 Úaãîde buldı nihâyet irişdi vaút-i duèâ 
 Niyâza başla òulûã üzre ãarf idüp maúdûr 
 
53 Hemîşe tâ ki ola õeyl-i sâóil-i dehre 
 Seóer òurûş ile emvâc-rîz-i úulzüm-i hûr 
 
54 Revân-ı pâkiñi yâd eyleye ãabâó u mesâ 
 Úıyâm-ı maóşere dek ãıdú ile inâå u õükûr 
 
55 Bu òânúâh-ı fenâda hezâr-miónet ile 
 Siyâh-rû ola aèdâsı tâ-ãabâó-ı nüşûr 
 
 29 Úaãîde Berây-ı Sulùân Meómed Òân1 
 (T: 142a, H: 85a, R: 133a, A: 117b) 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Seóer kim pâdişâh-ı baór ü ber èazm-i şikâr eyler 
 Rikâbın Cem dutup devletle İskender süvâr eyler 
 
2 Hücûm-ı õevú ile nesr-i felek àalùân olup òâke 
 Melâéik ãayd-gâhında ãafâdan cân-niåâr eyler 
 
3 Leùâfet-bend-i fitrâkında bir àâyetde kim dâéim 
 áazâl-i òâverî şevú ile kendin bî-úarâr eyler 
 
4 Eger emr-i şikârı olsa cârî kişver-i óüsne 
 áazâl-i çeşm-i dilber dîde-i dilden firâr eyler 
 
5 Şikâr itmek murâd eylerse ceyb-i nâfe-i şebden 
 Şitâbân âhû-yı ãaón-ı felek èarø-ı èiõâr eyler 
 
6 äabâ dellâl olup ãaydın nidâ itdikçe âfâúa 
 Hizebrân-ı cihânı ser-be-ser pür-intiôâr eyler 
 
7 Olup her bir giyâh-ı òuşkı òûn-âlûde-i ãaydı 
 Şitâda kûh ile hâmunı reşk-i lâle-zâr eyler 
 
8 Şafaú ãandım felekde tâbiş-i òurşîd ile ôâhir 
 Meger òûn-ı şikârîdir ki èaksin âşikâr eyler 
 
9 Havâda ãayd-ı muràân itmege gâhî murâd itse 
 Şikâra añlaram sîmûràı da ümmîd-vâr eyler 
 
10 Cihâna ãaydı bir âvâze-i leõõet bıraúmış kim 
 Óarem âhûların reşk-i şikârı dil-figâr eyler 
 
11 Bülend-efser şeh-i èâlî-neseb kim èizz ü devletle 
 Cem'i ferrâş-ı bezmi Keyúubâd'ı perde-dâr eyler 
 
12 Ne şeh şâhen-şeh-i vâlâ-güher kim òâk-i dergâhı 
 äabâ bir dest-i mülk-i Çîne dâéim yâdigâr eyler 
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13 Ne şeh şâhen-şeh-i kişver-güşâ kim tîà-ı úahrından 
 Olup ser-geşte aèdâ òavf ile terk-i diyâr eyler 
 
14 Ne şeh şâhen-şeh-i encüm-sipeh kim mâh-ı nev ãanma 
 İdüp âvîze ùâú-ı çaròa tîàın şuèle-bâr eyler 
 
15 O şeh kim naúş-ı elúâbın yazup ressâm-ı èaúl-ı kül 
 Bu gûne levóa-i òurşîdi pür-naúş u nigâr eyler 
 
16 Süleymân-salùanat kim tünd-bâd-i deşt-i iclâli 
 Dü-çeşm-i òaãmı lebrîz-i àubâr-ı iştihâr eyler 
 
17 Òudâvend-i muèallâ-pâye kim şâhân-ı Cem-mesned 
 áubâr-ı âsitânın zîb-i tâc-ı iftiòâr eyler 
 
18 Şehen-şâh-ı muôaffer âl-i èOåmân'ıñ ser-efrâzı 
 Ki ednâ óamlesi mülk-i èadûyı òâk-sâr eyler 
 
19 èAlî-sîret ki rûz-ı ceng şemşîr-i güher-bârın 
 Feøâ-yı rezm-gâh içre vekîl-i õü'l-feúâr eyler 
 
20 Şeh-i àâzî Ebu'l-fetó-i cihân Sulùân Meóemmed Òân  
 Ki bîm-i tîà-ı óışmı düşmeni bî-iútidâr eyler   
 
21 O şâh-ı Bû Bekr-sîret èÖmer-èadl u èAlî-ãavlet 
 Ki õâtı devlet-i èOåmâniyânı üstüvâr eyler 
 
22 O sulùân-ı celîlü'ş-şân ki ãît-i nâm ü èünvânı 
 Mulûk-i èâlemi peyàûle-gîr-i iftiúâr eyler 
 
23 O şeh kim pâdişâh-ı Hind ile Kisrâ-i Aècâmı 
 Birin micmer-fürûz u birini òıdmet-güõâr eyler 
 
24 Gehî bir pâdişâh-ı òâk-sâr eyler murâd itse 
 Gehî bir bendesin yektâ òıdîv-i kâm-kâr eyler 
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25 Hücûmı lerze-nâk itdi ser-â-ser kâfiristânı 
 Şükûhı düşmenin mecrûó-ı òâr-ı òâròâr eyler 
 
26 èUluvv-i şânı çetr-efrâz-ı iclâl olsa şerminden 
 Sipihr-i bâr-gâh-ı rifèati taóúîr ü òâr eyler 
 
27 O kim bir laóôa oldı âşinâ-yı úulzüm-i cûdı 
 äadef-veş gevher-i maúãûdı dâéim der-kenâr eyler 
 
28 Düçâr olsa nigâh-ı iltifâtı bir işâretle 
 Gedâ-yı bî-nevâyı ãâóib-i èizz ü vaúâr eyler 
 
29 Tenûr-ı maùbaò-ı cûdı èalev-rîz olsa hemvâre 
 Fürûà-ı âfitâb u ebri âteşle buòâr eyler 
 
30 Eger òurşîd-i luùfı pertev-endâz olsa kühsâra 
 äafâ-yı perverişle sengi laèl-i âbdâr eyler 
 
31 Döner bir genc-i bî-pâyâna gûyâ her bün-i òârı  
 Seóâb-ı himmetin gâhî ki bâàa úaùre-bâr eyler 
 
22 Çemen-pîrâ-yı feyøi terbiyet itse gülistânı 
 İdüp ser-sebz-i ter faãl-ı òazânı nev-bahâr eyler 
 
33 İrişse bûy-ı zülf-i şâhid-i aòlâúı gülzâra 
 İdüp âbın gülâb ü òâkini müşg-i niåâr eyler 
 
34 Görüp noúãânını mâhıñ eger emr eylese çaròa 
 Felek òavfından aña hâleden sîmîn òiãâr eyler 
 
35 Òuãûãâ nehy-i cârî olsa bir dem kişver-i óüsne 
 Nigâh-ı àamze-i cânânı òavfı hûşyâr eyler 
 
36 Vezân olsa semûm-ı úahrı baóre maóv idüp âbın 
 äadefde gevher-i yektâyı hem-reng-i enâr eyler 
 
37 Ùabîb-i òâõıú-ı óıfôı eger kim çâre-sâz olsa 
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 Meõâú-ı òasteye zehr-âbı âb-ı òoş-güvâr eyler 
 
38 Dil-i aèdâ nola olsa hirâsân bîm-i tîrinden 
 O bir elmâs-peykândır ki dâéim ùaşa kâr eyler 
 
39 Güzîde şeh-süvâr-ı èarãa-i heycâ-yı Rüstem-fer 
 äalup meydâna raòşın her úaçan kim kâr-zâr eyler 
 
40 Serin ki ùop idüp çevgân-ı úahr ile eşirrânıñ 
 Vücûd-ı düşmen-i bed-òâhı gâhî zîb-dâr eyler    
 
41 Zehî raòş-ı serîèü's-seyr kim bend itse reftârın 
 Zemîni lerze-nâk ü saúf-ı çaròı pür-àubâr eyler 
 
42 Semend-i tîz-rev kim ãadme-i pür-zûrınıñ gerdi 
 èAdûnuñ çeşmine her demde dehri teng ü târ eyler 
 
43 Doúunsa türktâz itdikce mîò-ı naèli òârâya 
 Zemîniñ hep yanup òâşâk-i dehri pür-şerâr eyler 
 
44 Perî cünbiş ki seyr itdikce gâhî cilve-i raúãın 
 Dil-i òûn-âbı ifrâù-ı óased pür-inkisâr eyler 
 
45 Òırâm itse döner bir dilber-i kâkül perîşâna 
 Bütân taósîn-i reftârın görüp bî-iòtiyâr eyler 
 
46 Òudâvendâ òıdîvâ õerre-i nâçîzi iósânıñ 
 Sipihr-i şevket ü iclâle mihr-i tâb-dâr eyler 
 
47 Sen ol èanúâ-yı èâlemsin ki bir ednâ hücûm itseñ 
 Vücûd-ı òaãmı kûh-ı úâf olursa târumâr eyler 
 
48 Seniñ sîmûrà-ı úadrin zîr-i bâle almaàa bir dem 
 Şükûh-ı şevketinden beyøa-i òurşîdi èâr eyler 
 
49 Seniñ vaãfıñda taórîk-i benân-ı fikret itdikce 
 Beyân-ı èacz idüp destimde òâme iètiõâr eyler 
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50 Òuãûãâ devr-i cûduñda ben ol siór-âferînim kim 
 Füsûn-kârân-ı naômı ùarz-ı şièrim şerm-sâr eyler 
 
51 Leùâfet gevher-i naômında bir àâyetde medóiñle 
 Ki óavrâ-yı bihişti gûş-ı câna gûş-vâr eyler 
 
52 Elimde òâme kim àavvâã-ı deryâ-yı maèânîdir 
 Güher-rîz olsa gâhî reşk-i dürr-i şâh-vâr eyler 
 
53 Benem ol òâce-i èirfân ki kilk-i nükte-perdâzım 
 Reh-i evãâfıñ üzre gevher-i naômıñ niåâr eyler 
 
54 Mióekdir vaãf-ı õâtıñ gûyiyâ naúúâd-ı endîşem 
 Bu ibrîz-i kelâm ile zer-i naômıñ èayâr eyler 
 
55 Olup sermest-i ãaóbâ-yı raóîú-i naôm-ı rengînim 
 Úadeó-nûşân-ı bezm-i maèrifet defè-i òumâr eyler 
 
56 Naôîm-âsâ ben ol pâkîze-taèbîrim ki güftârım 
 Kelâm-ı şâèirân-ı dehri hep bî-iètibâr eyler 
 
57 Temeddüó tâ-be-key vaút-i duèâdır durma ey òâme 
 Úaãîde naôm iden lâ-büd kelâmı iòtiãâr eyler 
 
58 Hemîşe ãayd-gâh-ı ãaón-ı gerdûna idüp âheng   
 áazâl-i óâveri her şeb ki bir zengî şikâr eyler 
 
59 Felek tâ ùabl-bâz-ı mihr ile bîõâr idüp òalúı 
 Nehârı tâ-be-maóşer leyl ider leyli nehâr eyler 
 
60 Ne semte gitse Mevlâ Óıør-ı tevfîúi refîú itsün 
 Duèâ-yı devletiñ óaúúâ ãıàâr eyler kibâr eyler 
 
61 Ola dâéim serîr-i salùanatda gün gibi meşhûr 
 Felek her dem ki devriñ böyle ber-vefú-i úarâr eyler 
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 30 (T: 143b, H: 86b, R: 134b, A: 118b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
  
1 èÂlem yine pür-şevú ü ùarab-zâ mı degildir 
 Eyyâm-ı ãafâ devr-i dil-ârâ mı degildir 
 
2 El-óaú ne bu hengâm-ı ãafâ dâmene-i dil 
 Pür-zînet-i gülberg-i temennâ mı degildir 
 
3 Gitdikçe leùâfetle güzellenmede èâlem 
 Her gûşesi bir bâà-ı temâşâ mı degildir 
 
4 Devr itmede ãad-óâlet ile sâàar-ı raòşân 
 Kim èaksi neşâù-âver-i ãahbâ mı degildir 
 
5 Yoú gerd-i kudûretden eåer şimdi cihânda 
 Her dil yine miréât-ı mücellâ mı degildir 
 
6 Biñ cilve ile şâhid-i güm-geşte-i maúãûd 
 Âyîne-i èâlemde hüveydâ mı degildir 
 
7 Her ebkem-i endûh-ı keder farù-ı ãafâdan 
 Dil-şâdî-i eyyâm ile gûyâ mı degildir 
 
8 Cûş itmede òum-òâne-i òâùırda mey-i feyø 
 Esbâb-ı ùarab cümle müheyyâ mı degildir 
 
9 Demdir úalemim olsa güher-senc-i maèânî 
 Her bir süòanım bir dürr-i yektâ mı degildir 
 
10 Pür-cûş-ı òurûş olsa nola şevú ile sînem 
 Ùabèım güher-i naôm ile deryâ mı degildir 
 
11 Rengînî-i elfâô ile meşşâùa-i òâmem 
 Gül-gûne-zen-i çihre-i maènâ mı degildir 
 
12 Üstâd-ı óikem-senc-i òayâlim dem-i pâkim 
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 İcrâ-kön-i iècâz-ı Mesîóâ mı degildir 
 
13 Her tâze òayâlimde olan diúúat-i maènâ 
 Reşk-i reviş-i äâéib ü Rüknâ mı degildir 
 
14 Şièrim ki óased-gerde-i erbâb-ı hünerdir 
 Her noúùası ãad-reşk-i süveydâ mı degildir 
 
15 Naômım ki bu óâlet bu ùarâvetde dem-â-dem 
 Hem neşve-i câm-ı mey-i òamrâ mı degildir 
 
16 Âyîne-i endîşem ile nuùú-ı laùîfim 
 Ùûùî-i süòan-gûy-ı şeker-òâ mı degildir 
 
17 Ùabèım güher-i òâã-ı maèânî ile dâéim 
 Pür-mevc-i hüner baór-i muãaffâ mı degildir 
 
18 Destimde úalem olsa dürer-bâr-ı maèânî 
 Hem nâdire hem nâdire-pîrâ mı degildir 
 
19 Saùr-ı süòanım seyr iden olsa nola Mecnûn 
 Reşk-i şiken-i ùurra-i Leylâ mı degildir 
 
20 Gitdikce òoş elóân-ı beyân olmada òâmem 
 Bâà-ı süòana bülbül-i şeydâ mı degildir 
 
21 Olsa nola envâè-ı meèânî süòanımda 
 Her ãafóası bir nüsòa-i kübrâ mı degildir 
 
22 Çoú mı bu temeddüó baña kim siór ile ùabèım 
 Vaããâf-ı şeh-i memleket-ârâ mı degildir 
 
23 Şâhen-şeh-i õî-şân ki àubâr-ı der-i pâki 
 Rûşen-ger-i her dîde-i bînâ mı degildir 
 
24 Sulùân-ı cihân-bân ki ser-i râyet-i èadli 
 Reşk-i èalem-i àurre-i àarrâ mı degildir 
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25 Keyòüsrev-i devrân ki serâ-perde-i úadri 
 Hem küngüre-i çarò-ı muèallâ mı degildir 
 
26 Cem-kevkebe Sulùân Meóemmed ki şükûhı 
 Revnaú-şiken-i şevket-i Dârâ mı degildir 
 
27 Ol òüsrev-i Rüstem-fer-i yektâ ki hücûmı 
 Dehşet-fiken-i òâùır-ı aèdâ mı degildir 
 
28 Ol dâver-i âfâú ki fermân-ı şerîfi 
 Pîrâye-dih-i èâlem-i àabrâ mı degildir 
 
29 Ol dâd-ger-i dehr ki âvâze-i èadli 
 Peyveste-i nüh-ùârem-i vâlâ mı degildir 
 
30 Encümle felek revzen-i iclâline úonmuş 
 Zerrin ile pür-şîşe-i zîbâ mı degildir 
 
31 èÂlî o úadar úadri ki pîş-i naôarında 
 äad-Sencer ü Cem-kevkebe ber-pâ mı degildir 
 
32 Gerd-i óarem-i devleti iksîr-i saèâdet 
 Çârûb-ı deri şeh-per-i èânúâ mı degildir 
 
33 èAúl-ı sebaú-âmûz-ı Arisùû vü Felâùûn 
 Tedbîr-i mühim-sâz-ı reèâyâ mı degildir 
 
34 Perr-i külehi sâye ber-endâz-ı ser-i çarò 
 Şemşîr-i øiyâ-güster-i dünyâ mı degildir 
 
35 Tîh-i àamı itse nola feyø-i kefi rûşen 
 Dest-i keremi bâ-yed-i beyøâ mı degildir 
 
36 Dünyâyı nola şevket-i iclâli pür itse 
 Kîsrâ-i èAcem bende-i ednâ mı degildir 
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37 Ser-çeşme-i iósânı revân olsa cihâna 
 Bu ùâs-ı felek kâse-i mînâ mı degildir 
 
38 Aèdâya nola úahr ile eylerse girîzân 
 Yâ ãaf-şiken-i èarãa-i heycâ mı degildir 
 
39 Var ise nigâh eyledi gül-zâra àaøabla 
 Nergisde gör âåârını peydâ mı degildir 
 
40 Feyø-i eåer-i nefòa-i òulúıyla dem-â-dem 
 Òoş-bûy-kön-i ùurra-i óavrâ mı degildir 
 
41 Bir mertebede óıfôı ki zehr olsa da meyde 
 Gördükce gelen keyf-i dü-bâlâ mı degildir 
 
42 Raòş üzre süvâr olsa rikâbında o şâhıñ 
 Òurşîd ü úamer peyk-i sebük-pâ mı degildir 
 
43 Úopduúca meger farù-ı şitâbından o raòşıñ 
 Biñ zelzele bir demde hüveydâ mı degildir 
 
44 Dil-beste-i reftârı nesîm olsa èaceb mi 
 Bir şûò-ı perî-peyker ü sîmâ mı degildir 
 
45 Sîmîn-nümâ naèl ile mîò-i süm-i pâyı 
 Mâh-ı nev ile necm-i åüreyyâ mı degildir 
 
46 Sürèatle òırâm eylese ol esb-i sebük-tâz 
 Şûr-efgen-i kûh âfet-i ãaórâ mı degildir 
 
47 Bu cilve-i reftâr ile bu ùarz-ı revişle 
 Bâd-ı seóer ol bâdiye-peymâ mı degildir 
 
48 Dârâ-sipehâ pâdişehâ dâd-penâhâ 
 Ey ol ki deriñ maúãad-ı aúãâ mı degildir 
 
49 Sen òüsrev-i seyyâre-óaşem mâh-èalemsin 
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 Yâ bendeligiñ devlet-i èuômâ mı degildir 
 
50 Gülden dem-i èadliñde şehâ bülbül-i zârıñ 
 Hep nâle-i bîhûdesi bî-câ mı degildir 
 
51 Virseñ nola dünyâya şeref feyø-i keremle 
 Bu ravøada õâtıñ çemen-ârâ mı degildir 
 
52 Vaãfıñla úaãîdemize bu tâze àazel-i pâk 
 Gülşende aúan cûy-ı feraó-zâ mı degildir 
 
53 èAúlım daàıdan zülf-i semen-sâ mı degildir 
 Dil-òaste iden nergis-i şehlâ mı degildir 
 
54 Òoy-gerde yine tâbiş-i meyden ruò-ı pâki 
 Pür-jâle açılmış gül-i raènâ mı degildir 
 
55 Pâ-der-gil iden óayret ile serv-i bülendi 
 äad-şîve ile ol úad-i bâlâ mı degildir 
 
56 Òacletle ser-efgende úılan sünbül-i bâàı 
 Ol ùurra-i pür-tâb ü muùarrâ mı degildir 
 
57 Bu cünbiş-i reftâr ile geldikce òırâma 
 Her gûşede ãad-fitne vü àavàâ mı degildir 
 
58 İtdikçe ser-i zülfini ârâyiş-i ruòsâr 
 Âşüftelere bâèiå-i sevdâ mı degildir 
 
59 Bu vâdî-i teng içre Naôîmâ bu úaãîde 
 Bir noúùada biñ èâlem-i maènâ mı degildir 
 
60 Taãdîèi úo şimden girü âheng-i duèâ úıl 
 Lâf-ı süòan-ı bîhûde hengâmı degildir 
 
61 Tâ-câm-ı zer-endûz-ı felek devr ide dâéim 
 Herkes diye bu devr-i ùarab-zâ mı degildir 
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62 Ol devlet ile taòt-ı saèâdetde ser-efrâz 
 Her rütbe seniñ õâtıña aèlâ mı degildir 
 
63 Virsün şeref salùanatıñ devlete èünvân 
 èAdliñ meger ârâyiş-i dünyâ mı degildir 
 
 31 (T: 145b, H: 88a, R: 137a, A: 125a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dem-i feròunde èahd-i èayş u nûş-ı nükte-dânândır 
 Müheyyâ bezm-i şâdî sâàar-ı ümmîd-i gerdândır 
 
2 Tenezzülde óasûd-ı bed-güher farù-ı nedâmetle 
 Teraúúîde maèârif ehli hep bu luùf-ı Yezdân'dır 
 
3 Müretteb bezm-i gülşen şâd güller zâr bülbüller 
 Sebû zânûda bâde serde nûş-â-nûş-ı mestândır 
 
4 Külehler kec göñüller şâd u òurrem sîneler ãad-çâk 
 Cihân lebrîz-i hây u hûy-ı şevú-i mey-perestândır 
 
5 Ùarab hengâmıdır şimdi irişdi mevsim-i èişret 
 Felek sâàar-keşân ile yine hem-èahd ü peymândır 
 
6 Çemen bir bezm-i dil-keş câm-ı nergis verd-i ter sâúî 
 äürâòî lâle şebnem nuúl-i mey mestân hezârândır 
 
7 Nola cûş u òurûşa gelse ezhâr-ı çemen şimdi 
 Ki her bir gûşe pür-ãavt ü nevâ-yı èandelîbândır 
 
8 Ôuhûr itdi çemende câme-i sebz ile her eşcâr 
 Meger nevrûz-ı fîrûz-ı şehen-şâh-ı bahârândır 
 
9 Degil gülşende cûlar ejdehâlardır meger yer yer 
 Ki pîç-â-pîç olup gencîne-i bâàa nigeh-bândır 
 



293 
 

10 Perîşân itmege cünd-i çemenle òayl-i sermâyı 
 Ser-â-ser gülşeniñ her sûseni bir tîà-ı bürrândır 
 
11 áam-ı àuããa derûn-ı pür-òurûş-ı ehl-i şâdîden 
 Şikeste zevraú-âsâ cûşiş-i yemde şitâbândır 
 
12 Dil-i şûrîde-meşreb õevú-i vaãl-ı yâr ile şimdi 
 Gözünde bâde ser-germ-i maóabbet şâd ü òandândır 
 
13 Eåer yoúdur dil-i âvârede gerd-i küdûretden 
 Meger var ise ancaú dâà-ı derd-i èaşú-ı cânândır 
 
14 O mâh-ı mihribânıñ èâşıú-ı dîdârıdır dil kim 
 Temâşâ-yı ruòında dîde-i òurşîd óayrândır 
 
15 Dirîà ol òânumân-sûz-ı diliñ nâr-ı firâúıyla 
 Derûn pür-tâb-ı óasret dîde giryân sîne sûzândır 
 
16 Beni àarú itdi eşk-i âl ile ol ôâlimiñ èaşúı 
 Vücûdum lücce-i òûn içre gûyâ şâò-ı mercândır 
 
17 Nedir bu midóat-i ãad-gûneden óâlâ àaraø bil kim 
 Ne vaãf-ı dil ne dilberdir ne bülbül ne gülistândır 
 
18 Hemân bir dâveriñ dergâhına rû-mâldir maúãûd 
 Ki õât-ı pâkine ehl-i dil ü dâniş åenâ-òândır 
 
19 Ne dâver dâver-i vâlâ-güher kim farù-ı èizzetle 
 Felek dergâhına yüz sürse dâéim rifèat-i şândır 
 
20 Òudâvend-i serîr-i mülket-i òânî ki bezminde 
 Felek ser-pûş-ı mînâ mâh bir şemè-i fürûzândır 
 
21 Cenâb-ı òân Selîm-i kâmrân u mekrümet-güster 
 Ki nâm-ı pâki hep vird-i zebân-ı nükte-sencândır 
 
22 O İskender-óaşem kim vüsèat-i dergâhını seyr it 
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 Sipihr-i nüh-revâú aña göre bir teng eyvândır 
 
23 O pür cûd u kerem kim beõl-i luùf itdikçe dünyâya 
 Kef-i dür-pâşı deryâ ùabè-ı gevher-bârı òod-kândır 
 
24 Sipihr-i şevket ü iclâle òurşîd-i cihân-ârâ 
 Vücûdı burc-ı iúbâl ü şerefde mâh-ı tâbândır 
 
25 Muóîù-i èizzete èâlem-bahâ bir dürr-i bî-hem-tâ 

Künûz-ı devlete bir gevher-i bî-miål ü aúrândır 
 
26 Seòâvetle keremde ãîù-i nâm-ı pâki èâlem-gîr 
 Maèârifde hünerde gün gibi meşhûr-ı devrândır 
 
27 Cihân-ı himmete òân-ı cüvân-baòt ü felek-mesned 
 Serîr-i rifèate óaúúâ ki sulùân ibn-i sulùândır 
 
28 Revân olsa nesîm-i luùf u cûdı deşt ü ãaórâya 
 Úıyâs eyler görenler şûre-zârı bâà-ı rıêvândır 
 
29 Vezân olsa semûm-ı úahrı bâàa seyr idenler hep 
 Zemîn-i gülsitânı ôann iderler cây-ı nîrândır 
 
30 Güõâr itmiş meger kim bâd-ı òışmı kişver-i óüsne 
 Ki gîsû-yı bütân hep pîç-ber-pîç ü perîşândır 
 
31 Nesîm-i nefòa-i òulúı şemîm-i micmer-i feyøi 
 èIùır-sâz-ı gülistândır muèaùùar-sâz-ı bustândır 
 
32 Nigeh-dâr olsa bir mülke eger kim dîde-i óıfôı 
 O iúlîm içre âsîb-i fiten ser-der-girîbândır 
 
33 Òudâvendâ sen ol ãâóib-keremsin kim zamânıñda 
 Kef-i dest-i kerîmiñle cihân hep àarú-ı iósândır 
 
34 Seniñ vaãfıñda naôm itmiş bu beyt-i dil-keşi gûyâ 
 Riyâøî-i süòan-ver kim ser-i siór-âferînândır 
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35 Òaùâ ile dil-i zâra doúunsa àamze devriñde 
 Òam-ı ebrû tevâøuèlarla aña èöõr-òâhândır 
 
36 Güzîde fâris-i ãaón-ı cihânsın kim saña óaúúâ 
 Hilâl-i âsumân sîmîn-nümâ bir naèl-i yekrândır 
 
37 Bi-óamdillâh zamânıñda benem ol şâèir-i mümtâz 
 Ki şièrim reşk-i naômım nâôım-ı Hind ü äıfâhândır 
 
38 O yektâ şeh-süvâr-ı ãaón-ı èirfânım ki cevlânda 
 Semend-i ùabèıma deşt-i taòayyül teng meydândır 
 
39 èAceb mi õü'l-fiúâr-ı òâmeye dest ursa bî-pervâ 
 Ki ùabèım óaydar-ı düldül-süvâr-ı ãaón-ı èirfândır 
 
40 Ben ol gevher-fürûş-ı çâr-sûy-ı mülk-i maènâyım 
 Ki dürr-i pâk-i naômım zîb-i tâc-ı naôm-ı Selmân'dır 
 
41 Midâd-ı kilk-i şûòum noúùa-i òâl-i èiõâr-ı dil 
 Sevâd-ı saùr-ı naômım tûtiyâ-yı dîde-i cândır 
 
42 äadef-elfâô-ı maènâ dürr-i yektâ-saùr-ı müşgînem 
 Pey-â-pey mevc-i naôm-ı dil-keşim deryâ-yı èummândır 
 
43 èAceb mi çeşm-i óâsid görmese bu şièr-i àarrâyı 
 Ki maènâ òacle-gâhında èarûs-ı pâk-dâmândır 
 
44 Naôîmâ gel duèâ hengâmıdır úo lâf u taãdîèi 
 Ki úadr-i naômıñı añlar şeh-i èâlem süòan-dândır 
 
45 Olup tâ kim müretteb bezm-i rindân ãaón-ı gülşende 
 Leb-â-leb sâàar-ı ümmîd ile sâúî òırâmândır 
 
46 Eliñden düşmesün bezm-i ãafâda sâàar-ı âmâl 
 Dil-i düşmen ki muètâd-ı òumâr-ı câm-ı óırmândır 
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32 Úaãîde-i èÎdiyye Berây-ı Muãùafâ Pâşâ1 
 (T: 148a, H: 90b, R: 139b, A: 146a) 

(Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 

1 èÎd oldı yine bezm-i çemen rûó-fezâdır 
 Hengâm-ı ùarab mevsim-i gül vaút-i ãafâdır 
 
2 Òurşîd olup şemse-i bâm-ı óarem-i èîd 
 Mâh-ı nev aña ùâúçe-i sîm-nümâdır 
 
3 èİşret-geh-i èîde meh-i nev sîm-úadeódir 
 Gülgûn-ı şafaú aña mey-i hûş-rübâdır 
 
4 Kâşâne-i èîd olmada günden güne maèmûr 
 Şimden girü yârân-ı óarâbâta ãalâdır 
 
5 Her dilber-i ùannâz dil-i èâşıúa şimdi 
 İtdikleri ãad-gûne tevâøuèla vefâdır 
 
6 Õevú-i şeref-i èîd ile hep àonca-dehânân 
 Gül gibi kimi zerd kimi sebz-úabâdır 
 
7 äaldı yine âfâúa øiyâ câm-ı mey-i èîd 
 Kim èaksi ãafâ-güster-i miréât-ı semâdır 
 
8 èÂlem nola pür şevk ü safâ olsa bu demde 
 äad-meróale dilden keder ü gussa cüdâdır 
 
9 Tabè u dil-i rindânı nola eylese ùûùî 

Miréât-ı úâdeó kim yine pür-tâb u cilâdır 
 
10 Bülbül-neàamât olsa nola úulúul-i mînâ 
 Gül gibi aña sâàar-ı mey gûş-güşâdır 
 
11 Al destiñe sâúî úadeói başla òırâma 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Bir ayaàıña biñ ser-i Cemşîd fedâdır 
 
12 İtseñ yeridir zâhidi de dâòil-i bezmiñ 
 Kim her úadeóiñ şuèle-zen-i zerú u riyâdır 
 
13 äun câm-ı mey-i nâbı ki òunyâ-ger-i ùabèım 
 Bezmiñde bu nev şièr ile meràûle-serâdır 
 
14 Cân úaãdına gûyâ müjdesi tîr-i belâdır 
 Zaòm-ı dil-i mecrûóa sebeb ol úaşı yâdır 
 
15 Âgâh degil var ise maóşerden o òûnî 
 Dil-dâdesine eyledügi cevr ü cefâdır 
 
16 èAşú itse nola úaddimizi hâle-ãıfat òam 
 Bu óâle úoyan hep bizi ol mâh-liúâdır 
 
17 Ser-ãafóa-i óüsnünde yeter noúùa-i óâli 
 Ol levóa-i pâk üzre o òaù òaùù-ı òaùâdır 
 
18 Bûs eyleyen olmazsa nola òâl-i èiõârın 
 Ol óabb-i feraó derde devâ rûóa àıdâdır 
 
19 Úul itse èaceb mi beni ol Yûsuf-ı åânî 
 Bir pâdişeh-i memleket-i óüsn-i bahâdır 
 
20 Her bir òamı bir nâfe vü her òalúası bir çîn 
 Kâm-ı dili òûn eyleyen ol zülf-i dü-tâdır 
 
21 Bu bûy-ı dil-âvîzi viren zülfine gûyâ 
 Òâk-i úadem-i ãadr-ı ãudûr-ı vüzerâdır 
 
22 Düstûr-ı mükerrem ki ümîd-i keremiyle 
 Şimdi açılan her ùarafa dest-i recâdır 
 
23 Encüm-óaşem ü mâh-èalem kim der-i cûdı 
 Rifèat-şiken-i çarò-ı berîn olsa sezâdır 
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24 Dâdâr-ı èadl-perver o kim şerè-i şerîfe  
 Cân ile ser-efgende-i teslîm ü rıøâdır 
 
25 Risùû-yı óikem-güster-i iúbâl ki dâéim 
 Dil-òaste-i idbâra deri dâr-ı şifâdır 
 
26 Sencer-fer ü Cem-kevkebe kim õât-ı şerîfi 
 Düstûr-ı şeh-i mâh-ı èalem mihr-i livâdır 
 
27 Maòdûm-ı hüner-ver o òudâvend-i güzîn kim 
 Erbâb-ı süòan dergehine nâãiye-sâdır 
 
28 Pâşâ-yı ôafer-òayl ki meydân-ı veàâda 
 Hengâm-ı àazâ leşker-i nuãret be-úafâdır 
 
29 Faòrü'l-vüzerâ Muãùafa Pâşâ ki dem-â-dem 
 Miórâb-ı deri úıble-geh-i mîr ü gedâdır 
 
30 Ol âãaf-ı õî-şân-ı cihân-bân ki derinde 
 Ednâ úulınuñ mertebesi èizz ü èalâdır 
 
31 Ol ãadr-ı kerem-kâr ki ãad-luùf ile dâéim 
 Her yerde nüvâziş-ger-i úalb-i øuèafâdır 
 
32 Ol neyyir-i gerdûn-ı maèârif ki vücûdı 
 Envâè-ı kemâlât ile pür-nûr u øiyâdır 
 
33 Ol şîr-i dil-i pîşe-i heycâ ki dem-â-dem 
 Şemşîrine òûn-ı ciger-i òaãm àıdâdır 
 
34 Erbâb-ı himem rezm-gehinde ãaf-ı çengî 
 Aãóâb-ı kerem bezm-gehinde nüdemâdır 
 
35 Õâtı ãadef-i devlete yektâ dür-i şeh-vâr 
 Cûdı güher-i himmete deryâ-yı èaùâdır 
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36 Endîşesi hep beõl-i kerem pîşesi iósân 
 Efkârı hemân ãarf-ı himem kârı seòâdır 
 
37 Gerd-i úademi sürme-i âhû-yı Òutendir 
 Òâk-i óaremi kuól-i àazâlân-ı Òıùâdır 
 
38 Tedbîri ile àıbùa-i ãad-èaúl-ı Felâùûn 
 Şemşîri ile zühre-şikâf-ı òuãamâdır 
 
39 Tîà ü kemeri mâh-ı nev ü kevkeb ü cevzâ 
 Tîr ü teberi biri úader biri úaøâdır 
 
40 Bir mertebe miréât-ı øamîrinde cilâ kim 
 Òurşîd aña nisbet ile necm-i sühâdır 
 
41 Óaúúâ bu ki pîrâye-i óilmiyle vücûdı 
 Gül-àonce-i şâd-âb-ı çemen-zâr-ı óayâdır 
 
42 Luùf u keremi bâèiå-i iúbâl ü saèâdet 
 Úahr u àaøabı mûcib-i idbâr u àınâdır 
 
43 Õâtı o úadar şimdi seòâvetde èalem kim 
 Òâtem-menişân òâk-i derinde fuúarâdır 
 
44 Gâhî ki saèâdetle ola reh-ber ü iclâl 
 Ferş-i úadem-i devleti şehper-i hümâdır 
 
45 İúlîm-i èadû farù-ı àulû-yı sipehinden 
 Her óamlede òâyîde-i zîr-i kef ü pâdır 
 
46 Ôann itme şafaú çaròa çıúup eşheb-i úadri 
 Bâl ü dümi ârâste-i reng-i òınâdır 
 
47 Ervâó-ı úuds pîş-i semendinde dem-i ceng 
 äad-cûş ile ãaf-beste-i meydân-ı àazâdır 
 
48 Ol esb-i cihân-gerd ki naèl-i süm-i pâyı 
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 Her òaùvede farú-ı felege zelzele-zâdır 
 
49 Ol raòş-ı felek-seyr ki germ itse òırâmıñ 
 Vüsèat-geh-ièâlem aña bir teng feøâdır 
 
50 Vâlâ-güherâ dâd-gerâ zât-ı şerîfiñ 
 Burc-ı hüner ü maèrifete şems-i êuóâdır 
 
51 Olsa yeridir cilve-geh-i şâhid-i maènî 
 Ùabèıñ ki seniñ âyine-i râz-ı Òudâdır 
 
52 Envâè-ı maèârifle nola olsa müzeyyen 
 Õâtıñ ki seniñ mefòar-i òayl-i èurefâdır 
 
53 Erbâb-ı dil olsa nola meftûn-ı ãarîrî 
 Òâmeñ ki seniñ bülbül-i ãad-gûne nevâdır 
 
54 èAhdiñde ki ben nâdire-perdâz-ı cihânım 
 Bir bencileyin olsa cihânda nola nâdir 
 
55 Devriñde o üstâd-ı óikem şeyò-i kemâlim 
 Kim her süòanım òâric-i èaúl-ı óükemâdır 
 
56 Güftâr-ı faãîóim bu feãâóatle dem-â-dem 
 Rûzân u şebân feyø-resân-ı fuãaóâdır 
 
57 Eşèâr-ı belîàim bu belâàatle hemîşe 
 Her ãubó u mesâ vird-i zebân-ı büleàâdır 
 
58 Ùavr-ı hüner ü naôma Kelîmim ki elimde 
 Geh çûb-ı úalem ejder olur gâh èaãâdır 
 
59 Artırmadadır ehl-i diliñ sûz-ı derûnın 
 Yâ Rab ney-i òâmemde benim bu ne ãadâdır 
 
60 èArø olsa nola âyîne-i ãûret ü maènâ 
 Ùabèım ki benim ùûùî-i pâkîze edâdır 
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61 Besdir bu temeddüó sözi òatm eyle Naôîmâ 
 Taãdîèi úo şimden girü hengâm-ı duèâdır 
 
62 Tâ kim şeref-i èîd ile her maófil-i zîbâ 
 Pür-zînet-i èîdiyye-i şièr-i şuèarâdır 
 
63 Ol devlet ile sadr-ı saèâdetde ser-efrâz 
 Her rütbe seng-i õâtıña şâyân u revâdır 
 
 33 Úaãîde-i Bahâriyye Der-vaãf-ı Aómed Pâşâ1 
 (T: 149b, H: 92a, R: 141a, A: 141a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
  
1 äubó-dem neşr-i şemîm eyledi enfâs-ı bahâr 
 Gûyiyâ oldı çemen-zâr dükân-ı èaùùâr 
 
2 Jâleden noúùa döküp berg-i güle gülşende 
 İtdi remmâl-i ãabâ şâò-ı nihâli pergâr 
 
3 Âl-gûn câmesini giyse nola lâle vü gül 
 Sebz-pûş oldı yine ãaón-ı çemende eşcâr 
 
4 Oldılar şuèle-zen-i òırmen-i ãabr-ı bülbül 
 áoncalar zîr-i niúâbından idüp èarø-ı èiõâr 
 
5 Yine ãad-naàme ôuhûr eyledi her vâdîden 
 Devr-i gül dâéire òânende olup bülbül-i zâr 
 
6 Nev-èarûs oldı çemen aña ãabâ meşşâùa 
 Zîb ü zînetle henûz olmada bir naúş ü nigâr 
 
7 Tâc-ı laèlîn ile gül taòta cülûs itdi yine 
 Sûseni kendüye gülşende idüp òançer-dâr 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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8 Servi cûyân olup eùrâf-ı çemen-zârı yine 
 Dil-i meyyâl gibi gezdi dolandı enhâr 
 
9 Sûseniñ tîàını meslûl görüp òavfından 
 Cân atup şâh-ı şitâ çak èademe itdi firâr 
 
10 Bezm-i Cemşîdi úurup ùarf-ı çemen-zârda gül 
 Ele zerrîn úadeói aldı yine nergis-vâr 
 
11 áonce ser-germ-i ãafâ lâle siyeh mest-i havâ 
 Sünbül âşüfte-i sevdâ vü perîşân-destâr 
 
12 Gülleri nuúl ile pür-laèl ùabaúlar ãandım 
 Meclis-i bâàa hevâ oldı meger jâle-niåâr 
 
13 Devlet-i èayşı úıyâm üzre temennâda olup 
 Úaldırup destini gülşende duèâ itdi çenâr 
 
14 Âteşîn naàme ile şâò-ı nihâl-i gülde 
 İtdi bu şièr-i teri şevú ile taúsîm hezâr 
 
15 Úoyıcak pençe-i sîmînini ruòsârına yâr 
 Çeşme-i mihr gümüş lûleler itdi iôhâr 
 
16 Girye-sâz oldı meger var ise ol mest-i àurûr 
 Nergise düşdi çemende úaùarât-ı emùâr 
 
17 Eylemiş dâr-ı şifâ kûyını dil-òastesine 
 Eyleyen èişve ile çeşmini yârıñ bîmâr 
 
18 Nola cûlar gibi dil pâyını rû-mâl itse 
 Nedir ol serv-i sehî-úâmet ile ol reftâr 
 
19 Eyleyen secde-ber-i gûşe-i ebrûsı beni 
 Zülfin itmiş o büt-i deyr cemâliñ zünnâr 
 
20 Zülfi dâm-âver olup dâne döküp òâl-i ruòı 
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 İtdi ãayyâd-ı nigeh murà-ı dil ü cânı şikâr 
 
21 Gül-i ruòsârına meftûn olalı òâriş-i èaşú 
 Lâle-veş itmededir murà-ı dili sîne-figâr 
 
22 Serv-i pâ-der-gil ider itse òırâm ol úâmet 
 Bülbül eyler gül-i raènâyı o rengîn ruòsâr 
 
23 Fürúat-i zülfi ile ùurra-i sünbülde girih 
 Óasret-i çeşmi ile dîde-i nergisde òumâr 
 
24 Şevú-i ãahbâ-yı leb-i laèli ile gülşende 
 èAyş u nûş eylemege başladı cümle ezhâr 
 
25 Dem-i èayş irdi velî ùûùî-i dil dem-beste 
 Jeng-i àam âyîne-i òâùırım itdi jengâr 
 
26 Gitdi ârâm u sükûn ãabr u òıred cûy gibi 
 Çekilürsem yeridir seyr-i çemenden nâ-çâr 
 
27 Oldı baòtım gibi kec-rev reviş-i çarò-ı denî 
 Ùâlièim gibi olup vaøè-ı felek nâ-hem-vâr 
 
28 Rûzgârıñ siteminden gile-mend olmaz idim 
 Görmesem âyîne-i dilde küdûretle àubâr 
 
29 Gerdişinden felegiñ şekve mi eylerdim eger 
 Dönse bir kerre murâdımca bu çarò-ı devvâr 
 
30 Hünerimle ögünüp nevbetime úâéil idim 
 Üstüme dönse benim devr-i sipihr-i àaddâr 
 
31 Bunca cevr ü sitem-i çaròa taóammül mi olur 
 Úandedir bâr-geh-i âãaf-ı èâlî-miúdâr 
 
32 Âãaf-ı èahd èaùâ-pîşe seòâ-endîşe 
 Dâver-i vaút-i kerem-kâr ü mürüvvet-kirdâr 
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33 Nice âãaf der-i elùâf-ı dili baór-i èaden 
 Nice dâver kef-i iósânı yem-i gevher-bâr 
 
34 Menbaè-ı cûd u kerem dâd-penâh-ı èâlem 
 Maèden-i luùf u himem ãâóib-i iclâl ü vaúâr 
 
35 Dest-gîr-i ôurefâ úıble-i kâm-ı èurefâ 
 Úadr-dân-ı şuèarâ dâver-i pâkîze-tebâr 
 
36 Òâtem-i devr-i zamân Bermekî-i èâlî-şân 
 Yolına baór ile kân vârını eyler îåâr 
 
37 äadr-ı devrân u òudâvend-i saèâdet-aòter 
 Âsumân-kevkebe hem-nâm-ı resûl-i muòtâr 
 
38 Úuùb-ı çarò-ı èaôamet óaøret-i Aómed Pâşâ 
 Ki revâ pâyine yüz sürse felek leyl ü nehâr 
 
39 O melek-ùabè u felek-mesned ü meh-kevkeb kim 
 Lemèa-i luùfı ider õerreyi şems-i nevvâr 
 
40 O kirâmî-güher ol âãaf-ı deryâ-dil kim 
 Reşóa-i cûdı ider úaùreyi baór-i zeòòâr 
 
41 O sütûde-şiyem ol dâver-i èâlî-şân kim 
 Cûdını Òâtem-i Ùayy görse iderdi iúrâr 
 
42 Şemè-i iúbâline fânûs sipihr-i mînâ 
 Şâhid-i devletine mihr-i münîr âyine-dâr 
 
43 Dergeh-i muóteremi hem-èalem-i ùâú-ı sipihr 
 Âsitân-ı keremi hem-ser-i çarò-ı zer-kâr 
 
44 Òâk-i pâk-i óaremi úadr ile reşk-i èanber 
 Gerd-i râh-ı úademi úıymet ile müşg-niåâr 
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45 Nükhet-i feyøi muèaùùar-kön-i ezhâr-ı çemen 
 Nefòa-i òulúı èıùr-sâz-ı meşâm-ı gülzâr 
 
46 Õâtı bir nûr-ı celî-şaèşaèadır kim olmuş 
 Pertev-i himmet ile bezm-fürûz-ı ebrâr 
 
47 áarú ider èâlemi mevc-i keremi olsa nola 
 Ùabè-ı vâlâ-güheri úulzüm-i bî-úaèr u kenâr 
 
48 Şuèle-rîz itse semûm-ı àaøabın gülzâra 
 Ola ãad aòker-i sûzân ile pür her bün-i òâr 
 
49 Bezm-i óıfôında olur maóø-ı şarâb-ı maúãûd 
 Câm-ı ümmîd-i mey yeés ile olsa ser-şâr 
 
50 Fâris-i èarãa-i heycâ ki mehâbetle tamâm 
 Olsa hengâm-ı veàâ eblaú-ı reh-vâra süvâr 
 
51 Teng olup dehr ser-i òaãma àubâr-ı úademi 
 Dîde-i düşmene dünyâyı ide tîre vü târ 
 
52 Meróabâ raòş-ı sebük-seyr ki òâk-i pâyi 
 Olmada sürme-keş-i çeşm-i nücûm-ı seyyâr 
 
53 Óabbeõâ esb-i cihân-gerd ki ôann itme nücûm 
 Âteş-i naèl-i semendin felege çıúdı şerâr 
 
54 áıbùa-i mihr-i cebîninde ãabâóü'l-òayrı 
 Heyéet-i naèl-i sümi reşk-i meh-i pür-envâr 
 
55 Âãafâ baór-kefâ dâd-gerâ nâm-verâ 
 Ey olan òâùır-ı vîrâne keremle mièmâr 
 
56 Sensin ol bâr-geh-ârâ-yı saèâdet ki Òudâ 
 Eylemiş dergehiñi melceé-i eşrâf-ı kibâr 
 
57 Sensin ol kehf-i emân-ı èurefâ kim olmuş 
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 Kârvân-ı reh-i èirfâna vücûduñ sâlâr 
 
58 Evc-i medóiñ ki seniñ aña hümâlar çıúamaz 
 Murà-ı endîşe ki mümkin aça bâl-i efkâr 
 
59 Söz tamâm oldı yeter basù-ı maúâlât Naôîm 
 Vaútidir edèiye-i õâtın iderseñ tekrâr 
 
60 Eyle şimden girü iòlâã ile âheng-i duèâ 
 Bir duèâ úıl ki ide dergeh-i Mevlâya güõâr 
 
61 Tâ çeküp tûà-ı şehen-şâh-ı bahârı sûsen 
 Òayme-i sebzini gülşende úura her eşcâr 
 
62 Gül-i iúbâli olup tâze ola düşmeniniñ 
 Ravøa-i baòtı giriftâr-ı òazân-ı idbâr 
 
63 Úaãr-ı gülzâr-ı saèâdetde Òudâ-yı bî-çûn 
 Devlet ü èömrini efzûn ide tâ-rûz-ı şümâr 
 
 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'z-Zâ1 
 34 Âşiyân-sâzî-i èAndelîb-i Kilk-i Rengîn-âvâz Berây-ı Şemm-i Bûy-ı Gül-i 
Naèt-ı Şehriyâr-ı Mücrim-nüvâz2 
 (T: 100b, H: 44b, R: 94a, A: 33a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 O bezm-i òâãda kim baàrımız kebâb ideriz 
 Piyâle dîdeyi òûn-ı dili şarâb ideriz 
 
2 Hümâ-yı èaúlı giriftâr-ı dâm-ı óasret idüp 
 Olup dile hevesi zülf-i nîm-tâb ideriz 
 
3 Cebîn-i dilberi endîşe eyleyüp dâéim 
 Ketân-ı ãabrımızı vaúf-ı mâh-tâb ideriz 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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4 Baúup o òaùù-ı siyehle èiõâr-ı dil-dâra 
 Benefşe-zârda seyr-i kenâr-ı âb ideriz 
 
5 Hücûm-ı àamzesi òûn-âb-ı dîdemiz aúıdup 
 Müdâm òançerine laèlden úırâb ideriz 
 
6 Òayâl-i óalúa-i zülfin o fitne-i dehriñ 
 Sefîne-i dile girdâb-ı ıøùırâb ideriz 
 
7 O mest-i bâde-i nâzıñ müdâm òûn-ı dili 
 Benân-ı tîàına gül-gûni-i óiøâb ideriz 
 
8 O mihr-i burc-ı melâóat ki nûr-ı óüsnünden 
 O mertebe dil-i şeydâyı óiããe-yâb ideriz 
 
9 Ki feyø-i èaşú ile her dâàını maóabbetiñ 
 Sipihr-i sînede raòşân bir âfitâb ideriz 
 
10 O bezm-gehde úadeó-nûş-ı bâde-i èaşúız 
 Ki mihri sâàar-ı gerdânına óabâb ideriz 
 
11 O mey-güsâr-ı cünûnuz ki bezm-i èayşımıza 
 Duòûl iderse Felâùûn'ı dil-òarâb ideriz 
 
12 O deñli sûz-ı maóabbetle pür-tef ü tâbız 
 Ki baóri bir nigeh-i germ ile serâb ideriz 
 
13 Sirişk-i dîde èaraú òûn-ı dil mey-i gül-gûn 
 Bu gûne meclisi dâéim pür-âb u tâb ideriz 
 
14 Gelince dest-i temennâya sâàar-ı ümmîd 
 Nigâh-ı dîde-i óasretle òûn-ı nâb ideriz 
 
15 Óarîr-i yeési nigâh-ı ümîdden ãaúınup 
 èArûs-ı baòtımızıñ rûyına niúâb ideriz 
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16 Añup fesâne-i úâm-ı cihânı bîhûde 
 Fiàân ki dîde-i baòtı esîr-i òâb ideriz 
 
17 İùâèat itmedeyüz bir murâd içün felege 
 Der-i leéîme varup òıdmet irtikâb ideriz 
 
18 Bahâr-ı kâmda ezhâr-ı yeés açılsa nola 
 Ki eşk-i âh ile bârân idüp seóâb ideriz 
 
19 áulû-yı yeés ile ol deñli rûy-gerdânız 
 Ki şaòã-ı kâmile ülfetden ictinâb ideriz 
 
20 Bu ıøùırâb ümîdiyle nâle-senc olsaú 
 Hezâr bîm ile çaròı pür-inúılâb ideriz 
 
21 Recâ-yı ehl-i dili çarò-ı dûn úabûl itmez 
 Hemân ki óarf-i temennâ ile èaõâb ideriz 
 
22 Felek recâmızı redd itse de suéâlinde 
 Yine lisân-ı temennâ ile cevâb ideriz 
 
23 Sipihr-i dûn bize olmazsa rehber-i maúãûd 
 Der-i şehen-şeh-i kevneyne intisâb ideriz 
 
24 Òudâygân-ı dü-èâlem ki cebhe-i cânı 
 Reh-i maóabbetine ferş idüp türâb ideriz 
 
25 Òıdîv-i òıùùa-i èirfân ki rûó-i pâkinden 
 æenâsın itmede èâciz olup óicâb ideriz 
 
26 Penâh-ı dîn ki ser-â-perde-i sitâyişine 
 Süùûr-ı naômımız èanberîn ùınâb ideriz 
 
27 Şefîè-i küll-i ümem kim kitâb-ı midóatiniñ 
 Kemîne óarfini ãad-gûne faãl u bâb ideriz 
 
28 Ser-âmed-i dü-cihân kim úabul iderse eger 
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 Yolında ãarf-ı óayât itmege şitâb ideriz 
 
29 Şeh-i úalem-rev-i óikmet Muóammed-i èArabî 
 Ki bâr-gâhını cân u dile meéâb ideriz 
 
30 O nâzenîn-i mükerrem ki nâmın itsek yâd 
 Dürûd-ı õâtın añup ibtidâ gül-âb ideriz 
 
31 O şeh-süvâr-ı saèâdet ki raòş-ı rifèatine 
 Hilâl-i mihri birin zîn birin rikâb ideriz 
 
32 Nuèût-ı õâtını pîr ü cüvâna vaúf itdik 
 æenâ-yı pâkini evrâd-ı şeyò ü şâb ideriz 
 
33 Dil-i øaèîfe idüp vaãfı òıdmetin fermân 
 Gedâ-yı aóúar iken pâdişeh-cenâb ideriz 
 
34 Òayâl-i pertev-i mihri güõâr idüp dilden 
 Derûn-ı sînemizi kân-ı laèl-i nâb ideriz 
 
35 Semûm-ı úahrını añsaú çemende lâleleri 
 Miåâl-i âteş-i sûzân pür-iltihâb ideriz 
 
36 Şemîm-i micmer-i òulú-ı kerîmin añdıúça 
 Meşâm-ı cân u dil-i zârı feyø-yâb ideriz 
 
37 Kemâl-i baòşiş-i feyø-i seóâb-ı óıfôı ile 
 Óadîúa-i heremi pür-gül-i şebâb ideriz 
 
38 Cihân-penâhâ şâhâ ne deñli èâciz isek 
 Yine sitâyişiñi tâ-dem-i óisâb ideriz 
 
39 Sen ol şeh-i dü-serâsın ki bezm-i vaãfıñda 
 äarîr-i òâmemizi naàme-i rebâb ideriz 
 
40 Òudâygânâ besdir birin úabûl itseñ 
 Yazup åenâlarıñı defter-i åevâb ideriz 
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41 Nuèût-ı õâtıñı her òaùvede idüp tesbîó 
 Müdâm èazm-i èibâdet-geh-i ãavâb ideriz 
 
42 Olup gedâ-yı der-i bâr-gâh-ı iclâliñ 
 Naôîm-i zâr gibi rifèat iktisâb ideriz 
 
43 O cevherî-beyânız ki kân-ı maènâdan 
 Hemîşe gevher-i evãâfıñ intiòâb ideriz 
 
44 Sitâyişiñde idüp nevk-i kilkimiz ser-tîz 
 Helâk-i düşmen içün nîze-i èitâb ideriz 
 
45 Söz irdi àâyete ey dil kef-i niyâz açup 
 Duèâ-yı pâdişeh-i mâlikü'r-riúâb ideriz 
 
46 Hemîşe tâ ki olup bezm-i èaşú germ-â-germ 
 Sirişk-i dîdeyi mey baàrımız kebâb ideriz 
 
47 Revân-ı pâkine tâ-óaşr ola ãalât u selâm 
 æenâsını dile hem-vâre kim òiùâb ideriz 
 
 35 Úaãîde Berây-ı èAbdî Pâşâ1 
 (T: 151a, H: 93b, R: 142b, A: 137a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
  
1 äarãar-ı âh ile cûş itdi yine úulzüm-i nâz 
 Rûzgârına düşürdüñ yüri ey fülk-i niyâz 
 
2 Yine bir nîm tebessümle esîr itdi beni 
 Görinüp dîdeme bir dil-şiken ü ãabr-güõâr 
 
3 Burc-ı ùalèatde melâóatla meh-i kenèânî 
 Şehr-i behcetde ãabâóatla cüvân-ı mümtâz 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 



311 
 

4 Her dü-ebrûsı kemân-dâr-ı nişân-gâh-ı úaøâ 
 Tîr-i müjgânı ise sehm-i úaderle hem-sâz 
 
5 Çeşmi şemşîr-be-kef mest-i müdâm-ı naòvet 
 Nigehi sîne-i èâşıú gözedüp tîr-endâz 
 
6 Câdû-yı àamzesi meşàûl-i kitâb-ı tesòîr 
 Siór-i Hârût ile efsûnda nigâhı enbâz 
 
7 Fitne be'nhüfte-i dâmân-ı dü-zülf-i seóóâr 
 Ùurra mekkâr u firîbende vü şûò u ùannâz 
 
8 Ùaró-ı güftârına meftûn-şüde rûó-ı Maómûd 
 Ùarz-ı reftârına üftâde dil ü cân-ı Ayâz 
 
9 İtdi bir nîm-nigâhıyla rübûde dilimi 
 Süzilüp çeşm-i siyeh-mesti miåâl-i şeh-bâz 
 
10 Bu leùâfetle o meh-pâreniñ olsa yeridir 
 Tâb-ı mihriyle derûn-sûz-ı óabîbân-ùırâz 
 
11 Yeter ey şûò yeter nâz u teàâfül tâ key 
 Dil-i şeydâyı helâk itdi o çeşm-i àammâz 
 
12 Eyleyüp óoúúa-i mihriñde nihân mühre-ãıfat 
 Neylediñ göñlümi bilmem benim ey şuèbede-bâz 
 
13 Âşinâñı unudup àayra maóabbet virdiñ 
 Neylediñ neylediñ ey şâhid-i bîgâne-nüvâz 
 
14 Mülk-i cân u dile âşûb bıraúdı nigehiñ 
 Meded ey àamzesi şûriş-fiken ü èarbede-sâz 
 
15 Kime şekvâ ideyim kecrevî-i ùabèıñdan 
 Ki müsâvî ola yanıñda óaúîúatle mecâz 
 
16 Derd-i èaşúıñla felek úaddimi çeng itmiş iken 
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 Eylediñ sen daòi úânûn-ı cefâya âàâz 
 
17 Dâd eliñden seniñ ey fitne-ger ü èahd-şiken 
 İtmediñ eyledigiñ vaèdi benimle incâz 
 
18 Dem-be-dem böyle olursa elemim rûz-efzûn 
 Muttaãıl böyle úalursa sitemiñ dûr u dırâz 
 
19 Varup aóvâlimi èarø eyleyeyim dâd-künân 
 Dergeh-i óaøret-i pâşâya be-ãad sûz ü güdâz 
 
20 Mekrümet-pîşe òudâvend-i serîr-i iúbâl 
 Ki olur vaãf-ı ãıfâtıyla dil iècâz-ùırâz 
 
21 Şems-i burc-ı èaôamet baór-i muóîù-i èirfân 
 Ki revâ õâtına dirsem ãadef-i gevher-i râz 
 
22 Kâmrân-ı vüzerâ mertebe-dân-ı èurefâ 
 Kâm-baòş-ı şuèarâ úıble-i erbâb-ı niyâz 
 
23 Mesned-ârâ-yı himem óaøret-i èAbdî Pâşâ 
 äâóibü'r-rüşd ü kerem-kâr ü mekârim-perdâz 
 
24 O kerem-güster-i èâlem ki felek úâmetini 
 Òam idüp óâcib-i dergâhına eyler ièzâz 
 
25 O Süleymân-óaşem ol âãaf-ı yektâ ki anıñ 
 Ne úadar vâdî-i vaãfında olunsa tek ü tâz 
 
26 Úâf-ı evãâfına bâl ü perin açup çıúamaz 
 Óaşre dek eyleye èanúâ-yı ùabîèat pervâz 
 
27 Bezm-i iúbâline gûyâ ki úamer şemè-i münîr 
 Úaãr-ı iclâline dîbâ-yı seóer ferş-endâz 
 
28 Süfre-i luùfına nüh-kâse-i faàfûr eflâk 
 Maùbaò-ı cûdına òurşîd ü úamer iki piyâz 
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29 Óarem-i bezmine erbâb-ı hüner òayl ü óaşem 
 èAlem-i rezmine tevfîú ü ôafer şuúúa-firâz 
 
30 Òân-ı luùfı o úadar èâleme beõl olmuş kim 
 Kör olursa yeridir sîr olup dîde-i âz 
 
31 Âteş-i úahrı èalevlense eger òûbânıñ 
 İde maóãûlini berbâd yanup òırmen-i nâz 
 
32 Olsa erbâb-ı dile óıfôı nigeh-bân tâ-óaşr 
 Bulmaya ruòãat-ı âzâr sipihr-i kec-bâz 
 
33 Âsumân-bâr-gehâ âãaf-ı encüm-sipehâ 
 Ey olan zaòm-ı dile şefúat ile merhem-sâz 
 
34 Sensin ol kim kime itdiñse naôar himmet ile 
 Oldı anıñ yüzüne revzene-i rifèat-bâz 
 
35 Sensin ol kim dil ü cân ile åenâ-òânıñdır 
 Her benim gibi olan şâèir-i maènâ-perdâz 
 
36 Benem ol kim úalemim vaãfıñ ile itse sürûd 
 Gûş-ı hûşa irişür zemzeme-gûyân iècâz 
 
37 Ùûùî-i ùabèım eger sükker-i vaãfıñla seniñ 
 Görüp âyîne-i elùâfıñı olsa dem-sâz 
 
38 Òâk olup dâéiresi muùrib-i çaròıñ fi'l-óâl 
 Zühreniñ óayret-i tâm ile elinden düşe sâz 
 
39 İtdi tesòîr perî-òâne-i naômım olalı 
 Úalemim fenn-i füsûn-kârî-i maènâda mecâz 
 
40 İtse daèvâ-yı kemâlât èaceb mi ùabèım 
 Eyledi óuccet-i maènâyı bu naômım ibrâz 
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41 Şâhid-i ùabèım olup nâmzed-i bikr-i süòan 
 Naômımıñ eyledi her beytini bir beyt-i cihâz 
 
42 Raòş-ı fikrim o úadar cüst ü sebük-pâdır kim 
 Bir olur óâlet-i èazminde nişîb ile firâz 
 
43 Görse çün sürme-i siyâhı süùûr-ı süòanım 
 Óâsidân daòl ideyin derken ola bî-âvâz 
 
44 Dâà-dâr-ı eåerim zemzeme-gûyân-ı èIrâú 
 Dil-figâr-ı hünerim naàme-serâyân-ı Óicâz 
 
45 Gûşına girse eger naàme-i nây-ı úalemim 
 Lâl ola óayret ile bülbül-i bâà-ı Şîrâz 
 
46 Buldı encâm süòan lâf ü güõâf itme Naôîm 
 El açup eyle òulûã üzre niyâza âàâz 
 
47 Tâ ki òûbân ile èuşşâú-ı perîşân-óâliñ 
 Birine nâz ola kâr ü birine pîşe niyâz 
 
48 Mühre-veş eyleye pinhân ser-i aèdâñı müdâm 
 Óoúúa-i çâh-ı èademde felek-i luèbet-bâz 
 
 36 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi's-Sîn1 
 (T: 101b, H: 46a, R: 95b, A: 34a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Olmayan ey şeh-i kevneyn àamıñla meénûs 
 İki èâlemde ola õevú u ãafâdan meéyûs 
 
2 Leb-i cûy-ı çemen-i yeésde naòl-ı emeli 
 Bîd-i Mecnûn gibi lerzân olup olsun maèkûs 
 
3 Düşe idbâra siyeh-rû ola mânend-i züóal 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 Aòter-i baòtı olup devr-i felekde menóûs 
 
4 Kişver-i râóat u ârâmını her ãubó u mesâ 
 Vire ãad-şûr ile târâca sipihr-i câsûs 
 
5 Geçe evúâtı muãîbetle dü-nîm ola teni 
 Úona minşâr-ı belâ başına mânend-i òorûs 
 
6 Bîm-i şemşîr-i celâliñden olup ser-geşte 
 Ola rüsvâ-yı cihân eyleye terk-i nâmûs 
 
7 Devr-i şerèiñde uãûle eger uymazsa seniñ 
 Bâng-ı nâúûs-ı óayâtı ola efsûs efsûs 
 
8 Meger Allâh hidâyet ide îmâna gelüp 
 Leb-i iúrâr ile òâk-i deriñi eyleye bûs 
 
9 Sensin ol mâ-óaãal-ı kevn ü mekân kim bi'õ-õât 
 Gevher-i õâtıñı meddâó cenâb-ı Úuddüs 
 
10 Devr-i şerèiñde idüp tevbe riyâya girdi 
 Kehkeşândan kemer-i zühre sipihr-i sâlûs 
 
11 Bende-i dergehiñiñ bendesi ãad-Keyòüsrev 
 Sâéil-i maùbaòıñıñ sâéili ãad-Keykâvus 
 
12 Dârû-yı óasretiñiñ òaste-dili Eflâùûn 
 Şerbet-i fürúatiñiñ teşne-lebi Câlînus 
 
13 Selsebîl-i keremiñ bâdiyesi ùâs-ı felek 
 Mihr ü meh ãubó u mesâ anda zer ü sîm küûs 
 
14 Şâhid-i cûd u seòâ ãuffe-i luùfuñda nedîm 
 Duòter-i luùf u èaùâ óacle-i cûduñda èarûs 
 
15 Meclis-i rifèatiñe şems u úamer şemè-i münîr 
 Çarò-ı mînâ aña billûr-ı münaúúaş fânûs 
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16 Õerre òurşîd-i cemâliñde seniñ neyyir-i çarò 
 Úaùre deryâ-yı celâliñde yem-i oúyânûs 
 
17 Olsa şâyeste nihâl-i çemen-i úadriñde 
 Âşiyân çarò-ı berîn mihr ü meh iki ùâvus 
 
18 Redd-i úahrıñ ile ne òâkde mâl-ı Úârûn 
 Şerm-i cûduñla òafî genc-i zer-i Dakyânus 
 
19 Òaşyet-i tîà u sinân-ı àaøab u òışmıñdır 
 Sebeb-i âfet-i cân u dil-i tersâ vü mecûs 
 
20 Mihr ü meh iki ùabl-bâz ùoúuz úat gûyâ 
 Nüh-felek pîş-i serâ-perde-i iclâliñe kûs 
 
21 Şâh-ı nuãret sipehâ fetó ü ôafer bâr-gehâ 
 Ey şükûh ile iden òaãmı õelîl ü menkûs 
 
22 Oldı ey server-i dîn yümn-i úudûmünle seniñ 
 Cây-ı gülbang-ı eõân nice maóall-i nâkûs 
 
23 Vaãf-ı õât u ãıfatıñ şîfte-sâz-ı vaããâf 
 Lüàat-ı menúabetiñ óavãala-sûz-ı úâmûs 
 
24 Ben gedâña naôar-ı feyøiñ olursa şâhım 
 Eyleyem mesned-i evreng-i kemâlâta cülûs 
 
25 Benem ol nâôım-ı şeh-nâme-i evãâfıñ kim 
 Eyledim medóiñi reşk-i reviş-i èÂrif-i Ùûs 
 
26 Olur evãâfıñı mânend-i Naôîm itdikçe 
 Feyø-i naètıñla kelâmımda maèânî maósûs 
 
27 Budur ümmîd ki zîr-i èalem-i luùfuñda 
 Hevl-i maóşerden ide ümmetiñi Óaú maórûs 
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28 Sen olup taòt-ı nübüvvetde şehen-şâh-ı rusül 
 Düşmen-i câhıñ ola çâh-ı èademde maóbûs 
 
 37 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ş-Şîn1 
 (T: 102b, H: 46b, R: 96a, A: 34b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Naúş-ı güftârıña ey òâme hezârân sâbâş 
 Oldı pür-mû óasedinden ser-i kilk-i naúúâş 
 
2 Târ ile pûdı eger olsa daòi nûr-ı nigâh 
 Olmaya pâfte-i naômıñ gibi şeffâf úumâş 
 
3 Çeşme-i âb-ı óayât-ı süòana yol bulduñ 
 Óıør-ı endîşe ile var ise olduñ yoldâş 
 
4 Mûy-ı ebrû-yı bütân vaãfı diliñ baàlamasun 
 Dimesünler gözüñ üstünde seniñ vardır úaş 
 
5 Sen yine şerbet-i güftârı dirîà eyleme ãun 
 Óâsidi derd-i óased eylese de ehl-i firâş 
 
6 Nâòunuñ perde-der-i nâòune-i levó-i süòan 
 Nâòun-ı kilk-i èadû gibi degil ãafóa-òırâş 
 
7 Òâce-i mıãr-ı hünersiñ saña nisbet óâsid 
 Tîşe-i òâme-be-kef düzd-i süòan bir nebbâş 
 
8 Úuvvet-i nuùú-ı cihân-gîriñi inkâr idemez 
 Ser-fürû itse nola kilk-i óasûd-ı úallâş 
 
9 Bezm-i maènâda saña raùl-ı süòan yek-demedir 
 Görmedi pîr-i òıred sencileyin bir èayyâş 
 
10 Seni bir bezm-i ãafâ-güstere daèvet iderim 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 Naúl-i aóvâl-i ser-encâm-ı dile óâøır baş 
 
11 Mest olup dest-feşân çâk-i girîbân ile 
 Naèt-ı şâhen-şeh-i kevneyn ile úıl râzıñı fâş 
 
12 Pâdişâh-ı dü-serâ kim çemen-i rifèatine 
 Necm-i tâbende semen mihr ü meh iki òaşòâş 
 
13 Òâce-i levó ü úalem münşî-i iècâz-ı raúam 
 Ùabèı deryâ-yı óikem nuùúı dür-i óikmet-pâş 
 
14 Lî-maèallâh-livâ òusrev-i dîn ü dünyâ 
 Ola yoluñda fedâ baş ile cân cân ile baş 
 
15 Aómed-i mürsel o maóbûb-i İlâhî ki ider 
 Düşmeni kevkebe-i mevkibi pür-bîm ü telâş 
 
16 O òudâvend-i dü-èâlem ki anıñ olmuş ezel 
 Nüsòa-i medóine levlâk leèamrük'le òavâş 
 
17 Şeb-i İsrâ göreli mihr-i cemâlin o mehiñ 
 Degil encüm dökülür çeşm-i felekden daòi yaş 
 
18 İtmede ãafóa-i èâlemden o şâh-ı rusülüñ 
 Deşne-i şerèi vücûd-ı àalaù-endâzı terâş 
 
19 Maùbaò-ı èizzetine her dü-cihân bir mircel 
 Kâse-i ümmetine èafv ü şefâèatdir aş 
 
20 Òırmen-i úudrete bir sünbüle èaúd-i pervîn 
 Dâs-ı sîmîn meh-i nev dâne-i encümdür mâş 
 
21 èÎd-ı èaşúında fütâde nice Óâcî Bayrâm 
 Úaùè-ı mihrinde piyâde nice Óâcî Bektâş 
 
22 Leşker-i nuãretine úarşu duran aèdâya 
 Oldı ãad-gûne meãâéible hezîmet pâdâş 
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23 Görinür gerd-i süm-i raòş-ı ôafer-òaylinden 
 Şeb-i târîk ecel-i düşmene rûz-ı peròâş 
 
24 Nefs-i şeyùândan olurdum iki èâlemde emîn 
 Dâòil-i dâéire-i óıfôı olaydı ey kâş 
 
25 Lâ-mekân-bâr-gehâ şâh-ı melâéik-sipehâ 
 Ey hücûm-ı àaøabı âfet-i òaãm-ı evbâş 
 
26 O gün olur mı idüp dergehiñe rûyımı ferş 
 Ola çârûb müjem anda dü-çeşmim ferrâş 
 
27 Óiããe-mend eyle beni maèrifetiñ õevúinden 
 Gerçi èirfânla olmazsa daòi èaúl-ı maèâş 
 
28 Òırmen-i meróametiñ sâéilidir cân-ı Naôîm 
 Òûşe-çîn eyle o bî-çâreyi şâhım dem-i çâş 
 
29 Tâ ki naúúâş-ı ezel şâhid-i gülzâra ebed 
 Sünbüli zülf-i siyeh nergisi çeşm-i cemmâş 
 
30 Saña teslîm ü dürûd ile úaøâ şâm u seóer 
 Òaãmının seng-i felâòenle ura başına ùaş 
 
 38 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ã-äâd1 
 (T: 103b, H: 47b, R: 97a, A: 35a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Óüsn-i ezel âyîne-i dîdârıña maòãûã 
 Miréât-ı ebed cilve-i ruòsârıña maòãûã 
 
2 Levlâk ü leèamrük şekeristân ü secencel 
 Óaú-gûy olan ùûùî-i güftârıña maòãûã 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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3 Óall-i kütüb-i maèrifet-i õât-ı İlâhî 
 Ey maóø-ı óikem mekteb-i esrârıña maòãûã 
 
4 Serv-i çemen-i nûrsuñ ey nûr-ı muúaddes 
 Bî-sâye òırâmı úadd ü reftârıña maòãûã 
 
5 Ey gülbün-i bî-òâr-ı rıøâ cennet-i dîdâr 
 Hem-vâre seniñ gülbün-i bî-òârıña maòãûã 
 
6 Ey nergis-i gülzâr-ı hüdâ sürme-i mâ-zâà 
 Óaúúâ ki yine nergis-i gülzârıña maòãûã 
 
7 Ey dürr-i ãadef perver-i deryâ-yı óaúîúat 

Îåâr-ı ledün nuùú-ı güher-bârıña maòãûã 
 
8 Esrâr-ı óaúâyıú dil-i feyyâøıña mevúûf 
 Taóúîú-i leb-i maèrifet îåârıña maòãûã 
 
9 Manôûr-ı Òudâ'sın ki daòi rûz-ı ezel olmuş 
 Dîdâr-ı Òudâ dîde-i bîdârıña maòãûã 
 
10 Sen òâce-i müstaànî-i kâm-ı dü-cihânsıñ 
 Yaàma-yı şefâèat ser-i bâzârıña maòãûã 
 
11 Ùabèıñ ki seniñ úulzüm-i zeòòâr-ı èaùâdır 
 Emvâc-ı èaùâ úulzüm-i zeòòârıña maòãûã 
 
12 Vaøè-ı kerem ü ùavr-ı himem ey şeh-i kevneyn 
 Evøâèıña maòãûãdur eùvârıña maòãûã 
 
13 Kâò-ı dü-cihân yümn-i kudûmüñle müzeyyen 
 Úaãr-ı dü-serâ õât-ı kerem-kârıña maòãûã 
 
14 Cennet seni iúrâr iden aórârıña mevèûd 
 Dûzaò seni inkâr iden eşrârıña maòãûã 
 
15 Nuãret óarekât-ı èalem-i fetóiñe merhûn 
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 Tevfîú ü ôafer leşker-i ebrârıña maòãûã 
 
16 áaddâre-i èöõr ile düşe òâke bu hâlet 
 Tâ-óaşr ola düşmen-i àaddârıña maòãûã 
 
17 Ser-mest-i felek maómil-i èaşúıñla şeb u rûz 
 Bu raúã-ı dem-â-dem şütür ü bârıña maòãûã 
 
18 Hem-vâre ider ãûret ü maènâyı der-âàûş 
 Bu feyø-i dil-i âyine girdârıña maòãûã 
 
19 Kevneyn seniñ dâéire-i óükmüñe noúùa 
 Óaúúâ bu reviş gerdiş-i pergârıña maòãûã 
 
20 Kâşâne-i dîn şerè-i metîniñle müşeyyed 
 Oldı o binâ óaú bu ki mièmârıña maòãûã 
 
21 Yârân-ı çehârıñ olup erkân-ı şerîèatiñ 
 Bu ùaró-ı metîn õât-ı cihân-dârıña maòãûã 
 
22 Peykân-ı ciger dûz-ı sihâm-ı àaøabıñdan 
 Zaòm-ı ebedî òaãm-ı dil-efgârıña maòãûã 
 
23 Ser-geşte iden õerre ãıfat mihr-i sipihri 
 Bir şaèşaèadır rûy-ı pür-envârıña maòãûã 
 
24 Mâh-ı felegi zerd ü nizâr eyleyen el-ân 
 Bir bâriúadır cebhe-i nevvârıña maòãûã 
 
25 Bir nefòa ile itmege bûyâ dü-cihânı  
 Gülşen-geh-i òulúuñdaki ezhârıña maòãûã 
 
26 Merøâ-yı õülül çâresi ey óâôıú-ı àufrân 
 Tedbîr-i şefâèat ile tîmârıña maòãûã 
 
27 Aóvâl-i èuãât-ı ümeme vaút-i mücâzât 
 Şefúatle teraóóum dil-i àam-òârıña maòãûã 
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28 áayb olmasa èaybı ümemiñ rûz-ı mükâfât 
 Dâmân-ı şefâèat gibi settârıña maòãûã 
 
29 èAfv eyle nuèûtuñda olan sehv ü úuãûrum 
 Zîrâ heõeyân oldı bu bîmârıña maòãûã 
 
30 Selb-i dü-cihân meclis-i èaşúıñda Naôîm'e 
 Biñ şevúle bir sâàar-ı şer-şârıña maòãûã 
 
31 Maòãûã seniñ mâdióiñim èömrüm olunca 
 Şâhım umarım luùfuñı ben zârıña maòãûã 
 
32 Tâ kim ola taóúîú ü beyân ile nuèûtuñ 
 Bir mâdió-i òoş-ùabè u òoş-âåârıña maòãûã 
 
33 Olsun saña teslîm ü taóiyyât dem-â-dem 
 Nefrîn ola òaãm ü dijem ü òârıña maòãûã 
 
 39 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ê-ëâd1 
 (T: 104a, H: 48a, R: 97b, A: 36a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bâà-ı cennetden ser-i kûy-ı viãâliñdir àaraø 
 Naòl-ı ùûbâdan úad-i úudret-nihâliñdir àaraø 
 
2 Úâbe úavseyn ebruvânıñ ãubó-ı ev-ednâ ruòuñ 
 Leyletü'l-mièrâcdan müşgîn külâliñdir àaraø 
 
3 Óûr-ı èîn-i òuldden sükkân-ı kûyuñdur murâd 
 èAyn-ı kevåerden fem-i óikmet-zülâliñdir àaraø 
 
4 èArşdan rifèat-i serâyıñ âsitânıñ çaròdan 
 Mihrden rûyuñ meh-i nevden hilâliñdir àaraø 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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5 Kisve vü seng-i siyâh-ı Kaèbeden ey nûr-ı Óaú 
 èÂrıøıñda ol iki gîsû vü òâliñdir àaraø 
 
6 Ùîb-i cân-baòş-ı dem-i èÎsî-i Meryem'den seniñ   
 Ravøa-i pâkiñdeki bâd-ı şimâliñdir àaraø 
 
7 Nûr-ı úandîl-i fürûzân-ı revâú-ı èarşdan 
 Mihr-i èâlem-tâb-ı óüsn-i lâ-yezâliñdir àaraø 
 
8 Kuól-i mâ-zâàa'l-baãar'dan ey gül-i levlâk-bâà 
 Nergis-i çeşm-i óaúîúat-iktióâliñdir àaraø 
 
9 Òilúat-i kevneyn ile îcâd-ı mevcûdâtdan 
 Ùumùurâú-ı óaşmet-i câh u celâliñdir àaraø 
 
10 Beyt-i maèmûr u maúâm-ı dil-güşâ-yı nûrdan 
 Dergeh-i bî-şibh ü kûy-ı bî-miåâliñdir àaraø 
 
11 Úudsiyân-ı muóteremden òâdimân-ı meclisiñ 
 èArş-ı Óaú'dan maófil-i úurb-ittiãâliñdir àaraø 
 
12 Òâk-i pâyiñ tûtiyâ-yı dîde-i Yaèúûb'dan 
 Óüsn-i Yûsuf'dan cemâl-i bâ-kemâliñdir àaraø 
 
13 Gevher-i kândan dür-i yektâ-yı yemden óâãılı 
 Dürc-i yâúûtuñda derc olmuş leéâliñdir àaraø 
 
14 Her seóer her şeb ùulûè-ı âfitâb u mâhdan 
 Baòt-ı saèd u ùâliè-i feròunde-fâliñdir àaraø 
 
15 Meclis-i âòirde teşrîf itdiñ ammâ bezmiñe 
 èAúl-ı evvel gelse de ãaff-ı nièâlindir àaraø 
 
16 Úaãr-ı çâr-erkân gülzâr-ı bihişt-i heştden 
 Cilve-gâh-ı dûstân-ı bî-zevâliñdir àaraø 
 
17 Şeş-cihât u heft-nîrân-ı şerâr-efrûzdan 
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 Cây-gâh-ı düşmen-i pür-infièâliñdir àaraø 
 
18 Òâhiş-i ôıll-i hümâdan ey hümâ-yı lâ-mekân 
 Rûz-ı ferdâ ilticâ-yı zîr-i bâliñdir àaraø 
 
19 Naàme-i muràân-ı cennetden nevâ-yı midóatiñ 
 áoncasından verd-i bâà-ı iètidâliñdir àaraø 
 
20 Bezm-i şâm-ı èîd ile imsâk-ı rûz-ı rûzeden 
 Süfre-i cûduñda ifùâr-ı nevâliñdir àaraø 
 
21 Âyet-i vaèd ü vaèîd-i nâsiò ü mensûòdan 
 Ümmetânıñla èadû-yı pür-êalâliñdir àaraø 
 
22 äubó-ı maóşer ôıll-i memdûd olduàı râyâtıñıñ 
 Sâyesinde ümmet-i èiãyân-meéâliñdir àaraø 
 
23 èÂlem-i kevniñ bülend ü pestini ùayy itmeden 
 èAzm-i kûyuñ seyr-i ãaórâ vü cibâliñdir àaraø 
 
24 Dîde-i èuşşâú-ı şeydâ zâr u óayrân olmadan 
 Ruéyet-i âyîne-i óüsn ü cemâliñdir àaraø 
 
25 Pençe-i şîre düşüp èâciz olan rûbâhdan 
 Ceng-i úahrıñda èadû-yı bî-mecâliñdir àaraø 
 
26 äayúal-i şemşîr-i èâlem-gîr-i şerèiñden seniñ 
 Çâkî-i úalb-i óasûd-ı pür-melâliñdir àaraø 
 
27 Ser-nigûn üftâde çâh-ı dûzaò-ı pür-sûzdan 
 äadme-i úahrıñla òaãm-ı bed-fièâliñdir àaraø 
 
28 Mâ-sivâdan rüft ü rûb-ı òalvet-gâh-ı dile 
 Maúdem-i teşrîf-i sulùân-ı òayâliñdir àaraø 
 
29 Sünnetiñ icrâsını óaú üzre ne mümkindir velî 
 Emriñe ancaú seniñ bir imtiåâliñdir àaraø 
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30 Ârzû-yı dem-be-demden ravøaña leyl ü nehâr 
 Bendeñe òâk-i deriñde rûy-mâliñdir àaraø 
 
31 Dürr-i naômım maôhar-ı silk-i úabûlüñ olmasa 
 Bir cevâb-ı luùf ile redd-i suéâliñdir àaraø 
 
32 äad-selâm olsun saña ey nûr-ı raómet kim baña 
 Medó-i pâk-i õât-ı memdûóü'l-òıãâliñdir àaraø 
 
33 Der-kenâr u úayddan vaãf-ı ãıfâtın ey Naôîm 
 Bir maóalliyle o şâha èarø-ı óâliñdir àaraø 
 
 40 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ù-Ùâ1 
 (T: 105a, H: 49a, R: 98b, A: 36b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Óaşre dek vaãf-ı ãıfâtıñda olursa ifrâù 
 Olmaz ey faòr-i cihân midóatiñ elbette muóâù 
 
2 Evvelîn saùrına óaúúâ ki kifâyet itmez 
 äafóa-i defter-i medóiñde nücûm olsa nuúâù 
 
3 Nola levlâk ü leèamrük'le ser-efrâz olsañ 
 Òilèat-i èizzetiñe úudret-i Óaúdır òayyâù 
 
4 Bânî-i ãunè-ı metîn itmiş esâs-ı medóiñ 
 Nice ol óıãn-ı óaãîn olmaya bî-neng-i milâù 
 
5 Şerbet-i mekrümetiñ teşnesi rûó-ı èÎsî 
 Dârû-yı èâùıfetiñ òastesi cân-ı Soúrâù 
 
6 Neyyir-i úudretiñe õerre hezâr Eflâùûn 
 Lücce-i óikmetiñe úaùre hezârân Buúrâù 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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7 Yûsuf-ı óüsnüñe meftûn-şude cân-ı Yaèúûb 
 Saña èâşıú dil-i İsóaú ü revân-ı esbâù 
 
8 Süfre-i óaşmetiñe òalú-ı dü-èâlem mihmân 
 Meclis-i èizzetiñe her dü-cihân iki simâù 
 
9 Sûú-ı iúlîm-i celâliñde seniñ olmadadır 
 Çarò iki çaròa idüp mihr ü mehi bir òarrâù 
 
10 Rây-ı ebrûña meh-i nevden idüp meşú felek 
 Úadd-i òam-geştesi dâl oldı olunca òaùùâù 
 
11 Dü-cihân ey dür-i yektâ-yı muóîù-i úudret 
 Gevher-i úadriñe nisbet iki ednâ úîrâù 
 
12 Mihr ü mehdir iki zer fülke melâéik òuddâm 
 Sâóa-i rifèatiñe çarò-ı felek bir füsùâù 
 
13 Ârzû-yı ser-i kûyuñla olan pisteri òâú 
 Aña hep sündüs ü istebraú ola ferş-i bisâù 
 
14 Ümmete râh-nümâ õât-ı şerîfiñ olıcaú 
 Çekdirür mi kerem-i óaøret-i Óaú bîm-i ãırâù 
 
15 Ümmete eyledigiñ luùf-ı èinâyetdir hep 
 Aùlas-ı çarò ne şeydir ne gedâdır saúlâù 
 
16 Reh-rev-i èaşúıñ olup ãayf u şitâda bilmez 
 Dil-i ser-geşte-i èuşşâú óazîrân u şubâù 
 
17 Vefú-ı bâzû-yı emân óırz-ı dil ü cân iderim 
 Óarf óarf âyet-i evãâfıñ idüp istinbât 
 
18 Bâà-ı vaãfıñda dem-â-dem úalemim olmadadır 
 Düşmene cedvel-i àam dûsta mîzâb-ı neşâù 
 
19 Câme-dûz-ı úad-i bâlâ-yı nuèûtuñ olalı 
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 Òâmemi rişte-i naôm eyledi mânend-i òıyâù 
 
20 Derd-i èaşúıñla seniñ cân-ı óazînimle şegaf 
 Sûz-ı mihriñle dili zâr u sefîdimde òabâù 
 
21 èAúl u rüşd ile seni medó ide óâşâ ki Naôîm 
 Oldı gerçi süòanı reşk-i Reşîd-i Vaùvâù 
 
22 Devlet anıñ biri maúbûle geçerse söziniñ 
 Gerçi çoú söyleyen âdem olur elbet óabbâù 
 
23 Baúma noúãânıma òalù-ı kelimât eyler isem 
 Vaãf-ı õâtıñda yine úâdir ola bir òallâù 
 
24 Sâèati gelmedi yüz sürmege òâk-i deriñe 
 Gelüp ammâ ki ôuhûr itmede bir bir eşrâù 
 
25 Dil-i şeydâyı zebûn itdi àulû-yı èiãyân 
 Beden-i òastede mânend-i hücûm-ı aòlâù 
 
26 Dâòil-i silk-i şefâèat idicek ümmetini 
 Kereminden beni de eyleme ùarò u isúâù 
 
27 Óâãıl-ı óâcetimi vaút-i şefâèatde meded 
 Òırmen üzre keremiñ bîş-ter eyler óannâù 
 
28 Rûó-ı pür-nûruña hem-vâre ãalât ile selâm 
 Nev-be-nev tâ ki güõer-gâh ola bu köhne ribâù 
 
 41 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'ô-Ôâ1 
 (T: 106a, H: 50a, R: 99a, A: 37a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Sen ey şeh-i dü-cihân eyle tek gedâdan óaôô 
 Gedâ hemîşe ider şâha ilticâdan óaôô 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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2 Olunca õâtıñı meddâó óaøret-i Allâh 
 èAceb mi eyler iseñ medóden åenâdan óaôô 
 
3 Tenimde dil nola vaãfıñla şevú-yâb olsa 
 Gelür àarîb olana yâr u âşinâdan óaôô 
 
4 Müdâm derd ü àamıñ aña nûş-dârûdur 
 èAlîl-i èaşúıñ olan eylemez devâdan óaôô 
 
5 Vücûduñ olsa nola pîşvâ-yı mevcûdât 
 İder úavâfil-i güm-geşte reh-nümâdan óaôô 
 
6 èUãât-ı ümmete dermân-ı èafv senden olur 
 Ùabîb olan ider elbette mübtelâdan óaôô 
 
7 Olunca èâşıúa renc-i maóabbetiñ úânûn 
 Sezâdır eylemese Bû èAlî şifâdan óaôô 
 
8 Ùabîbi Óıør u Mesîó olsa istemez dermân 
 O dilde kim ola derdiñle ibtilâdan óaôô 
 
9 Muãayúal âyinedir şâhid-i maóabbetiñe 
 O dil ki olmaya anda men ile mâdan óaôô 
 
10 O dil ki òalvet-i òâã-ı èarûs-ı mihriñdir 
 Úalur mı zerre úadar anda mâsivâdan óaôô 
 
11 Tamâm ôıll-ı ôalîl-i maóabbetiñde olan 
 Revâdır eylemese sâye-i hümâdan óaôô 
 
12 áamıñ seniñ nola ârâm-ı cânım olsa benim 
 Kim eylemez meger ol yâr-ı dil-rübâdan óaôô 
 
13 Õelîl-i èaşúıñ olan maôhar-ı saèâdetdir 
 İder mi èizzet-i dünyâ-yı bî-vefâdan óaôô 
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14 áamıñla ülfet iden şâd-kâmdır itmez 
 Nihâyeti àam u endûh olan ãafâdan óaôô 
 
15 Vücûdı dânesini òırmen-i àamıñda bulan 
 Bulur mı diúúat olunsa bu âsiyâdan óaôô 
 
16 Cihân-ı èaşúıña seyyâó olan ider mi seniñ 
 Feøâ-yı arø ile kühsâr-ı nüh-semâdan óaôô 
 
17 Olur meşaúúat-i èaşúıñda râóatım efzûn 
 Hemîşe èâşıú ider cevrden cefâdan óaôô 
 
18 Óuãûl-i maùlab içün zîr-i minnetiñde olan 
 İder mi kendi gibi èâcize recâdan óaôô 
 
19 áınâ-yı ùabè-ı kerîmiñ olup tesellî-baòş 
 áanîler itdi úabâdan gedâ èabâdan óaôô 
 
20 Olunca maôhar-ı redd ü úabûlüñ eylediler 
 èAdû óarîrden aóbâb bûriyâdan óaôô 
 
21 Yaúarsa òırmen-i cismiñ èaceb mi nâr-ı úaøâ 
 Olur èadûña iãâbet iden úaøâdan óaôô 
 
22 Yaàar sihâm-ı úaderden belâ belâ üzre 
 Ne deñli itmese de düşmeniñ belâdan óaôô 
 
23 Naôîm'i bülbül-i gül-zâr-ı kûyuñ eyle meded 
 Ki gülsitânda olur murà-ı òoş-nevâdan óaôô 
 
24 Hezâr gülşen-i naètıñda bir hezârıñdır 
 Revâdır itseñ o murà-ı neàam-serâdan óaôô 
 
25 Olursa meclis-i vaãfıñda iõn-i pâkiñ ile 
 Biraz da naúl ideyim naúl-i mâcerâdan óaôô 
 
26 Diliñ televvün ile óâl ü úâli dîger-gûn   
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 Henûz itmedi dîvâne bir úabâdan óaôô 
 
27 Hevâ-yı nefs ile evúâtı geçdi bîhûde 
 Hemîşe nefse uyup itmede hevâdan óaôô 
 
28 Kimi görürse ider ittióâd şîşe-ãıfat 
 Ne keşf-i râzdan eyler ne iòtifâdan óaôô 
 
29 Siyeh-derûn u siyeh-kârdır siyeh-nâme 
 Velî ãalât u selâmıñ ider edâdan óaôô 
 
30 Gedâ-yı òâk-i deriñdir şefâèat it şâhım 
 Kerîm lâ-büd ider sâéile èaùâdan óaôô 
 
31 Òulûã-ı tâm ile vaãf-ı şerîfiñi itsün 
 O dil ki eyleye her gâh meróabâdan óaôô 
 
32 Hemîşe şâh idüp tâ gedâsını òoş-dil 
 Hemîşe tâ ide şâhid gedâ duèâdan óaôô 
 
33 Ümîd odur idesiñ vaãf-ı õâtıñ itdikçe 
 Benim gibi nice dervîş-i bî-riyâdan óaôô 
 
 42 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-èAyn1 
 (T: 106b, H: 50b, R: 100a, A: 37b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Tâ ki ãaldı mümkinâta neyyir-i õâtıñ şuèâè 
 Sâyeñi miåliñ gibi refè itdi nûr-ı imtinâè 
 
2 Mâh-ı bedr olmazdı andan dem-be-dem nûr-ı úıyâs 
 Berú-ı óüsnüñden seniñ mihr olmasa feyø-iltimâè 
 
3 Âsitân-ı dergeh-i câh u celâliñ olmasa  

Kürsî-i nüh-âsumân itmezdi kesb-i irtifâè 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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4 Şerbet-i cûduñ gedâsı bir fukâèıdır felek 
 Mihr-i raòşân mâh-ı tâbândır aña iki fukâè 
 
5 Manãıb-ı úadr ü kemâliñ müstedâm u bî-óalel 
 Kişver-i câh u celâliñ ber-devâm u bî-nizâè 
 
6 Selsebîl-i bûstân-ı vaãfıña mâéil úalup 
 Cûybâr-ı gülsitân-ı medóiñe èâşıú ùıbâè 
 
7 Mezraè-ı iósânıña arø u semâ bir berg-i sebz 
 Òırmen-i inèâmıña kevneyn ednâ iki ãâè 
 
8 Sûz u tâb-ı heybetiñ âteş-zen-i Lât u Menât 
 Dest-bürd-i saùvetiñ òâk-efgen-i Vedd ü Süvâè 
 
9 Eylemezdi yümn-i teşrîf-i úudûmüñ olmasa 
 äunè-ı mièmâr-ı ezel kevn ü mekânı iòtirâè 
 
10 èAúl-ı evvel rütbe-i õâtıñda ser-gerdân olur 
 Hîç mümkin mi meger nûr-ı Òudâ'ya ıùùılâè 
 
11 Çarò olup şems-i cemâliñ şevúine bir Mevlevî 
 Her seóer çâk-i girîbân eyleyüp eyler semâè 
 
12 Şemè-i õâtıñ olmasa nûr-efgen-i miórâb-ı dîn 
 Eylemezdi çün ãaf-ı úandîl-i ümmet ictimâè 
 
13 Mevkib-i nuãret-şièârıñ şeh-süvârân-ı şecîè 
 Leşker-i düşmen-şikârıñ şeh-levendân-ı şücâè 
 
14 Gerd-i meydân-ı sipâhıñ rûz-ı peròâşı ider 
 Dîde-i cân-ı èadûya şâm-ı târîk-i vedâè 
 
15 Eyledi aèdâyı şemşîr-i cihân-gîriñ seniñ 
 Tîà-ı minnet ber-dehen ber-dest-i miftâó-ı úılâè 
 



332 
 

16 Olsa râèî èadl ü dâdıñ devr-i óıfôında eger 
 Eyleye èarø-ı maóabbet gûsfendâna sibâè 
 
17 Olsa cûduñla nola bâzârımız peyàamberî 
 Yâ Resûlallâh metâè-ı luùfuña yoúdur õirâè 
 
18 Ey ùabîb-i cân maèâãî derd-i ser virdi dile 
 äandal-ı èafvıñ meger kim eyleye defè-i ãudâè 
 
19 Ey şefâèat kânı èafv itseñ nola èiãyânımız 
 äubó-ı rûşenden şeb-i târîk bulmaz inúıùâè 
 
20 Ey şehen-şâh-ı rusül vey pâdişâh-ı enbiyâ 
 Bâr-gâh-ı şerèiñ olmuş dergeh-i èâlem-muùâè 
 
21 Óükm senden óükmüñe bizden hemîşe imtiåâl 
 Emr senden emriñe bizden dem-â-dem ittibâè 
 
22 Ber-murâd eyle dü-èâlemde Naôîm-i bî-kesi 
 Bir gedâ-yı dergehiñdir şâhım itsün intifâè 
 
23 Midóatiñde bildi èâlem saña èâşıú olduàum 
 Ôâhir oldı küllü sırrın câveze'l-iåneyni şâè 
 
24 Kâmrân eyle ser-i bâzâr-ı feyøiñde beni 
 Gerçi çoúdur naúd-i cân ber-kef òarîdâr-ı metâè 
 
25 Behçet-i bâúî bula óüsn-i úabûlüñle meger 
 Şâhid-i naômım degildir çihre-dâr-ı ıãùınâè 
 
26 Gûne gûne eyledikçe vaãf-ı õât-ı pâkiñi 
 Eylesün yerde beşer gökde melâéik istimâè 
 
27 Óaşre dek gülbâng-ı teslîm ü dürûduñla seniñ 
 Pür-nevâ-yı naètıñ olsun her bilâd ü her bıúâè 
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 43 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-áayn1 
 (T: 107b, H: 51b, R: 100b, A: 38b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey çemen-zâr-ı óaúîúatde cemâli gül-i bâà 
 Tûtiyâ nergis-i óaú-bîniñe kuól-i mâ-zâà 
 
2 èAúl-ı kül òilèat-i evãâfıña zer-dûz olamaz 
 Sûzen olsa mühresi rişte-i enôârı penâà 
 
3 Tûà-ı levlâk u leèamrük'le ki mièrâc itdiñ 
 Úâbe úavseyn'de şâhım yeridir úursañ otâà 
 
4 Eylemiş óikmet-i Óaú ey dür-i yektâ-yı vücûd 
 Şibh-i õâtıñda seniñ mâder-i eyyâmı sâà 
 
5 Mevkib-i himmetiñe rûy-ı zemîn teng-úaøâ 
 Ordû-yı rifèatiñe çarò-ı felek köhne şirâà 
 
6 Eşheb-i úadriñe şâyeste rikâb olsa hilâl 
 Âfitâb ile meh-i nev bedr-sitân ile çenâà 
 
7 Rümó-ı iúbâliñe tevfîú-i İlâhî perçem 
 Tîà-ı iclâliñe âyîne-ôafer nuãret-i dâà 
 
8 Dûstân nièmet-i cûduñ ile bâ-berg ü nevâ 
 Düşmenân àâret-i úahrıñ ile bî-nân u sibâà 
 
9 Muttaãıl òâriş-i èaşúıñla gülüñ sînesi çâk     
 Dem-be-dem sûziş-i mihriñle dil-i lâlede dâà 
 
10 Neyyir-i õâtıñı iúrâr ideniñ tâ-be-óaşr 
 äubó-ı ãâdıú gibi alnı açıú olur yüzi aà 
 
11 Nefòa-i òulú-ı kerîmiñ ki ide neşr-i şemîm 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 Olur üşküfte reyâóîn çemen-zâr-ı dimâà 
 
12 Devr-i èadliñde èayân emn ü emân fitne nihân 
 Mülk-i óıfôıñda feraó cârî vü endûh libâà 
 
13 ëarb-ı kûpâl-i sipâhıñ daòi yâd itdikçe 
 İtmede òûn-ı ciger düşmen-i dîn istifrâà 
 
14 Her biri leşkeriñiñ bir ãaf-ı aèdâya yeter 
 Şâh-bâza nice ùâúat getüre zâà u kelâà 
 
15 äavlet-i òaãm muèâdil mi olur saùvetiñe 
 Unudur cünbişi taúlîd-i teõerv eylese zâà 
 
16 Dûzaòîdir seni inkâr iden eşrâr belî 
 Külòanıñ lâzımesi lâ-büd olur hîzem ü tâà 
 
17 Derisin düşmeniñiñ ãoysun ecel úaããâbı 
 Cûy-ı merg üzre úaøâ vü úader olsun debbâà 
 
18 Bu gedâ bendeñe îmâ iki cihân sulùânı 
 Úurb-ı dergâhıñı eylerseñ eger cây-ı ferâà 
 
19 Umarım úâleb-ı taóúîúe bu taúlîd-i bî-dil 
 Yümn-i vaãf-ı ãıfatıñla ide âòir ifrâà 
 
20 Òıdmet-i naèt-ı şerîfiñ iderim bâ-dil ü cân 
 Ten-i òâkîde ola tâ ki dil ü cânım ãaà 
 
21 Minnet itmem çemenistân-ı cinâna yetişür 
 Dîde-i câna òayâl-i óaremiñ bâà ile râà 
 
22 Ùolular nûş ideyim bezm-i àamıñda olsun 
 Dürdî-i derdiñe cân u dil-i şûrîde ayaà 
 
23 Mey-i àaflet úatı mest itdi Naôîm'i umarım 
 Úadeó-i èaşúıñ ola èâúıbetü'l-emr tenâà 
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24 Reh-nümâ olmaz ise meşèal-i feyø-i keremiñ 
 Nice bulsun seni cân u dil kim girde-serâà 
 
25 Dîdede dilde senin óasret-i kûyuñdur hep 
 Dîdeden kim dir ırâà olsa olur dilden ırâà 
 
26 èÖzr bilmezse nola ùâèatiyân-ı derdiñ      
 Var imiş dâà-ı dile meõheb-i èaşúında mesâà 
 
27 Bezm-i èaşúında dil ü cân ile pervâne gibi  
 Yanayım bende-gî ey nûr-ı Òudâ eyle çerâà 
 
28 Seni vaãf itmeyeniñ siór-i óelâl olsa daòi 
 Óürmet itmem sözüne cümlesi bîhûde vü lâà 
 
29 Ravøaña úâãıd-ı iòlâã ide her ãubó u mesâ 
 äalâvât ile taóiyyât u selâmıñ iblâà 
 
30 Bend-i zencîr-i muãîbetde olup zâr u zebûn 
 Düşmen-i dîniñ ayaàında elinde ola bâà 
 
 44 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Fâ1 
 (T: 108a, H: 52a, R: 101b, A: 39a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Olmuş vücûduñ ey meh-i gerdûn-ı men èaref 
 Mihr-i nübüvvetiñ şerefi óabbeõâ şeref 
 
2 Nisyân-ı ãunè ile yem-i òilúatde õâtıñı 
 Óaú itmiş âòirîn güher evvelîn ãadef 
 
3 Şâhen-şeh-i úalem-rev-i èirfân şeh-i rusül 
 Sulùân-ı enbiyâ vü úalem-rân-ı lâ-teòaf 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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4 Óayrân-ı kârgâh-ı kemâliñ fuóûl-i dîn 
 Der-bân-ı âsitân-ı èulûmuñ şeh-i Necef 
 
5 Münúâd-ı óükmüñ evvel ü âòirde kâéinât 
 Fermânıña muùîè-i òalefdir eger selef 
 
6 Medhûş-ı bezm-i menúabetiñ hûşyâr-ı câm 
 Mest-i müdâm-ı maèrifetiñ èârif-i nesef 
 
7 èAzmiñ deminde peyk-i cenîbet-keşiñ hüdâ  
 Rezmiñ deminde ins ü melâéik keşîde ãaf 
 
8 Şemşîr-i tîz-i úaãdıña seng-i fesân ôafer 
 Peykân-ı tîr-i úahrıña cân-ı èadû hedef 
 
9 Pür-sûz-ı bîm nâéire-i nehyiñ ehl-i sâz 
 Pür-tef ü tâb âteş-i reddiñ vücûd-ı def 
 
10 Şevú-ı fürûà-ı rûy u cebîniñle rûz u şeb 
 Òurşîd ü mâh olmada lebrîz-i tâb u tef 
 
11 Ey mürşid-i hüdâ çile-i derdiñ eylemiş 
 Pîr ü cüvâna ãavmaèa-i èaşúı muètekef 
 
12 Mihr ü meh iki beyøası nâôır ãabâó u şâm 
 äaórâ-yı rifèatiñde seniñ çarò bir keşef 
 
13 İúrâr iden saèîd seni itmeyen şaúî 
 Olmaz òalef çü nâ-òalef ü nâ-òalef òalef 
 
14 Zîr-i mehâr-ı èaşúıñ olup üştür-i felek 
 Òurşîd ü meh degil ãaçılur pâre pâre kef 
 
15 Eróâma óükm-i daèvetiñi eyleseñ revân 
 Aãlâbdan nübüvvetiñ iúrâr ider nuùaf 
 
16 Baúmaz kemâl-i devlete noúãân-ı èizzete 
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 Eyler gedâ-yı kûyuñ o sevdâyı ber-ùaraf 
 
17 Mihr-i münîr tâb-ı kemâliyle pür-zevâl 
 Rûy-ı úamerde lekke-i noúãân ile kelef 
 
18 Úalbimde meyl-i kûyuñ ile dâà-ı iştiyâú 
 Cânımda güft ü gûyuñ ile şûriş ü şeàaf 
 
19 Ùûmâr-ı cürmi òâce-i èafvıñ iderse fetó 
 Øamm olsa her ne deñlü gelür kesreden eòaf 
 
20 İtme metâè-ı derdiñi benden daòi dirîà 
 èÂlem egerçi ùâlibidir naúd-i cân be-kef 
 
21 Olsun maóabbetiñle göñül mihr ile bilûr 
 Yansun úo mâsivâ-yı derûnum miåâl-i òaf 
 
22 Redd itme vaãf-ı cevher-i õâtıñda Naôîm'i 
 Olsun güher úabûlüñ ile pâre-i òazef 
 
23 İúbâl-i dehredir hevesim lâ-bekâ iken 
 èÖmr-i èazîzim olmada yoú yerde telef 
 
24 èÂlem ùaraf ùaraf çekilür âsitânıña 
 Eyle bu lâ-mekâna daòi dergehiñ kenef 
 
25 İtdirme ser-fürû felege kâm-ı dehr içün 
 Óayvân miåâl olmayayım nâôır-ı èalef 
 
26 Şehr-i celâliñi nice vaãf eylesün Naôîm 
 Bu kâr-gâh-ı dehr aña dükkânce-i óiref 
 
27 Olsun revân-ı pâkiñe teslîm ãubó u şâm 
 Envaè-ı maómidet ile ãad-kârvân tuóaf 
 
28 Hem-vâre dûstânıñ olup şâd u kâmrân 
 Olsun naãîb düşmeniñe nâle vü esef 
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 45 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Úâf1 
 (T: 109a, H: 53a, R: 102a, A: 39b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Úısmet-i rızú eylemiş ezelde daòi Óaú 
 Naónü úasemnâ yeter tesellî-i muùlaú 
 
2 Rızú içün itme niyâz denî vü leéîme2 
 Âb-ı ruòuñ yoú yere dökülmesün aómaú 
 
3 Gûşe-nişîn ol yüri edânî-i èaãrıñ 
 Âdem iseñ eyleme úapularını daúú 
 
4 Vaède-i ferdâsına ãalarsa eger kim 
 Fâúadan eyler seni tamâm ãalıncaú 
 
5 Òânesiniñ ãâóibin àulâmına ãorsañ 
 Saña ider mâr ile óikâyet-i laúlaú 
 
6 èAúl ile úarzın iken úoyup seni açmaz 
 Faúr ile şeh mât ider sürer saña beydaú 
 
7 Minnet iderseñ eger ricâline it kim 
 Himmeti itsün seni merâma muvaffaú 
 
8 Himmet-i ãâóib-naôar ki òâki zer eyler 
 İstemez iksîrine nuóâsla zîbaú 
 
9 Sende el varken ele iş inanma 
 Gûş dutup èibret al naãîóatime baú 
 
10 Çarò-ı felek òarcınıñ óisâbın idince 
 Her ser-i meh gösterir hilâl aña parmaú 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Bu mısrada vezin bozuktur. 
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11 Naúşına olma firîb bu zâl-i sipihriñ 
 Reng geçer èâúıbet o câdû-yı ezraú 
 
12 Bâr-ı vücûd eyleme perend ü óarîri 
 èÂleme èuryân gelen gider yine çıplaú 
 
13 Mihrine itme nigâh ne nâôır-ı mâh ol 
 èÂrife virmez felek ãu içmege bardaú 
 
14 Def gibi uyma óaõer uãûlüne devriñ 
 Úadriñi raúúâã-ı çarò idersiñ ancaú 
 
15 Şöhrete meyl eyleme ãaúın olur âfet 
 Naèt-ı şeh-i enbiyâ yeter saña revnaú 
 
16 Dâver-i kevn ü mekân ki arø u semâda 
 Óükmüne ins ü melek muùîè-i muùavvaú 
 
17 Òüsrev-i èarş-âsitân ki câhına itmiş 
 Kevn ü mekân ile Óaú dü-èâlemi mülóaú 
 
18 Rehber-i ehl-i ùarîú úaøâ-rev-i taóúîú 
 Peyk-i Óaú aña refîú Burâú aña eblaú 
 
19 Neyyir-i ãubó-ı hüdâ meh-i şeb-i İsrâ 
 Nûrdan itmiş Òudâ vücûdını müştaú 
 
20 Nâm-ı şerîfi anıñ Muóammed ü Aómed 
 Nuùú-ı laùîfi anıñ muãaddaú u aãdaú 
 
21 Eylese beõl-i óikem o muòbir-i ãâdıú 
 Dehri dutar naèra-i pey-â-pey-i ãaddaú 
 
22 Õât-ı kerem-güsteri hemîşe mükerrem 
 Úavl-i óikem-perveri hemîşe muãaddaú 
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23 Òilèat-i levlâk anıñ vücûdına lâyıú 
 Tâc-ı leèamrük anıñ cenâbına elyaú 
 
24 Ôâhir ü bâùın odur vücûh ile aúdem 
 Evvel ü âòir odur vücûh ile esbaú 
 
25 Òüsrev-i fermân-revâ gedâsı o şâhıñ   
 Rütbe-i èizz ü èalâ o şâha úul olmaú 
 
26 İns ü peri vü melek yetîmi óaúîúat 
 Cümle nebiyy ü rusül ùufeyli muóaúúaú 
 
27 Münkesir-i èizzeti hezâr-muúarnes 
 Münhedim-i rifèati hezâr-Òavernaú 
 
28 Olmuş o deñli vesîè riyâø-ı celâli 
 Kim aña bir ãuffedir bu úaãr-ı muùabbaú 
 
29 Ol úadar olmuş refîè revâú-ı kemâli 
 Kim aña âvîzedir sipihr-i muèallaú 
 
30 Ebrû-yı iècâz ile işâret idince 
 Úurã-ı mehi eyledi benânı iki şaúú 
 
31 Kevn ü mekân olmaya muóîù ile dolsa 
 Úulle-i iclâliniñ kenârına òandak 
 
32 Rezmi deminde olur o server-i dîniñ 
 Şuúúa-i hidâyet-ôafer sipâhına sancaú 
 
33 äadme-òor-ı òaşmeti memâlik-i aèdâ 
 äındı büti düşmeniñ şikest olup ancaú 
 
34 Bâr-geh-i òıfôınıñ muúîmi olanlar 
 Yazıla yevmü's-suéâl cebînine muètaú 
 
35 èArş-ı berîn-dergehâ sürûş-sipâhâ 
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 Ey dem-i rûz-ı nedem èuãâtına eşfaú 
 
36 Sensin o memdûó-ı Óaú ki olsa yetişmez 
 Süfre-i evãâfıña edîm-i zemîn-i raú 
 
37 Ebrû-yı yek mevciniñ işâreti besdir 
 èAfvıñ ile cürmümüz muóîù ile zevraú 
 
38 Mest-i mey-i medóiñe seniñ dü-cihânda 
 Olmaya vaãfıñ gibi raóîú-i mürevvaú 
 
39 Maómidetiñ èâcizi Óarîrî vü Óassân 
 Menúabetiñ úâãırı Lebîd ü Ferezdaú 
 
40 èAúl ile olmaú muóâl åenâ-yı ãıfâtıñ 
 Kimseye keşf olmadı o nüsòa-i muàlaú 
 
41 Óüsn-i úabûle ola ümîd o ki maôhar 
 Yoòsa bu naômıñ Naôîm olursa da ancaú 
 
42 Başla duèâya yeter bu teng-feøâda 
 Edhem-i kilk-i siyeh ey oynadı mızraú 
 
43 Tâ ki dem-â-dem ala naãîbini herkes 
 Tâ ki vire rızúımız hemîşe bezm-i Óaú 
 
44 Rûóına teslîm ola ãalât ü taóiyyât 
 äubó u mesâ dem-be-dem úıyâmete dek çaú 
 
45 Dest-i úaøâ vü úader vücûd-ı èadûya 
 Çûb-ı muãîbet ile müdâm ura mıùraú 
 
 46 Úaãîde Der-Naèt-ı Sulùân-ı Kevneyn ve Resûlü'å-æeúaleyn èAleyhi's-
selâm1 
 (T: 12b, H: 12b, R: 12b, A: 40b) 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Óıør-ı endîşe olup vâdî-i maènâda refîú 
 èAzm-i râh eyledim Allâhu veliyyü't-tevfîú 
 
2 Benem ol baór-i maèânî güher-i feyø-i ãadef 
 Ki ser-â-ser ola her úatresi bir baór-i èamîú 
 
3 Benem ol Bû-èAlî-i dehr ki saùr-ı süòanım 
 Olmada râz-ı maèânî ile cây-ı tedúîú 
 
4 Ben o âteş-dem-i naômım ki olur óussâdıñ 
 Òırmen-i nâùıúası berú-i òayâlimle óarîú 
 
5 Kesr-i şân-ı süòanımdır bilür erbâb-ı füsûn 
 Şièrimi sehven eger siór ile itsem taùbîú 
 
6 Mesned-ârâ-yı beyânım ki dür-i maènâyı 
 Eyledim òande-zenân rûy-ı óasûda taèlîú 
 
7 Âsiyâb-ı süòanı gendüme ben döndiricek 
 Eyledim òırmen-i endîşede ãad-fikr-i daúîú 
 
8 Cism-i èişret-gede-i maèrifetim kim şièrim 
 Olmada bezm-i kemâl ehline ãahbâ-yı raóîú 
 
9 Bâzû-yı Rüstem-i ùabèımla benim pençe dutan 
 Úahramân olsa hünerde gören eyler taómîú 
 
10 Nola taúùîr-i gül-âb-ı süòan itsem itmiş 
 Óikmet-i Óaú úalemim lûle vü ùabèım inbîú 
 
11 Süòan-ı pâkime beñzer mi benim şièr-i óasûd 
 Bir midir úıymet-i yâúût ile miúdâr-ı èaúîú 
 
12 Óaú bilür naôm-ı feraó-baòşıma nisbetle benim 
 Òaãm-ı dûnuñ kelimâtı heõeyân u terzîú 
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13 Deşt-i pehnâ-yı beyânı ser-i òaãma itdim 
 Reh-i âmed-şüd-i endîşe gibi teng ü raúîú 
 
14 Meróabâ peyk-i şitâbân-ı maèânî ki müdâm 
 Òâùırım müjde-i ãad-feyø ile eyler teşvîú 
 
15 Zer-i òâliã gibi maúbûl èayâr-ı süòanım 
 Râst mièyâr-ı hüner olmada bu ùabè-ı reşîú 
 
16 áayra muótâc degil râh-ı süòanda besdir 
 Ùabèıma naèt-ı şehen-şâh-ı rusül yâr-ı ãadîú 
 
17 Eylerim defter-i endîşemi itdikce yekûn 
 Raúam-ı menúabet-i õât-ı şerîfin tefrîú 
 
18 Faòr-i èâlem ki anıñ medóin iderdim şeb u rûz 
 Süòanım midóatine olsa sezâ-vâr u óaúîú 
 
19 Hâdî-i dîn ki hemân tâbiè-i fermânı degil 
 Şerèini cân ile düşmen daòi eyler taãdîú 
 
20 Gülbün-efrûz-ı çemen-zâr-ı nübüvvet kim anıñ 
 Buldı õâtıyla şeref baàçe-i şerè-i veåîú 
 
21 Mefòar-ı kevn ü mekân pâdişeh-i her dü-cihân 
 Meróamet-güster-i devrân òudâvend-i şefîú 
 
22 äadr-pîrâ-yı serâ-perde-i úâbe úavseyn 
 Aómed-i mürsel o şâhen-şeh-i mülk-i taóúîú 
 
23 O òudâvend-i dü-èâlem ki derinde olmuş 
 äıdú ile èabd-i kemer-beste cenâb-ı äıddîú 
 
24 O şehen-şâh-ı rusül-òayl ki çün ùûbî-i òuld 
 Cilve-i úaddi ile buldı şeref Beyt-i èAtîú 
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25 Rûó-ı úudsî óarem-i câh-ı celâlinde muúîm 
 èAkl-ı kül mevce-i deryâ-yı kemâlinde àarîú 
 
26 Süfre-i úadrine zerrîn-legençe òurşîd 
 Olsa şâyeste meh-i nev aña sîmîn-ibrîú 
 
27 Òânümân-ı øuèafâ sâye-i èadlinde emîn 
 Dûdmân-ı òuãamâ âteş-i úahrında óarîú 
 
28 Kehkeşân ãanma görüp gerden-i gerdûnı ezel 
 Ùavú-ı èaşúı o şeh-i èâlemiñ itmiş taùvîú 
 
29 Sedd olurdı òuãamâ yollarına olmasa ger 
 Òân-úâh-ı keremi şâh-reh-i ehl-i ùarîú 
 
30 Sâkin-i baàçe-i óıfôına endîşe-i mevt 
 Óaú bu itmek gibidir emr-i muóâle taèlîú 
 
31 Şâh-ı úudsî-sipehâ èarş-mekân pâdişehâ 
 Ey òüdâvend-i òaùâ-pûş u èaùâ-baòş u şefîú 
 
32 Sensin ol òüsrev-i yektâ ki olup emriñe râm 
 Var mıdır bendeligiñ eylemeye hîç ferîú 
 
33 Rûşen it pertev-i mihriñle Naôîm-i zârıñ 
 Úoma kâşâne-i cân u dilini tîre vü êîú 
 
34 Şefúat it óâline ôulmet-gede-i èiãyânda 
 Úalmasun èâciz ü dermânde ve nâ-çâr u sefîú 
 
35 Yeter ey òâme duèâ eyle idüp òatm-i kelâm 
 Âòir-i ùaró-ı süòanda budur elbetde ùarîú 
 
36 Tâ ki erbâb-ı dile deşt-geh-i maènâda 
 Òıør-ı ilhâm ola feyø-i ilâh ile refîú 
 
37 Ola rûó-ı şeh-i kevneyne ãalât ile selâm 
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 Eyleye bedreúa-i ümmetini Óaú tevfîú 
 
 47 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Kâf1 
 (T: 110a, H: 54a, R: 103a, A: 41b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Eyâ şehen-şeh-i ebrâr es-selâmu èaleyk 
 Melâõ u melce-i aórâr es-selâmu èaleyk 
 
2 Muúîm-i ãadr-ı bülendi maúâm-ı maómûduñ 
 Cenâb-ı Aómed-i Muòtâr es-selâmu èaleyk 
 
3 Muóammed-i èArabî şâh-ı kişver-i levlâk 
 æenâ-yı Óaúú'a sezâ-vâr es-selâmu èaleyk 
 
4 Òudâygân-ı rusül-òayl ü enbiyâ-leşker 
 Yegâne server ü serdâr es-selâmu èaleyk 
 
5 Òıdîv-i taòt-nişîn-ii memâlik-i èirfân 
 Şeh-i úalem-rev-i esrâr es-selâmu èaleyk 
 
6 Óabîb-i óaøret-i Mevlâ şefîè-i rûz-ı cezâ 
 èUyûb-ı ümmeti settâr es-selâmu èaleyk 
 
7 Penâh-ı bende vü âzâd ü seyyidü'l-kevneyn 
 Şefîú-i her dil-i nâ-çâr es-selâmu èaleyk 
 
8 Muèîn-i ins ü melek dest-gîr-i mevcûdât 
 Medâr-ı gerdiş-i devvâr es-selâmu èaleyk 
 
9 Nedîm-i bezm-i şühûd-ı sarây-ı òâãü'l-òâã 
 Óarîm-i òalvet-i dîdâr es-selâmu èaleyk 
 
10 Cihân-ı èilm ü yem-i maèrifet sipihr-i kemâl 
 Seóâb-ı feyø-i hüner-bâr es-selâmu èaleyk 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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11 Bahâr-ı bâà-ı ezel naòl-ı bûstân-ı ebed 
 èAùâ-şükûfe seòâ-bâr es-selâmu èaleyk 
 
12 Şefîè-i müõnib ü maèãûm u ãâlió ü ùâlió 
 Meded-res-i kec ü hem-vâr es-selâmu èaleyk 
 
13 Cebîni neyyir-i raómet cemâli èâlem-i nûr 
 Vücûdı maùlaè-ı envâr es-selâmu èaleyk 
 
14 æenâ-i maómideti tâc-ı revnaú-ı evrâd 
 Dürûdı zîver-i eõkâr es-selâmu èaleyk 
 
15 Úıyâm-ı úâmeti gülşen-serâ-yı úurbetde 
 Nihâl-i gülbün-i bî-òâr es-selâmu èaleyk 
 
16 Úaùâr-ı daèvet ile èâlem-i risâletde 
 Güzîde úâfile-sâlâr es-selâmu èaleyk 
 
17 Serîr-i salùanat-ı kişver-i nübüvvetde 
 Bülend-mertebe dâdâr es-selâmu èaleyk 
 
18 Yem-i şeref-i óaúîúatde kân-ı óikmetde 
 Yegâne gevher-i şeh-vâr es-selâmu èaleyk 
 
19 Niåâr-ı feyø-i nevâliñde úaùreden kemter 
 Hezâr úulzüm-i zeòòâr es-selâmu èaleyk 
 
20 Fürûà-ı nûr-ı kemâliñde õerreden aóúar 
 Hezâr neyyir-i nevvâr es-selâmu èaleyk 
 
21 Vücûduñı çemen-ârâ-yı úudret itmiş ezel 
 Riyâø-ı èâùıfet-ezhâr es-selâmu èaleyk 
 
22 Nesîm-i feyø-i dem-â-demle ùabè-ı pür-keremiñ 
 Muóîù-i mekrümet-îåâr es-selâmu èaleyk 
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23 Şükûfe-zâr-ı nübüvvetde bülbül-i iècâz 
 Risâletde gül-i gülzâr es-selâmu èaleyk 
 
24 Sipihr dâéire-i ãafóa-i celâliñde 
 Miåâl-i noúùa-i pergâr es-selâmu èaleyk 
 
25 Ùırâz-ı şeş-cihet ârâyiş-i çehâr-erkân 
 Fedâ yoluñda şeş ü çâr es-selâmu èaleyk 
 
26 Kemîne ùârem-i engûr bâà-ı rifèatiñde 
 Sipihr-i åâbit ü seyyâr es-selâmu èaleyk 
 
27 Metâè-ı derd ü àamıñ naúd-i cân-be-kef itmiş 
 Cihâniyânı òarîdâr es-selâmu èaleyk 
 
28 Binâ-yı şerè ile erkân-ı üstüvâr seniñ 
 Çihâr-yâr-ı vefâ-dâr es-selâmu èaleyk 
 
29 Sipihr-i raómet-i Óaúsın mürüvvet ü şefúat 
 Seóâb-ı cûduña emùâr es-selâmu èaleyk 
 
30 İki cihânda ola rû-siyâh baòtı gibi 
 Nübüvvetiñ iden inkâr es-selâmu èaleyk 
 
31 Figâr-ı tîà-ı cihân-gîr-i heybetiñ eşòâã 
 Helâk-i saùvetiñ eşrâr es-selâmu èaleyk 
 
32 Kemân-ı rezmiñe peykân ecel úaøâ vü úader 
 Sihâmına per ü sûfâr es-selâmu èaleyk 
 
33 Hemîşe ãarãar-ı úahrıñla òaãmıñıñ olsun 
 Nihâl-i baòtı nigûn-sâr es-selâmu èaleyk 
 
34 Ne deñli nâ-sezâ olsa kemâl-i èafvıñdır 
 èAyâr-ı ùâèata mièyâr es-selâmu èaleyk 
 
35 Ôahîr-i èâlem ü âdem şefîè-i rûz-ı nedem 
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 Eyâ èuãâtına àam-òâr es-selâmu èaleyk 
 
36 Úabûl iderseñ eger cânımı fedâ ideyim 
 Benim sezâ saña nem var es-selâmu èaleyk 
 
37 Vücûd-ı èâşıúa òâk-i deriñde òâb-ı èadem 
 Tamâm-ı devlet-i bî-dâr es-selâmu èaleyk 
 
38 Hezâr òâne-òarâb-ı àamıñ ider maèmûr 
 Yıúıú göñüllere mièmâr es-selâmu èaleyk 
 
39 Ùabîb-i òaste-dilânsın èalîl-i maèãiyetim 
 Úoma bu èâcizi bîmâr es-selâmu èaleyk 
 
40 Benim de nâme-i èiãyânımı ümîdim odur 
 Şefâèatiñ ide ùûmâr es-selâmu èaleyk 
 
41 Edâ-yı dîn ideyim òıdmetiñde eyle beni 
 Óuøûr-ı èizzete ióøâr es-selâmu èaleyk 
 
42 Hezâr cân ile nâlân ü sîne-çâk diyem 
 O bezm-i òâãda tekrâr es-selâmu èaleyk 
 
43 Óuøûrıña varıcaú şerm-i cürm ile bilmem 
 Úalur mı úudret-i güftâr es-selâmu èaleyk 
 
44 Esîr-i nefs ü hevâdır meded òalâã eyle 
 Úuluñ Naôîm-i güneh-kâr es-selâmu èaleyk 
 
45 Dem-i şefâèat o miskîne meróamet senden 
 Günâhın eyledi iúrâr es-selâmu èaleyk 
 
46 Bula cevâhir-i güftârı silk-i naètıñda  
 Revâc-ı úıymet ü miúdâr es-selâmu èaleyk 
 
47 Revân-ı pâkiñe olsun ãalât tâ-maóşer 
 Hemîşe her dem ü her bâr es-selâmu èaleyk 
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48 Selâsil-i àaøabıñda èadû-yı dîniñ ola 
 Esîr ü bend ü giriftâr es-selâmu èaleyk 
 
 48 Der-Naèt-ı Óabîb-i Ekrem äallallâhu èAleyhi ve Sellem1 
 (T: 13b, H: 13b, R: 13b, A: 41a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Vücûduñla şeref buldı seniñ ey maôhar-ı levlâk 
 Úabâ-yı úâbe úavseyn ü serîr-i kişver-i levlâk 
 
2 Şeh-i mülk-i nübüvvetsin seniñ õât-ı şerîfiñdir 
 Şehen-şâh-ı risâlet-taòt u ãâóib-efser-i levlâk 
 
3 Òıdiv-i nâm-dâr-ı Mekke şâh-ı ãâóibü'l-mièrâc 
 Òüdâvend-i Medîne òüsrev-i nâm-âver-i levlâk 
 
4 Òıyâbân-ı nübüvvetde sehî-serv ü leèamrük-berg 
 Gülistân-ı risâletde òırâmân èarèar-ı levlâk 
 
5 Seniñçün oldı bezm-i Kibriyâ'da ey óabîb-i Óaú 
 Şarâb-ı vaódet-i õâtıyla memlû sâàar-ı levlâk 
 
6 Senin cebheñde lâmiè berú-i envâr-ı tecellâyî 
 Senin rûyuñda ùâliè feyø-i nûr-ı ezher-i levlâk 
 
7 Nigâristân-ı òilúatde yed-i úudretle taãvîriñ 
 Seniñ rûó-ı muãavver eylemiş ãûret-ger-i levlâk 
 
8 Saèâdetle o dem kim seyr-i iúlîm-i vücûd itdiñ 
 Mübârek-bâd-ı ùaró oldı seniñçün çâder-i levlâk 
 
9 Øiyâfet-òâne-i maèbûdı teşrîf eyleyüp õâtıñ 
 Fürûzân oldı vaãfıñ micmerinde èanber-i levlâk 
 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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10 Cemâliñ maşrıú-ı ãubó-ı hüdâ nûr-ı Òudâsın sen 
 Óabîbiñ maùlaèü'l-envâr-ı mihr-i enver-i levlâk 
 
11 Vücûduñ fülk-i baór-i lâ-yezâlîdir ki ãalmış fer 
 Livâ-yı lî-maèallâh ile anda lenger-i levlâk 
 
12 Fürûzân behcetiñle mâh-ı bedr-i leyletü'l-İsrâ 
 Dıraòşân ùalèatıñla mihr-i pertev-güster-i levlâk 
 
13 Derûnuñ baór-i bî-kaèr-ı ledün deryâ-yı èirfândır 
 Vücûduñ genc-i pür-esrâr-ı kân-ı gevher-i levlâk 
 
14 Ùulûè-ı bedr-i õâtıñ kâéinâta eyledi tebşîr 
 Pür itdi kevni ser-tâ-ser fürûà-ı aòter-i levlâk 
 
15 Mükaóóal kuól-i mâzâàa'l-baãarla çeşm-i óaú-bîniñ 
 Münevver ùalèatıñ miréât-ı rüéyet-cevher-i levlâk 
 
16 Müzeyyen levó-i maófûô u úalem vaãf-ı cemîliñle  
 Müõehheb medó-i pâkiñle ser-â-ser defter-i levlâk 
 
17 Münevver şemè-i õâtıñla dem-â-dem câmiè-i èirfân 
 Müşerref maúdem-i úadriñle dâéim minber-i levlâk 
 
18 Musaòòar eylediñ âfâúı hep mihr-i nübüvvetle 
 Benân-ı şânıña şâyestedir engüşter-i levlâk 
 
19 Olurlar sâye-i luùfuñda âsûde Süleymânlar 
 èAceb mi açsañ evc-i lâ-mekânda şeh-per-i levlâk 
 
20 èAdûnuñ sînesi ãad-pâre baàrı çâk çâk oldı 
 Olaldan úabøa-i vaãfıñda tîà u òançer-i levlâk 
 
21 Taóiyyât u selâm olsun saña tâ kim Naôîm-âsâ 
 İde herkes nuèût-ı õâtıñı pür-zîver-i levlâk 
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 49 Úaãîde Der-vaãf-ı Aómed Pâşâ1 
 (T: 152b, H: 95a, R: 143b, A: 144a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
  
1 Zehî şehen-şeh-i iúlîm-i nâz u óüsn-evreng 
 Ki lâl úaldı şükûhıyle ãûret-i erjeng 
 
2 Òoşâ úalem-rev-i òûbîde Yûsuf-ı æânî 
 Ki mıãr-ı óüsn ü behâda bulunmaya hem-reng 
 
3 Güzîde fâris-i eblaú-süvâr-ı maóbûbî 
 Ki raòş-ı óüsnüñe ãaón-ı melâóat olmuş teng 
 
4 Cemâl ü óüsn ile mümtâz-ı dehr dilber-i şûò 
 Kemâl-i nâz ile âşûb-ı şehr şâhid-i şeng 
 
5 Kemân-ı fitne be-dest ebrûvân-ı çîn-dârı 
 Derûn-ı èâşıúa müjgânı sîne-dûz-ı òadeng 
 
6 Feøâ-yı naóvete òûn-òâr-ı şîr-i àamzeleri 
 Nigâhı úulle-i kühsâr-ı óüsne àırre peleng 
 
7 Zebânı ùûùî-i gûyâ şeker leb-i laèli 
 Henûz âyîne-i óüsni görmemiş daòi jeng 
 
8 Şikenc-i kâkül-i èanber-şemîmi òaùù-ı lebi 
 Biri úalem-rev-i çîndir birisi òıùùa-i zeng 
 
9 Görüp cemâlini òoy-gerde oldı jâle degil 
 èİõâr-ı àoncaya virdi óicâbı süròî-reng 
 
10 Sipihr-i óüsne olup âfitâb zühre-cebîn 
 Hezâr mâh-veşiñ serv-i úaddin itmiş çeng 
 
11 Melâóat olsa eger vezn o Yûsuf-ı óüsne 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Perî-veşân ãabâóatde olmaya hem-seng 
 
12 Tamâm eyledi ãad-pâre ceyb-i óavãalamı 
 O deñli eyledi ben nâtüvânı da dil-teng 
 
13 Güsiste rişte-i ãabr u şekîb ü târ-ı òıred 
 Şikeste sâàar-ı nâmûs u âr ü şîşe-i neng 
 
14 Cemâli naúşı gözümde miåâl-i òâb ü òayâl 
 Hevâ-yı vaãlı serimde hemân ki neşve-i beng 
 
15 O resme eylemiş üstâd naúş ü taãvîrin 
 Ki óayret eyleye evvel naôarda èâşıúı deng 
 
16 O naúş-ı óüsni temâşâdadır ki dîde-i cân 
 Cemâl-i óûr-ı bihişt olmaya aña nîreng 
 
17 Bu óüsn-i óavãala-sûza ola meger ki naôîr 
 Cemâl-i şâhid-i baòt-ı vezîr-i Cem-Ferheng 
 
18 Bihîn bahâr-ı saèâdet ki bâà-ı rifèatine 
 Sipihr èıúd-ı åüreyyâyı eyledi âveng 
 
19 Yegâne dâver-i õî-şân Sikender-i devrân 
 Òudâygân-ı zamân âãaf-ı Süleymân-çeng 
 
20 Peleng-i kûh-ı veàâ şîr-i bîşe-zâr-ı àazâ 
 Ser-âmed-i vüzerâ ãaf-şikâf-ı úavm-i Fireng 
 
21 Sütûde ùabè u şiyem iftiòâr-ı ehl-i kerem 
 Vezîr-i aèôam ü ekrem dilîr-i èarãa-i ceng 
 
22 Sitâre-ceyş ü felek-bâr-gâh u mâh-èalem 
 Cenâb-ı Aómed Pâşâ muóîù-i èâlem-i teng 
 
23 O Cem-şükûh-ı cihân-bân ki olsa şâyeste 
 Derinde èabd-i kemer-beste Keyúubâd u Peşeng 
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24 O úahramân-ı ãaf-ârâ ki görse ãavletini 
 Kefen-be-dûş gelüp pâyine düşe Hûşeng 
 
25 Cihân-ı şevkete óâúân-ı maèdelet-mesned 
 Serîr-i himmete sulùân-ı mekrümet-evreng 
 
26 Bisâù-ı rifèatine mâh sâàar-ı sîmîn 
 Der-i saèâdetine âfitâb bir serheng 
 
27 Seòâda baór ile ùabè-ı kerîmi dest-be-dest 
 èAùâda ebr-i bahâr ile cûdı reng-â-reng 
 
28 O deñli èâleme nâôır nigâh-ı meróameti 
 Ki şâh-bâza hevâ-dâr olup úaùâr-ı küleng 
 
29 Olursa sâye-fiken âfitâb-ı terbiyeti 
 Feøâ vü kûhda hem-úader şeb-çerâà ola seng 
 
30 Olurdı âyîne-i úahrına dû-çâr olsa 
 Demâà-ı ùûùî-i gûyâya şehd-i nâb şereng 
 
31 Seóâb-ı óıfôı eger sâye ãalsa deryâya 
 Maúâm-ı râóat ola mâhiyâna kâm-ı neheng 
 
32 Belâ-resân-ı èadû kim olursa lâyıúdır 
 Semend-i èazmine bâl-i hümâ-yı fetó çeleng 
 
33 Yegâne âãaf-ı ãâóib-úırân-ı kişver-gîr 
 Hirâs-ı düşmen içün kim ola süvâr-ı küreng 
 
34 Dem-i şitâb virüp lerze ãadmesi dehre 
 Geçe sipihri de evvel úademde ãad-ferseng 
 
35 Òoşâ kümeyt-i mülâyim-òırâm kim gâhî 
 Øarar getürmeye âyîne üzre itse direng 
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36 Ôafer-şükûh vezîrâ güzîde-tedbîrâ 
 Eyâ hücûmı iden düşmenâna èâlemi teng 
 
37 Bülend rütbesin ol âãaf-ı mükerremsin 
 Ki oldı òıdmetiñe úad-òamîde çarò-ı şeleng 
 
38 Cihân óuøûrda der-i devletiñde bî-ârâm 
 Meger ola úadeó-i òoş-òırâm-ı bezm-i eleng 
 
39 Feøâ-yı medóiñi tâ-óaşr eylerim pûye 
 Meger ki edhem-i òâmem ola úaøâ ile leng 
 
40 Yeter Naôîm úo taãdîèi eyle òatm-i kelâm 
 Duèâ-yı devletine úıl òulûã ile âheng 
 
41 Hemîşe tâ kim ide òüsrevân-ı mülk-i cemâl 
 Şükûh-ı óüsn ile èuşşâú-ı bî-úarârını deng 
 
42 Maúâm-ı devlet ü èizzetde eyledikçe úarâr 
 Óasûd-ı câhına dâéim úaøâ ola erjeng 
 
43 Òudâ vücûdını óâfıô belâ vü âfetden 
 Úılâè-ı òaãmı òarâb eyledikçe ùïb u tüfeng 
 
 50 Úaãîde Berây-ı Muãâóib Muãùafâ Pâşâ1 
 (T: 153b, H: 96a, R: 145a, A: 150b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
  
1 Ey nesîm-i seóerî cilve-künân òoş geldiñ 
 Vey ãafâ-baòş-ı dil-i àam-zedegân òoş geldiñ 
 
2 Kûy-ı dildâr selâmın mı getürdüñ söyle  
 Dil-i sevdâ-zededen var mı nişân òoş geldiñ 
 
3 Kâkülünde nicedir óâl-i melâmet-fâli 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 



355 
 

 Bir òaber vir daòi eyler mi fiàân òoş geldiñ 
 
4 Cân meşâmı dem-i feyøiñle muèaùùar itdiñ 
 Nefòa-i zülfi ile müjde-resân òoş geldiñ 
 
5 Sen mi geldiñ dil-i bîmârı suéâl eylemege 
 Ey òadeng-i müje ey âfet-i cân òoş geldiñ 
 
6 Ey òayâl-i ruò-ı dildâr meded úande idiñ 
 Saña müştâú idi çeşm-i nigerân òoş geldiñ 
 
7 Yaòşilik eylediñ ey àamzesi tâtâr-firîb 
 Óasretiñ óâlimi itmişdi yaman òoş geldiñ 
 
8 Cânıma geçmiş idi devrî-i óüsnüñ cânâ 
 Úalmamışdı dil-i zârımda tüvân òoş geldiñ 
 
9 Âşiyân-ı serime úonmaàa ey ùâéir-i şevú 
 Nâme-i vuãlat ile bâl-feşân òoş geldiñ 
 
10 Seni gönderdi gibi var ise ey tîr-i müje 
 Cüst ü cûy-ı dile ol úaşı kemân òoş geldiñ 
 
11 Daèvet eylerdi seni dûd-ı buòûr-ı âhım 
 Ey perî òâneme bu gice nihân òoş geldiñ 
 
12 Cûy-veş pâyiñe diller úo dökülsün bir bir 
 Çemen-i èişveye ey serv-i çemân òoş geldiñ 
 
13 Yine ãad-óâlet ile mihrimi efzûn itdiñ 
 Ey ruòı reşk-i gül-i bâà-ı cinân òoş geldiñ 
 
14 Ey şarâb-ı úadeó-i óüsn ile ser-germ-i àurûr 
 Òançer-i nâz be-kef naèra-zenân òoş geldiñ 
 
15 Sen de èâşıú mısın ey àonca ki ãaón-ı çemene 
 Cismiñi pâreleyüp câme-derân òoş geldiñ 
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16 Kemer-âsâ baña virdi elemiñ pîçiş ü tâb 
 Târa döndi tenim ey mûy-miyân òoş geldiñ 
 
17 Rûze-dârân àam-ı ebrûña baúup dirse nola 
 Ey hilâl-i meh-i èîd-i Ramaøân òoş geldiñ 
 
18 Yine âyâ ne úadar diller alup bend itdiñ 
 Ey şeh-i leşker-i kâfir-menişân òoş geldiñ 
 
19 Neredendir seferiñ leşker-i nâz ile olup 
 èAlem-efrâz-ı ãaf-ı èişve-gerân òoş geldiñ 
 
20 Òaste-i derd ü àamıñdan yine ey óâõıú-ı óüsn 
 Nişter-i àamzeñ ile almaàa úan òoş geldiñ 
 
21 Dili zünnâr-perest eylediñ ey şûò olup 
 Deyr-i òûbîde ser-efrâz-ı bütân òoş geldiñ 
 
22 Ey àubâr-ı úadem-i âãaf-ı yektâ ki seniñ 
 İntiôârıñda idi dîde-i cân òoş geldiñ 
 
23 Âãaf-ı devr-i zamân dâd-penâh-ı devrân 
 Yaèni memdûó-ı dil-i èâlemiyân òoş geldiñ 
 
24 Óâfıô-ı devlet ü dîn ãâóib-i èizz ü temkîn  

Mürşid-i rûy-ı zemîn úuùb-ı zamân òoş geldiñ 
 

25 Ristaùâlîs-eåer Bû èAlî-i pâk-siyer 
 Ehl-i dil ehl-i hüner nâdire-dân òoş geldiñ 
 
26 Âãaf-ı dehr-i felek-rütbe Müãâóib Pâşâ 
 Bihterîn hem-dem-i sulùân-ı cihân òoş geldiñ 
 
27 Ey felek-mertebe kim olsa revâ dergehiñe 
 Ùâú-ı èâlî-güher-i kâh-keşân òoş geldiñ 
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28 Âsumân-kevkebesin oldı deriñde ser-seng 
 Mihr-i pertev-fiken-i pür-lemeèân òoş geldiñ 
 
29 Kâmrân-ı vüzerâ Bermekî-i yektâsın 
 Virmege ehl-i dile rifèat ü şân òoş geldiñ 
 
30 Dûstâna úalemiñ âb-ı revân olduúça 
 Çeşm-i aèdâña ola tîr ü sinân òoş geldiñ 
 
31 Mesned-i devlete dârâ-yı Sikender-dersin 
 Meclis-i rifèate Cemşîd-nişân òoş geldiñ 
 
32 Dür-i şeh-dâne-i luùf u kereme deryâsın 
 Güher-i meróamet ü şefúate kân òoş geldiñ 
 
33 Heft-òân-ı kereme Rüstem-i bî-pervâsın 
 Bîşe-zâr-ı himeme şîr-i jiyân òoş geldiñ 
 
34 Âsumân-ı hünere neyyir-i bî-hemtâsın 
 Beden-i maèrifete rûó-ı revân òoş geldiñ 
 
35 Kûh-ı úâf olsa da teng olmadadır cünbişiñe 
 Murà-ı èanúâ-reviş-i sidre-mekân òoş geldiñ 
 
36 Semt-i deryâya revañ olsa nesîm-i luùfuñ 
 Diye ãad-şevú ile ey feyø-resân òoş geldiñ 
 
37 Ùarf-ı gülzâra vezân olsa semûm-ı àaøabıñ 
 Diye ãad-òavf ile ey bâd-ı òazân òoş geldiñ 
 
38 Çeşm-i óıfôıñ ki nigeh-dâr ola bir bâzâra 
 Birbirine diyeler sûd u ziyân òoş geldiñ 
 
39 Raòş-ı úadriñ güõer itdikçe sipihre dir idi 
 Âferîn cilveñe ey germ-èinân òoş geldiñ 
 
40 Raòşa bindikçe dem-i cünbiş-i reftârında 
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 Kûh-ı ãaórâ diye ey peyk-i devân òoş geldiñ 
 
41 Heybet-i tâm ile heycâda süvâr olduúça 
 Düşmenânıñ diyeler úıyma amân òoş geldiñ 
 
42 Tünd-reftâr ile ol esb-i cihân-gerd dâver 
 Ser-i aèdâya olan òâk-feşân òoş geldiñ 
 
43 Âãafâ lücce-kefâ dürr-i saèâdet-ãadefâ 
 Ey riyâø-ı kereme âb-ı revân òoş geldiñ 
 
44 Sensin ol kim ruò-ı baòtıñda fürûà-ı iúbâl 
 Gün gibi olmada hem-vâr èayân òoş geldiñ 
 
45 Benem ol bî-kes ü bî-çâre ki óâl-i dilimi 
 èArø idüp eyleyeyim saña beyân òoş geldiñ 
 
46 èAkl u ãabr u dil ü cân úalmadı nâçâr oldum 
 Bî-kesem şefúatiñe úaldı hemân òoş geldiñ 
 
47 Nev-èarûs-ı ùalebe òacle-geh-i luùfuñda 
 Virmege mâşiùa-i cûd ile ân òoş geldiñ 
 
48 Geldi hengâm-ı duèâ bir gün ola belki Naôîm 
 Umarız kim diye ey menúabe-òân òoş geldiñ 
 
49 Tâ seóer müjde-resân peyk-i nesîm-i çemene 
 Diyeler zümre-i âşüfte-dilân òoş geldiñ 
 
50 Olasın èizzet ü iclâl ile meşhûr-ı cihân 
 Mihr ile meh gibi rûzân u şebân òoş geldiñ 
 
51 èAvn-i Óaú rehberin olsun nereye èazm itseñ 
 èAvdetiñde diyeler pîr ü cüvân òoş geldiñ 
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 51 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Lâm1 
 (T: 111b, H: 55a, R: 104b, A: 42b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Yine sipeh-büd-i sermâ idüp murâd-ı úıtâl 
 Miyân-ı âteş ü âba düşürdi ceng ü cidâl 
 
2 Bürûdet-i àaøab-ı ceyş-i âb olup àâlib 
 Sipâh-ı âteşi itdi kül öksüzi fi'l-óâl 
 
3 Bıraúdı derd ile sulùân-ı ãayfı idbâra 
 Şeh-i şitâya bugün yüz dutup yine iúbâl 
 
4 Òasâret eyledi gülzârı leşker-i Behmen 
 Gözümde úaldı o revnaú miåâl-i òâb u òayâl 
 
5 Òazân-ı dehr ile rîşi aàardı berf degil 
 Çemende şâò-ı nihâl oldı pîç ü tâb ile dâl 
 
6 èAceb mi oynasa remmâl-veş felek úumda 
 Ki itdi taòta-i dünyâyı berf mâl-â-mâl 
 
7 Meger ki bulmaàa güm-geştesini noúùa döker 
 Henûz ãafóa-i arøa sipihr olup rû-mâl 
 
8 Cihâna virse nola şimdi òâb-ı bî-hûşı 
 Mezâr ùopraàı ãaçdı sipihr-i bed-efèâl 
 
9 O deñli oldı ki enbâra şiddet-i sermâ 
 Ki nüh-úabâ ile eflâkı eyledi óammâl 
 
10 Zebânı şiddet-i sermâdan oldı efsürde 
 Tekellüm eylemege úâdir olmasa nola lâl 
 
11 Güm oldı gevher-i faãl-ı bahâr berf degil 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 Henûz bulmaàa úum dökdi anı õeyl-i cibâl 
 
12 Zemîne sîm niåâr itdi zer-ger-i gerdûn 
 Ki külçe-i mehi nâr-ı şafaúda eyledi úâl 
 
13 Sipihr itdi meger saúfını kec-endûde 
 Ki yer yer oldı zemîne çekîde berf-miåâl 
 
14 Olunca şiddet-i deyden úadeóde yaò-beste 
 Perîye döndi hemân şîşe içre bâde-i âl 
 
15 Kebûdî câmesiniñ hep döküldi penbeleri 
 Geyerdi òayl-i zamândır sipihr-i dîrîn-sâl 
 
16 Dem-i şitâ ùolular yaàdı òırmen-i felege 
 Úıyâs itme görüp yer yer aòter-i şeèèâl 
 
17 Felekde berf degildir nücûm ile görinen 
 Füsûn idüp yine ãarrâf-ı gerdiş-i pür-âl 
 
18 Dem-i mesâ geçirüp naúd-i óîleyi gözden 
 Ayırdı òurdesini destine alup àırbâl 
 
19 èAceb mi germ-i şitâb olsa kûh u ãaórâda 
 Nişân-ı berf ile yer yer pelenge döndi àazâl 
 
20 Yaòûd bu berf degil pâre pâre kef dökülür 
 Revâdır üştür-i gerdûna gelse vecd ile óâl 
 
21 Ki itdi cânına teéåîr sûz-ı dil-keş ile 
 Nevâ-yı naèt-ı óabîb-i Òudâ-yı celle celâl 
 
22 Bihîn bahâr-ı risâlet ki itmiş ebr-i úaøâ 
 Ser-i èadûsını vaúf-ı tegerg-i derd ü melâl 
 
23 Meh-i sipihr-i kerem âfitâb-ı burc-ı óikem 
 Şefîè-i küll-i ümem òusrev-i óuceste-òıãâl 
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24 Gül-i riyâø-ı nübüvvet dür-i yem-i raómet 
 Fürûà-ı mihr-i hidâyet sipihr-i faøl u nevâl 
 
25 Penâh-ı èâlem ü insân peyember-i õî-şân 
 Ser-âmed-i dü-cihân server-i serîr-i cemâl 
 
26 Óabîb-i óaøret-i Mevlâ òulâãa-i dü-serâ 
 Óarîm-i òâã-ı Òudâ nâzenîn-i bezm-i viãâl 
 
27 Şeh-i melâéike èasker òıdîv-i pâk-i güher 
 Muèîn-i nevè-i beşer dest-gîr-i yevm-i suéâl 
 
28 Cenâb-ı seyyid-i kevneyn Aómed-i muòtâr 
 Yegâne şâriè ü maóbûb-ı Îzid-i müteèâl 
 
29 O faòr-i èâlem ü âdem ki õâtın itmiş Óaú 
 Şeh-i úalem-rev-i èirfân ü taòt-gâh-ı kemâl 
 
30 O pâdişâh-ı güzîn kim reh-i ùâèatine 
 Beşer vücûdını ferş eyledi melek per ü bâl 
 
31 O şeh-süvâr-ı saèâdet ki esb-i rifèatiniñ  
 Nişân-ı pâyı meh-i bedr şekl-i naèli hilâl 
 
32 Zebânı ùûùî-i iècâz nuùúı muècize-gû 
 Dehânı óoúúa vü dendânı silk-i dürr-i leéâl 
 
33 Bihişt-i úudrete õât-ı şerîfi àonca-i ter 
 Cinân-ı óikmete úadd-i laùîfi serv-i nihâl 
 
34 O şeh ki keffe-i mîzân-ı óilm ü cûdında 
 Degildir iki cihân vezn olunsa bir miåúâl 
 
35 Zemîn riyâø-ı celâlinde nîm-úabøa türâb 
 Sipihr baàçe-i rifèatinde köhne sifâl 
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36 Künûz-ı gevher-i maènâya õâtıdır gencûr 
 Rumûz-ı hestî-i eşyâya ùabèıdır óallâl 
 
37 Türâb-ı şâh-rehi èarş u kürs ü çarò-ı felek 
 áulâm-ı bâr-gehi úudsiyân-ı ferruò-fâl 
 
38 Simâù-ı rifèati mihmânına Mesîóâ-veş 
 Sipihr süfre ola úurã òûr hilâl òılâl  
 
39 Nesîm-i luùfı riyâø-ı şebâba olsa vezân 
 Úalurdı bâà-ı cüvânîde tâ ebed eùfâl 
 
40 Keremle èâlem-i suflîye baúsa muràânıñ 
 Kemend-i dâm ola pây-i necâtına òalòâl 
 
41 áaøabla èâlem-i èulvîye baúsa kâh-keşân 
 Olurdı gerden-i gerdûn-ı óîle-kâra èıúâl 
 
42 Şemîm-i micmer-i òulúıyla dâéim itmededir 
 Meşâm-ı cân u dili bûy-ı feyø-i istiúbâl 
 
43 Óakîm-i óıføı ki bir òasteye ide tedbîr 
 İãâbet-i maraø aña olurdı emr-i muóâl 
 
44 Òıdîv-i dâd-penâhâ şeh-i rusül-sipehâ 
 Eyâ delîl-i hüdâ dest-gîr-i ehl-i vebâl 
 
45 Sen ol şeh-i dü-serâsın ki eylemiş õâtıñ 
 Òudâ şehen-şeh-i evreng-i èizzet ü iclâl 
 
46 Benem o muècize-pîrâ-yı vaãf-ı õâtıñ kim 
 Sitâyişiñde sözüm oldı èayn-ı siór-i óelâl 
 
47 Benem o çeşme-i mâéü'l-óayât-ı naètıñ kim 
 Midâd-ı kilk-i terim dâà-ı reşk-i âb-ı zülâl 
 
48 Benem o mâşiùa-i óacle-gâh-ı evãâfıñ 
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 Ki noúùa-i úalemimdir èarûs-ı maènîye òâl 
 
49 Henûz olmadayım feyø-i midóatiñle seniñ 
 Güzîde şâèir-i siór-âferîn-i pâk-maúâl 
 
50 Ümîd odur ki olam yâd-ı vaãf-ı pâkiñde 
 Nice sinîn ü şuhûr u nice ãabâó u leyâl 
 
51 Úapuñda sâéiliñim bi'l-èaşiyyi ve'l-ebkâr 
 Ölünce mâdióiñim bi'l-àuduvvi ve'l-âãâl 
 
52 Hezâr minnet ile şâhlar àulâmım ola 
 Baña gedâlarıñ içre deñirse ãaff-ı nièâl 
 
53 Naôîm-i zâr u dil-figârıñım meded senden 
 Fiàân ki eyledi èiãyân beni mükedder-óâl 
 
54 Ne vech ile yazayım defter-i sitâyişiñi 
 Siyâh-rû-yı òaùâyım çü nâme-i aèmâl 
 
55 Ne Óaúú'a lâyıú işim var ne saña şâyeste 
 Ne gûşişimde netîce ne óâãılımda meéâl 
 
56 Hevâ-yı nefse uyan ùâéir-i giriftârım 
 Beni bu dâma düşürdi ùabîèat-i meyyâl 
 
57 Dirîà deşt-i êalâlet-neverd olup úaldım 
 Derûnda àuããa vü òâùırda àam dilimde kelâl 
 
58 Recâ cenâbıñadır yâ nebî òalâã eyle 
 Ki rûóum olmaya pâ-mâl-i nefs-i zişt-i sekâl 
 
59 Úalur girîve-i idbâr u maèãiyetde õelîl 
 Meger ki göstere èafv u şefâèatiñ iúbâl 
 
60 Yeter bu medó ü bu şekve òamûş ey dil-i zâr 
 Ki dâéim olmadasıñ rû-be-râh-ı fısú u êalâl 
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61 Duèâya başla òulûã üzre yoú mı nâmûsuñ 
 Nedir bu dûrî-i dergâh-ı vâhibü'l-âmâl 
 
62 Hemîşe leşker-i âb eyleyüp pey-â-pey aúın 
 Ocaàına ãu úoyup âteşi ide pâ-mâl 
 
63 Esîr-i bend-i sipâhıñ olup èadûlarıña 
 Ola óamâéil-i gerdûn selâsil ü aàlâl 
 
64 Bulup iãâbet ile ümmetiñ müdâm kemâl 
 Bula muãîbet ile düşmeniñ tamâm zevâl 
 
65 Revân-ı pâkiñe olduúça ãad-ãalât u dürûd 
 Vücûd-ı düşmeniñ olsun dü-nîm-i tîà-ı celâl 
 

52 (T: 40b, R: 39b, A: 46a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Cihânda sûòte-i èaşú odur ki zâr u õelîl 
 Dilinde dâà ola sûzân ne aòker ü ne fetîl 
 
2 Gedâ-yı mihr ü maóabbet odur ki bî-ser ü pâ 
 Yolında bir şeh-i óüsnüñ ola õelîl ü sefîl 
 
3 Tamâm èâşıú-ı dîdâr odur ki girye-künân 
 İde dü-çeşm-i teri çeşme-i niyâzı sebîl 
 
4 Bulur sirişk-i niyâzı èuyûn-ı òışmından 
 Ne deñlü eylese cârî o deñli ecr-i cezîl 
 
5 áınâ-yı èaşú ile birdir yanında bûd u nebûd 
 Olur hemîşe müsâvî aña keåîr ü úalîl 
 
6 Ne raàbete naôar eyler ne iètibâra nigâh 
 Pür itse gûşına girmez cihânı úâl ile úîl 
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7 Olur fetîle-fürûz-ı çerâà-ı istiànâ 
 Şeb-i àınâda ider dâà-ı sînesin úandîl 
 
8 Òuãûl-i maùlab içün úadr-i õâtını itmez 
 Der-i leéîme varup èarø-ı óâcet ile rezîl 
 
9 Leb-i ümîdi ider âb-ı yeés ile şüste 
 Baòîl ü dûnuñ iden dest ü dâmenin taúbîl 
 
10 Olur mı dâr-ı cihânda àayra dest-güşâ 
 Efendisi úulınuñ rızúına olunca kefîl 
 
11 Çeker mi åiúlet-i òalú-ı cihânı èizzet içün 
 Düşer mi èârif ola kâéinâta herze-vekîl 
 
12 Se-rûze devlet ile dehre ãıàmayan maàrûr 
 Naôarda mûrdan aóúardır olsa cüååe-i pîl 
 
13 Seni o deñli ider pây-mâl-i kibr ü àurûr 
 Sen eyleseñ ne úadar kendi nefsiñi teõlîl 
 
14 Nola cefâsına ãabr eyleseñ leéîmânıñ 
 Ne itdi óaøret-i Mûsâ'ya úavm-i İsrâéîl 
 
15 Nola muóâl ise maàrûr-ı dûn ile ülfet 
 Olur vücûdı gibi ãoóbet-i leéîm ü åaúîl 
 
16 Virir mi óükmini ãafrâ-yı kibr-i naòvistân 
 Sikencübîn-i mücâzât olmasaydı müzîl 
 
17 Gürûhla bir alây bu'l-füøûl u nâúıã-fehm 
 Ne gûne hem-ser-i ehl-i kemâl olur o úabîl 
 
18 Ki farúı gün gibi rûşen birâder olsa daòi 
 èAlî ile nice úâbil berâber ola èAúîl 
 
19 Beyân-ı óâl-i edânîde nuùú úâãırdır 
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 O dâstânıñ olur söyledikçe dili ùavîl 
 
20 Ne õevúi var èArabî'den ne Fürs'den maóøûø 
 Hemîşe bir naôarında èimâme vü mendîl 
 
21 Cevâb virmez iken ùıfl-ı ebcede eyler 
 O úavm-i echel-i dûn saèd u seyyidi techîl 
 
22 Nice taóammül olur imtinân-ı dûnâna 
 Ki bulsa mûra ider bâr-ı minnetin taómîl 
 
23 Cevâhir-i süòanım ey dil eyle zîver-i gûş 
 Yeter bu úıùèa-i yâúût ehl iseñ temåîl 
 
24 Hezâr èizz ü şeref bulsa pestdir úadri 
 èUlüvv-i câh ile bir nâkes olmadıkça aãîl 
 
25 Ne iètibârına ne nâmına dinür keyvân 
 Felekden inse õüòal olsa mâh-ı nev zenbîl 
 
26 Ne úadr-i kâtibi añlar o úavm-i nâme-siyâh 
 Ne úadr-i levó-i úalem ne kitâbet-i tersîl  
 
27 Úıyâma gelse úuèûd u rükûèa varsa sücûd  
 Dem-i ãalât ne erkân bilür ne òod taèdîl 
 
28 Miåâl-i cû yine şâdım riyâø-ı èâlemde 
 Ki rûzgâr-ı edânî geçer èale't-taècîl 
 
29 Úalaydı yanına cürmi esâfil-i dehriñ 
 Olaydı õevú u ãafâsında her denî vü baòîl 
 
30 Dem-i úıyâmete dek tâ zamân-ı Úâbil'den 
 Daòi alınmaz idi òûn-ı nâ-óaú-ı Hâbîl 
 
31 Hezâr şükr-i Òudâ kim bu úavm óaúúında 
 Ne ùaró-ı hecv-i úabîó eyledim ne medó-i cemîl 
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32 Henüz vird-i zebânımla óırz-ı cânımdan 
 æenâ-yı õât-ı cemîl-i óabîb-i Rabb-i celîl 
 
 53 Úaãîde Berây-ı Râmî Efendi1 
 (T: 84a, R: 79a, A: 154b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)    
 
1 Úaãdıñ èulüvv-i şân ise dâéim fütâde ol  
 Bir neşve óâãıl ider dürdî-i bâde ol 
 
2 Olma girân-mizâc ü sebük-ser óaõer óaõer 
 Bu èarãada ne saòt-kemân ne kepâde ol 
 
3 Aóbâbı úand-i luùf ile şîrîn-meõâú idüp 
 Cân-ı èadûya deşne-i zehr-âb-dâde ol 
 
4 Yeksân olur óuøûr-ı ilâhîde èâúıbet 
 İster gedâ-yı dehr ü gerek şâh-zâde ol 
 
5 Îsâ-miåâl nuùú-ı revân-baòş ile Naôîm 
 Her úâleb-i füsürdeye rûó-ı ièâde ol 
 
6 Olmaú dilerseñ ey dil-i àam-dîde şâd-kâm 
 Râmî Efendi dergehine rû-nihâde ol 
 
7 Hemvâre luùf u cûdı teraúúîdedir saña 
 Sen òıdmet-i niyâzda dâéim ziyâde ol 
 
8 èÖmrüñ olunca dergeh-i Óaú'da òulûã ile 
 Câh u celâl ü devletine var duèâda ol 
 
9 Naúş it ãaóîfe-i dil ü câna åenâsını 
 áayrıñ sitâyişinde velî levó-i sâde ol 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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10 Vâdî-i midóatinde úopar raòş-ı òâmeñi 
 Çâpük-semend-i ùabèı öñünde piyâde ol 
 
11 Ey òâùır-ı veliyy-i nièam gül gibi müdâm 
 Bâà-ı ùarabda bâd-ı feraóla güşâde ol 
 
 54 (T: 134b, H: 77b, R: 126a, A: 43b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ne murâd eyler ise óaøret-i Óaú èazze ve cel 
 Yüridür óükmini lâ-yüséel èammâ yefèal1 
 
2 Òayr u şer levó-i sere her ne ki naúş itdi olur 
 Raúam-ı òâme-i taúdîr-i òudâvend-i ecel 
 
3 èÂrife tesliyet-i naónü úasemnâ besdir2 
 Yetişür úısmet-i bîş ü kem-i úassâm-ı ezel 
 
4 Óamd o òallâú-ı kerem-güster-i maòlûúâta 
 Ki beni eyledi sîr-âb-ı ser-òân-ı emel 
 
5 Dest-i bî-dâd-ı elem òâùırımı yıúmış iken 
 Minnet Allâh'a binâ-yı emelim ùutdı temel 
 
6 Câm-ı zehr-âbe-i àam èayşımı telò itmiş iken 
 Şükr-lillâh ki âlâma neşâù oldı bedel 
 
7 Bir zamân kilk-i zebânımla devât-ı femden 
 Óarf-i ùûmâr-ı temennâya çekerdim cedvel 
 
8 Şimdi naúş-ı àam-ı mâøîden eåer yoú dilde 
 äûret-i óâlimi gösterdi Òudâ müstaúbel 
 

                                                           
1 Enbiya Sûresi, 23. ayetin "O (Allah), yaptığından sorumlu tutulamaz" anlamındaki kısmı iktibas 
edilmiştir. 
2 Zuhruf Sûresi, 32. ayetin "Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık" 
anlamındaki kısmından "biz paylaştırdık" iktibas edilmiştir. 
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9 Nice demlerdi olup ser-be-girîbân-ı melâl 
 Der-úafâ olmış idi seylî-i endûh u kesel 
 
10 Sâèid-i himmeti der-kâr ideli bî-pervâ 
 Dâmen-i şâhid-i maúãûda yetişdirdim el 
 
11 Òayli müddet idi kim dest-i sürûr u şâdî 
 èİllet-i dem-be-dem-i óüznde olmuşdı eşel 
 
12 Nâòun-i şevú ile óall oldı derûnumda yine 
 áamla pîçîde olan èuúde-i mâ-lâ-yünóal 
 
13 Gösterirdi baña miréât-ı ùaleb baúdıúça 
 èAks-i ruòsâre-i âmâlimi zişt ü aóvel 
 
14 Nûr-ı âyîne-i iúbâlim idüp şimdi eåer 
 Eyledi dîde-i idbârı nem-âlûd-ı sebel 
 
15 Dest-i işkence-i àam vaútimi teng itmiş idi 
 Ten-i bârîkim idi óaddede gûyâ bir tel 
 
16 Çıúarup câme-i endûhı sebük-bâr oldı 
 Úalmadı hîç vücûd-ı dil-i şeydâda åeúal 
 
17 Óâãılım miónet idi şâm u seóer àam yer idim 
 Òân-ı òırmân idi cân u dil-i zâra meékel 
 
18 Òâce-i şevú yine ùaró ideli bezm-i neşâù 
 èÂúıbet ùayy-ı bisâù eyledi àam buldı òalel 
 
19 Çoú zamân idi raúîb ile iderdim şeb u rûz 
 Yâr içün gâh müdârâ vü gehi ceng ü cedel 
 
20 Şimdi âàûşuma aldım çıúarup pîrehenin 
 Yâr yâr oldı baña çıúdı aradan engel 
 
21 Yâra yazdıúça niyâz ile maóabbet-nâme 
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 Rûy-ı zerdimden iderdim varaú-ı derdime óal 
 
22 Deşt-i èaşúında o leylî-veşiñ âvâre idim 
 Úıããa-i Úays idi destân-ı dilimde mücmel 
 
23 Nice günler idi kim derd-i zükâm-ı hicrân 
 Dil-i şûrîdemiñ itmişdi dimâàın muòtel 
 
24 Eyledim nefòa-i vuãlatda yine defè-i ãudâè 
 Ne temennâ-yı ùabîb ü ne recâ-yı ãandal 
 
25 Künc-i hicrânda diger-gûn idi aóvâli diliñ 
 Yeridir bezm-i viãâl olsa o bîmâra maóal 
 
26 Òânümân-ı dili yâr evvel iderken ber-bâd 
 Şimdi râøı degil ammâ üzerinden geçe yel 
 
27 áayra meyl itme diyü itmede ãad-gûne niyâz 
 Baña bir àamzede biñ nâz iderken o güzel 
 
28 Cân virirken nigeh-i şûòına baúmazdı henûz 
 Naôarın benden ayırmaz o dü-çeşm-i eşhel 
 
29 Nîş-i hecr itmişken òâne-i zenbûr tenim 
 Vaãl-ı nerm itdi dil-i saòtımı çün şemè-i èasel 
 
30 Gitdi eyyâm-ı taèab vaút-i meserretdir bu 
 Geldi hengâm-ı ùarab oldı küdûret mühmel 
 
31 Úadeó-i òâhişimi eyledi ser-şâr-ı ümîd 
 Sâúî-i yeés ãunar iken baña her demde óiyel 
 
32 Oldı baòtım güheri zîb-i nigîn-i iúbâl 
 Gerçi itmişdi zamâne anı pâ-mâl ü vaóal 
 
33 Ùaró-ı nev ãaldı yine himmet-i mièmâr-ı ümîd 
 Köhne saúf-ı emelim virmiş idi yeés ile bel 
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34 Oldı nevrûz-ı ùarab ùâlièime ãubó-ı ùaleb 
 Yine baòtım güneşi eyledi taóvîl-i óamel 
 
35 Cân atar olmaàıçün ãaydı tezervân-ı neşâù 
 Şâh-bâz-ı ùalebim urmadan evvel çengel 
 
36 Himmet-i ùabè-ı bülendim o úadar èâlî kim 
 Bir gelür cünbiş-i èanúâ ile pervâz-ı cuèal 
 
37 Baña iksîr olalı òâk-i reh-i istiànâda 
 Zer-i òâliãle berâber görinür sîm-i deàal 
 
38 Úalmadı úaydı diliñ õevú ü ãafâdan àayrı 
 èUúde-i àuããa güşâde girih-i àam münóal 
 
39 Oldı ârâm-gehim ãaón-ı çemen-zâr-ı murâd 
 Gül-i òâhişle leb-â-leb şüdedir ceyb ü baàal 
 
40 Oldı ezhâr-ı meserretle girîbân-ı feøâ 
 Oldı leb-rîz-i reyâhîn-i feraó dâmen-i tel 
 
41 Meclis-i kâmda kârım neàam-ı şevú ü sürûr 
 Bezm-i şâdîde işim zemzeme-i şièr ü àazel 
 
42 Demdir ey muùrib-i dil nây-ı gelûyı doldur 
 èÂşıúâne yine bir naàme ser-âàâz it gel 
 
43 Naèt-ı maóbûb-ı İlâhîde nevâ-perdâz ol 
 Zühreniñ zemzeme-i sâzıñ ile baàrını del 
 
44 Òâce-i mekteb-i èirfân u óaúâyıú ki anıñ 
 Müşkil-i her dü-cihân èilmi yanında eshel 
 
45 èÂrif-i meséele-i ãûret-i maènâ ki anıñ 
 Òâk-rûb-ı óarem-i fıùratı èaúl-ı evvel 
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46 èArş-mesned şeh-i levlâk-èalem kim olmuş 
 Pâs-bân-ı Óabeşî bâb-ı celâlinde Züóal 
 
47 Pâdişâh-ı dü-serâ kim óarem-i câhında 
 Cürm-i eflâk ùoúuz úubbeli mînâ miàsel 
 
48 äaf-şikâf-ı úader-endâz ki dehr itmededir 
 ëarb-ı şemşîr-i úaøâ-cevherini êarb-ı meåel 
 
49 Fülk-rân-ı yem-i iúbâl ü saèâdet ki degil 
 Nüh-felek zevraú-ı iclâline nisbet ãandal 
 
50 äâóib-i tîà ü èalem server-i serdâr-ı ümem 
 Hâdim-i deyr ü ãanem nâsiò-i edyân ü milel 
 
51 Râfiè-i ôulm ü cefâ dâd-penâh-ı øuèafâ 
 Hâdî-i râh-ı hüdâ mâóî-i ùuàyân-ı óiyel 
 
52 Kürsî-i èarş-nişîn pâdişeh-i sidre-mekîn 
 Ùaró-ı şerèiyle metîn maókeme-i dîn ü düvel 
 
53 Rehber-i òayr-i sübül peyk-i rehi cevher-i kül 
 Eşref-i cümle rusül cümle nebîden efêal 
 
54 Şâfiè-i küll-i ümem Aómed-i muòtâr ol kim 
 Der-i cûdında kemer-beste nebiyy ü mürsel 
 
55 O şehiñ dîde-i óaú-bînine olmuş maòãûã 
 Kuól-i mâ-zâà ezelden daòi mükóel mükóel 
 
56 O şehiñ yümn-i úudûmiyle yine buldı şeref 
 Aùlas-ı çarò-ı felek olmuş iken müstaèmel 
 
57 O şeh-i her dü-serânıñ der-i iclâlinde 
 Mihr ü meh ãubó u mesâ iki fürûzân meşèal 
 
58 O şeh-i baór ü beriñ küngüre-i çarò-ı berîn 
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 Óarem-i şân-ı refîèinde revaú-ı esfel 
 
59 O sütûde ãıfatıñ óaøret-i Óaú meddâóı 
 Midóat-i õât-ı şeref-güsteri vaóy-i münzel 
 
60 Evvelîn gevher-i gencîne-i pinhân-ı ebed 
 Âòirîn dürr-i ãadef-perver-i èummân-ı ezel 
 
61 äadr-ı dîvân-ı risâletde emîr-i èâdil 
 Taòt-ı eyvân-ı nübüvvetde òıdîv-i aèdel 
 
62 Minber-i faøl-ı kemâlâta òaùîb-i kâmil 
 Devr-i miórâb-ı hidâyetde imâm-ı ekmel 
 
63 Òâdim-i maókeme-i şerèi İmâm-ı Aèôam 
 Sâéili bâr-geh-i èilmi revân-ı Óanbel 
 
64 Nièam-ı luùfına kevn ile mekân teng-simâù 
 Maùbaò-ı cûdına kevneyn iki ednâ mircel 
 
65 Mezraè-ı rifèatine çarò-ı felek dâne-i cev 
 Òırmen-i himmetine rûy-ı zemîn bir òardal 
 
66 Vâlih-i midóat-i õâtı dil ü cân-ı èirfân 
 èÂciz-i şeró-i kemâlâtı èuúûl-i kümmel 
 
67 Mest-i lâ-yaèúıl-ı ãaóbâ-yı åenâsı èuúalâ 
 Lâl ü dem-beste-i vaãf-ı ãıfatı her aèúal 
 
68 Münkir-i èizzetiniñ hem-demi cellâd-ı úaøâ 
 Óâsid-i rifèatiniñ pisteri òâk-i maútel 
 
69 Lâyıú-ı cennet-i dîdârı olur óâsid eger 
 Dîde-i sûzeni eylerse güõer-gâh-ı cemel 
 
70 Oldı her baóåde dem-beste olup óaclet ile 
 Mülzemi dânişiniñ òaãm-ı èanûd u echel 
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71 Yerleri çaú bün-i girdâb-ı èademdir olalı 
 Cûy-ı tîà-ı àaøabı cân-ı èadûya menhel 
 
72 Ùâú-ı Kisrâ gibi geçdi yere ãad-deyr ü künişt 
 äadme-i úahrı olup ser-şiken-i Lât ü Hübel 
 
73 Yaúdı cünd-i àaøabı mülk-i èadû-yı dîni 
 Úalmadı hîç óarâb itdügi yerlerde ùalel 
 
74 Cünbiş-i mevkib-i iúbâl-i ôafer-òaylinden 
 Kişver-i râóat-ı ârâm-ı èadû müsteésel 
 
75 Eblaú-ı èazmine fetó ile ôafer iki rikâb 
 Tevsen-i rezmine imdâd-ı İlâhî heykel 
 
76 Menzili úurb-ı Òudâ àâşiye-dârı Cibrîl 
 èArş-ı aèlâ feres-i èazmine evvel meróal 
 
77 Tîà-ı ser-tîz-i úaøâ cevheri bilmez hergiz 
 Minnet-i seng-fesân ile reãâ-yı ãayúal 
 
78 Òûşe-i mezraèa-i cûdı dükenmez tâ-óaşr 
 Çarò-ı gerdûna olup mâh-ı nev olsa mincel 
 
79 Nefòa-i òulúı muèaùùar-kön-i kâm-ı dü-cihân 
 Neşr-i bû itmede bî-micmere vü bî-manúal 
 
80 Terbiyet-yâfte-i ebr-i nevâli olsa 
 Leõõet-i sükkeri kâsid ide ùaèm-ı óanôal 
 
81 Defter-i luùfı nola olmasa tâ-óaşr yekûn 
 Raúam-ı cûdı úabûl eylemedi teng-i cemel 
 
82 Sikke-i óıfø u óirâs ile olaydı râyic 
 Naúd-i câna daòi bulmazdı ôafer derd-i ecel 
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83 Şeh-i ümmet-sipehâ òuld-ı berîn-taòt-gehâ 
 Ey sitebraú óarem-i úadrine ferş-i miómel 
 
84 Tîà-ı şerèiñle seniñ farú olalı bulmadadır 
 Daèvî-i bâùıl u óaú tâ-be-úıyâmet fayãal 
 
85 Olmayan sîr-i ser-i òân-ı nevâl-i keremiñ 
 Bulmasun óabbeye muótâc olup nân u baãal 
 
86 İki èâlemde baña bir nigeh-i luùfı yeter 
 Óâlime nâôır olursa o dü-çeşm-i ekóel 
 
87 Naúd-i endîşe dükenmez ne úadar òarç itsem 
 Midóatiñde elime girdi o deñli medòal 
 
88 Dâà-dâr-ı eåerim rûó-ı Cerîr ü Aèşâ 
 Dil-figâr-ı süòanım cân-ı Lebîd ü Aòùal 
 
89 Yâ nebî râh-ber ol cân-ı Nâôîm-i zâra 
 Olmasun güm-şüde-i bâdiye-i belhüm aêal 
 
90 Óâline şefúat idüp cürm ü òaùâsın èafv it 
 Úalmasun èâciz ü nâçâr ü zelîl ü erzel 
 
91 Nice şeró eylesün evãâfıñı bî-çâre seniñ 
 Midóatiñde neye úâdir ola bir èabd-i eúal 
 
92 Dest-i èafvıñla beyâø eyle úoma nâme-siyâh 
 Maóv olur ãubó-ı hidâyetle şeb-i târ-ı õülel 
 
93 Seyyiéâtım o úadardır ki seóer-gâh-ı èayâr    
 Belki şermende-i cürmüm ola vezân-ı èamel 
 
94 äıàmaya maèãiyetim keffe-i mîzâna benim 
 Õerreden dûn u óafîfi gele hem-vezn-i cebel 
 
95 æiúal-i cürm ile bir cürm-i åaúîl olmuş iken 
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 æıúlet-i òâhiş-i èafvıñ günehimden eåúal 
 
96 Zindeyim semt-i òaùâda reh-i ùâèatde zebûn 
 Şerr işiñ peyki velî òayr-i èamelde tenbel 
 
97 Yeter ey òâme yeter eyleme tekåîr-i maúâl 
 Saña óüccet yetişür nükte-i mâ-úalle vü del 
 
98 Söziñi muòtaãar it eyle niyâza âàâz 
 Úıããa-i şevú ise de àam virir itme aùvel 
 
99 Tâ ki taúdîr-i ilâhî ide ãad-gûne ôuhûr 
 Tesliyet-baòş ola lâ-yüséelü èammâ yefèal 
 
100 Cebhe-sây-ı óarem-i ravøası olduúça ümem 
 Ferş-i râóat ola aèdâsına òâk-i mezbel 
 
101 Ümmetân rûóına teslîm-i dürûd itdikçe 
 Düşmen-i câhı ola çâhî-i emrâø u èilel 
 
 55 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Mîm1 
 (T: 113a, H: 57a, R: 106a, A: 47b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Geçdi ãad-rûze vü èîd oldı nice èîd-i ãıyâm 
 Rûze-i èîd-i maóabbet daòi bulmaz itmâm 
 
2 Nice rûze ki anıñ rûz u şebi úadr ile èîd 
 Nice rûze ki ola èîdi anıñ ãubó ile şâm 
 
3 Nice rûze ki fedâ müjde-i ifùârına èîd 
 Nice rûze ki dem-i èîdi seóer-gâh-ı úıyâm 
 
4 Nice rûze ki ider mâtemi èîd-i şâdî 
 Nice rûze ki virir èîd-i ãafâdan peyàâm 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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5 Óabbeõâ rûze-i dîdâr zehî èîd-i cemâl 
 Ki dutan rûzesini itmededir èîd müdâm 
 
6 Perde-i rûzeden açıldı cemâl-i meh-i èîd 
 Rûzemiz èîd-i saèîd itdi èalîm ü èallâm 
 
7 Rûze vü èîd bize úadr ile nevrûz oldı 
 Rûze vü èîd olalı revnaú-ı ehl-i İslâm 
 
8 İbtidâ rûze dutan èâúıbeti èîd eyler 
 Rûze âàâzına zîrâ ki olur èîd encâm 
 
9 Rûze-dâr-ı àam-ı ebrûyı görüp eyler èîd 
 Ki olur rûze hilâl-i meh-i èîd ile tamâm 
 
10 Rûze-dârânın ider èîd ile şîrîn-demâà 
 Rûze-i micmere-i èîde iden èanber-i òâm 
 
11 Rûze-dâr olmuş o tâbende meh-i èîd-i cemâl 
 Rûze vü èîdine úurbân olayım ben nâ-kâm 
 
12 Rûze-i hecri bilür èîd-i viãâli bilmez 
 Rûze-dârân-ı àama èîd-i neşâù oldı merâm 
 
13 Rûze-dârız nice demdir ne èaceb èîd itsek 
 Ki ider rûze dutan èîd ile defè-i âlâm 
 
14 Rûze-i èîd-i maóabbet dutan elbette olur 
 Rûze vü èîd gibi pür-şeref ü pür-ikrâm 
 
15 Cân ile rûze dutup èîd ile dil-óürrem olur 
 Rûze-i èîd-i maóabbetde iden gûşiş-i tâm 
 
16 Rûze-dârân-ı àam-ı èaşúıñ olur her güni èîd 
 Rûze-i èaşú u maóabbet dutan eyler bayram 
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17 Rûze vü èîd ile maóv oldı sudâè-ı àam-ı dil 
 Kil gül-i rûze ile èîdde yoú bûy-ı zükâm 
 
18 Nefòa-i rûze olup bûy-ı neşâù-âver-i èîd 
 Rûzedir òalúı iden èîd ile taèùîr-i meşâm 
 
19 Rûze-dârân-ı àam eylerse nola èîd-i sürûr 
 Âòir-i rûze olur èîd-i óuceste-fercâm 
 
20 Sübóa-i rûzeye èîd olsa imâme ne èaceb 
 Silk-i eyyâm bulur rûze vü èîd ile niôâm 
 
21 Rûze teşrîfi nola eylese èîdi tebşîr 
 Rûzedir dehre iden müjde-i èîdi ièlâm 
 
22 Şâm-ı rûze seóer-i èîd ile òatm olsa nola 
 Rûz-ı rûze şeb-i èîd ile olur müşk-i òitâm 
 
23 Rûze-i mâdióiniñ rûz u şebin èîd eyler 
 Rûze-i èîd åenâ-yı şeh-i levlâk-maúâm 
 
24 Rûze-i èîd-i nuèûtı baña oldı rûzî 
 Rûze vü èîdi dile úısmet idelden úassâm 
 
25 äâóib-i rûze vü èîd Aómed-i Muòtâr o kim 
 Rûze vü èîdine úurbân ola ervâó-ı kirâm 
 
26 O peyember ki iden rûze-i èaşúıñ tekmîl              
 Óaşre dek şâm u seóer eyleye hep èîd-i devâm 
 
27 O şehiñ ãâéim olan rûze-i hicrânında 
 Òıdmet-i èîd-i viãâlinde olur istiòdâm 
 
28 O şehiñ rûze-i dîdâr-ı şerîfin dutanıñ 
 Meh-i èîd olsa revâ meclis-i ifùârına câm 
 
29 O şehin rûze-i derdin dutup ifùâr idene 
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 Tâ-óaşr ãubó u mesâ èîd ola vaút ü hengâm 
 
30 äâéim-i rûze-i dîdârı o faòr-i rusülüñ 
 Eyleye èîd-geh-i ãaón-ı tecellâda òırâm 
 
31 Òâdim-i rûze-i derdi o şehiñ ins ü peri 
 èÎd-gâh-ı àam-ı èaşúında melâéik òuddâm 
 
32 Õât-ı vâlâ-güheridir şeref-i rûze-i vaóy 
 Ùabè-ı óikmet eåeridir meh-i èîd-i ilhâm 
 
33 Òasret-i rûõe-i dîdârı ãanâdîd-i èArab 
 Vâlih-i èîd-i cemâli küremâ-yı Aècâm 
 
34 Rûõe-dâr-ı kerem ü èâùıfeti èâm ile òâã 
 Sâéil-i èîd-geh-i cûdı òavâã ile èavâm 
 
35 Rûze-dâr idi àamiyle göreli teşrîfin 
 İtmede èîd-i dem-â-dem felek-i mînâ-fâm 
 
36 Rûze-dârân-ı àam-ı èaşúı olan èuşşâúa 
 èÎd ola cümle leyâli vü ser-â-ser eyyâm 
 
37 Rûze-i vaãfını taórîr ideniñ kilki olur 
 Òutbe-i èîd-i åenâ-kârî-i õâtında cüsâm 
 
38 Rûze-i midóatiniñ hep dem-i ifùârında 
 èÎd ider çâr-rükn şeş-cihet ü heft-ecrâm 
 
39 Rûze-i şerè-i şerîfin dutan ehl-i teslîm 
 Pister-i èarşı şeb-i èîd ide cây-ı menâm 
 
40 Rûzeye óasreti dâà urdı degildir úandîl 
 èÎde dek yanmadadır sûziş ile her aòşam 
 
41 Rûze-i mihrini cân ile dutan èuşşâúıñ 
 Òalúa-der-gûş-ı derinde meh-i èîd ola àulâm 
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42 Rûze-i derdi dü-tâ eyleyen âvâresine 
 Úaddini mâh-ı nev-i èîd ide taèôîm ile lâm 
 
43 Rûze-dârân-ı kemâl-i kerem ü şefúatiñ 
 Ola ârâm-gehi mıãùaba-i èîd-i merâm 
 
44 Rûze-dâr-ı àamı baór olsa mürekkeb yazamaz 
 èÎd-i evãâfını eşcârdan itse aúlâm 
 
45 äâóib-i rûze şehâ èarş-ı berîn èîd-gehâ 
 Ey olan rûze vü èîd ile şeref-baòş-ı enâm 
 
46 Sensin ol kim àam-ı mihriñle seniñ rûze dutan 
 Eyleye èîd-geh-i ehl-i rıøâda ârâm 
 
47 Rûze-dârân-ı firâúıñ olan erbâb-ı diliñ 
 Meróabâ eyleye èîdinde sürûşân-ı èiôâm 
 
48 Rûze óaúúı kerem it eyle Naôîm-i zârı 
 Maófil-i èîd-i nuèûtuñda ser-efrâz-ı be-nâm 
 
49 Rûze vü èîd ki tâ-rûz-ı óaşr ide güõâr 
 Eylerim vaãfıña her rûze ve her èîd iúdâm 
 
50 Tâ-be-key zemzeme-i rûze vü èîd ey òâme 
 Rûze vü èîd beyânında yeter basù-ı kelâm 
 
51 Tâ ki her sâl olup òalúa ãalâ-yı rûze 
 èÎd ile şâd ide Óaú ehl-i ãıyâmı mâdâm 
 
52 Rûze-dârı àamınıñ èîdi mübârek olsun 
 Düşmen-i rûze vü èîdi ola òâr u sersâm 
 
53 Eyledikçe ümemi rûze vü èîd ol şâha 
 Nice biñ rûze vü èîd ola taóiyyât ü selâm 
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56 (T: 42b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Raómet-i èâlemiyândır dedi çün saña Òudâ 
 Eylemezsin bizi maórûm-ı şefâèat óâşâ 
 
2 İsm-i aèôamla görüp ismiñi èarşda Âdem 
 Bildi kim òilúat-i ervâóda sensin aúdem 
 
3 äâóibü'l-vaóy risâletle mübeşşir münõir 
 Óaú Teèâlâ'ya budur yaèni óabîb-i ekrem 
 
4 Eyledi dergeh-i óaøretde kerem istidèâ 
 Seni şâfiè ùutunup óaøret-i Âdem ol dem 
 
5 İår ile úaldı şefâèat ùalebi ümmetiñe  
 Yâ şefîúa'l-fuúarâ melce-i her dü-èâlem 
 
6 Lî-maèallâh óadîåiniñ olan âgâhı 
 Şeref-i õât-ı kerîmiñ bilür ey pâk-şiyem 
 
7 Dergeh-i Óaú'da saña vâsıùaya vüsèat yoú 
 Dost beyninde revâ mı ola àayrı maórem 
 
8 Sebeb-i òilúat-i eflâk u mâ-fîhâsın 
 Var mıdır maènî-i levlâkda lafô-ı mübhem 
 
9 Çün ãalât ide saña óaøret-i Mevlâ bi'õ-õât 
 Úadriñi èizzetiñi şöylece taóúîú ederem 
 
10 Ger recâ eyleyesin óaøret-i óaúdan ümemi 
 Ehl-i maóşer bütün èafv olunur Allâh aèlem 
 
11 Saña lâyıú nesi vardır fuúarâ zümresiniñ 
 èAraãâta varıcaú zâr u óazîn ü pür-àam 
 
12 Vech-i pâkiñe naôar itmege yüz yoú bizde 
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 Bir bir oúınıcaú aèmâl ne pîş ü ne kem 
  
13 İètirâf eylemeden àayrı ya bir çâre mi vâr 
 Cürmüne muèterif olmaú daòi kâr-ı âdem 
 
14 Yâ İlâhî bize ol günde teraóóüm eyle 
 Enbiyâ óürmetine luùfuñ ile úıl mükrem 
 
15 Biziz ol zümre-i èuãât ü gürûh-ı ôuèafâ 
 Biziz ol úâfile güm-yâb-ı beyâbân-ı èadem 
 
16 Rû siyeh dest tehî baàrı yanıú bir úavmiz 
 Eyledik ùûl-i emel èaksi ile çekdik elem 
 
17 Heves-i zînet idüp òandeler itdik bî-óadd 
 Óayf kim geçdi èömür çeşm ise hiç görmedi nem 
 
18 Var iken mûcib-i èibret bize mevt-i aúrân 
 Nefs-i emmâre yine olmadı aãlâ mülzem 
 
19 Dâr-ı fânîde èaceb vâlih ü óayrân yürüdük 
 Gâh mesrûr-ı libâs ü gehî memnûn-ı nièam 
 
20 Şimdi èadliñ ile óükm eyleme luùf u kerem it 
 Sâéil-i raómetiñiz vaút-i elestden aúdem 
 
21 Nâra yaúma bizi ey Vâóid-i àaffâr-ı zünûb 
 Olmaya tâ ki şeyâùîn bu óükme òurrem 
 
22 İétimâd-ı keremiñle nice cürm itmişdik 
 Ôannımız üzre kerem eyle be-ism-i aèôam 
 
23 Óaøret-i faòr-i cihân óürmetine yâ Sübóân 
 Eyle bu dâèiyeme nice luùuflar munøam 
 
24 Ol óabîbiñ ki seniñ maórem-i esrârıñdır 
 Úıldıñ èizzetle anı pâdişeh-i ãâóib-èalem 
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25 Vaèdler itmiş idiñ leyle-i mièrâcında 
 Ki øaèîf ümmetini èafv idesin yoú şübhem 
 
26 Buña Úuréân-ı Kerîm'iñ daòi nâùıúdır kim 
 Õât-ı pâkiñe muòâùab biziz ol òayr-ı ümem 
 
27 Cümlemiz maôhar-ı esmâ-i èiôâm olmuşduú 
 Bûy-ı Raómân idi her bir nefes eylerdik şem 
 
28 Müddet-i Âdem'e òammertü buyurduñ yâ Rab 
 Aña nefò eyledigiñ rûó-ı muúaddesdir etemm 
 
29 Cümle eşyâda benî Âdem'e tekrîm idüp 
 Òilúatin aósen-i taúvîm ile úıldı muèôam 
 
30 Enbiyâyı getürüp nevè-i beşerden cümle 
 Úalb-i pür-nûrların beyt-i vaóy itdiñ hem 
 
31 Âdemi èizz ile mescûd-ı melâéik kıldıñ 
 Óullelerle aña mesken idi gülzâr-ı İrem 
 

57 (T: 44b, R: 41b, A: 50a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey dü-èâlem varaú-ı òaşmetine óalúa-i mîm 
 Âferîniş raúam-ı cûdına bir noúùa-i cîm 
 
2 Mihr-i gerdûn-ı ledün mâh-ı sipihr-i irfân 
 Ki degil vâúıf-ı mâhiyyeti ehl-i tencîm 
 
3 Òâce-i faøl u kemâlât ki olmuş ezelî 
 Mekteb-i èilmine kevneyn iki levó-i taèlîm 
 
4 Şeh-i dânâ ki şifâ-òâne-i iclâlinde 
 Ùabè-ı iúbâl ãaóîó ü dil-i idbâr saúîm 
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5 èÂrif-i sırr-ı serâ-perde-i òâã-ı lâ-rayb 
 Maórem-i bezm-i yaúîn úurb-ı ilâhîde nedîm 
 
6 Úâbe úavseyn-erîke şeh-i ãâóib-mièrâc 
 Lî-maèallâh-óarem òüsrev-i levlâk-óarîm 
 
7 Şuúúa-perdâz-ı nübüvvet èalem-efrâz-ı rusül 
 Dâver-i åümme denâ-taòt u leèamrük-dîhîm 
 
8 Aómed-i mürsel o maóbûb-ı ilâhî ki anıñ 
 Mâdiói óazret-i Óaú maómideti Naãã-ı kerîm 
 
9 O şehiñ ãubó u mesâ itmede ervâó-ı kirâm 
 Òâk-i dergâhına fersûde cebîn-i tekrîm 
 
10 O şehiñ mâ-óaøar-ı cûdın ióâùa idemez 
 Süfre-i nièmetine rûy-ı zemîn olsa edîm 
 
11 Kaèbe-i câh-ı celâlinde o faòr-i rusülüñ 
 Muètekif cân-ı Simâéîl ü dil-i İbrâhîm 
 
12 Genc-i pür-gevher-i esrâr o ùılısm-ı óikemiñ 
 İdemez şeró-i ãıfâtın ne mühendis ne óakîm 
 
13 Enbiyâ vü rusüle ol şeref-i mevcûdât 
 Kevne âòirde gelüp õâtı olundı taúdîm 
 
14 Şerbet-i laèl-i revân-baòşına leb-teşne Mesîó 
 Muèciz-i nuùú-ı dil-âvîzine dil-beste Kelîm 
 
15 Selsebîl-i çemen-i ravøası âb-ı kevåer 
 Cedvel-i bâàçe-i kûyı ùahûr u tesnîm 
 
16 Dil-figâr-ı òıdem-i dergehi óûr u àılmân 
 Şerm-sâr-ı óarem-i ravøası gülzâr-ı naèîm 
 
17 áonca-i gülşen-i cûd u keremi heşt-behişt 
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 Şuèle-i külòan-ı úahr u àaøabı heft-caóîm 
 
18 Şebnem-i luùfı niåâr olsa zemîn-i yeése 
 Gül-i ümmîdi vire her ser-i òâr u òasa bîm 
 
19 Şerer-i nâéire-i úahrı maèâõallâh eger 
 Âb-ı óayvâna eåer itse olur mâ-i óamîm 
 
20 Òâk-i pâyi ruò-ı tekrîme maúâm-ı rû-mâl 
 Âsitânı leb-i taèôîme maóall-i telåîm 
 
21 Sâéil-i dergehine èabd-i kemer-beste mülûk 
 Bende-i bendesidir pâdişeh-i heft-iúlîm 
 
22 Râyet-ièizzetine zeyl-i zer-efşân òurşîd 
 èAlem-i rifèatine cirm-i úamer mehçe-i sîm 
 
23 Eblaú-ı èazmine tevfîú-i ilâhî perçem 
 Tevsen-i rezmine şehbâl-i ôafer èavn-i óakîm 
 
24 Çeşm-i óaú-bînin ider nergis-i bâà-ı mâ-zâà 
 Gül-i ruòsâresini eyledi òandân u besîm 
 
25 Ôıll-ı şerèinde óuøûr itmededir mevcûdât 
 Nola Óaú sâyesini miåli gibi itse èadîm 
 
26 Olur emriyle siyâset-geh-i tehnîde úaøâ 
 İmtiåâl itmeyene şerèine tîà u dü-nîm 
 
27 Dâòil-i maókeme-i èafvı seóer-gâh-ı óisâb 
 Ne úadar cürm ü òaùâ itse olunmaz tecrîm 
 
28 Terbiyet-kerde-i òulú-ı óaseni olsa ùıbâè 
 Óüsn-i aòlâúa mübeddel ola efèâl-i õemîm 
 
29 İtmede kâm-ı dil-i èâlemiyânı taèùîr 
 İdeli bâd-ı şimâl-i óaremi neşr-i şemîm 
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30 Bûy-ı ezhâr-ı nuèûtı nola cân-baòş olsa 
 Dem-i Rûóü'l-Úudüs oldı o çemen-zâr-ı nesîm 
 
31 Oldı her óarfi girih-bend-i zebân-ı taèbîr 
 İdemez nâùıúa evãâf-ı ãıfâtın tefhîm 
 
32 Nola evãâfına meyl itse hümâ mâéil olur 
 Üstüòân her ne úadar olsa gelû-gîr ü remîm 
 
33 Devr-i óıfôında ser-i mûyı daòi olmaya ter 
 äalsa bir bî-kesi girdâb-ı fenâ üzre kelîm 
 
34 Cemè-i aãóâba olup şemè-i hidâyet lemeèân 
 Çâr-yâr oldı o cemè içre vefâ-dâr-ı úadîm 
 
35 O çehârıñ biridir óaøret-i äıddîú-i èatîú 
 Yâr-ı àârı olup eylerdi o şâhı taèôîm 
 
36 Biri de óazret-i Fârûú-ı èadâlet-güster 
 Ki anıñ sâyesine uàrayımaz dîv-i racîm 
 
37 Biri de câmiè-i Úuréân-ı mübîn Õi'n-nûreyn 
 Menbaè-ı óilm ü óayâ óaøret-i èOåmân-ı óalîm 
 
38 Biri anıñ esedullâh èAlî'dir ki henüz 
 Õü'l-fiúârın daòi añdıúça olur òaãm dü-nîm 
 
39 Bâ-òuãûã ol iki şehzâde Óasan ile Óüseyn 
 Birisi rûó-ı muãavver birisi nûr-ı cesîm 
 
40 Gördiler her biri biñ cevr ü cefâ düşmenden 
 Çekdiler her biri bu àam-gedede renc ü elîm 
 
41 Buldılar úurb-ı ilâhîde èulüvv-i derecât 
 Oldılar her birisi nâéil-i ãad-ecr-i èaôîm 
 



387 
 

42 İki èâlemde olup maôhar-ı úahr-ı Úahhâr 
 Ola düşmenleriniñ cânına Allâh àarîm 
 
43 èArş-dergâh şehâ òüsrev-i úudsî-sipehâ 
 Ey èuãâta sebeb-i maàfiret-i Rabb-i Raóîm 
 
44 Sen o memdûó-ı Òudâ faòr-i dü-èâlemsin kim 
 Olsa òalú-ı dü-cihân nâdire-sencân ü fehîm 
 
45 Fihris-i vaãfıñı şeró itmeyeler eyleseler 
 Óaşre dek levó-i şühûr ile sinîne terúîm 
 
46 Óamdülillâh úalemim rıúú-ı beyân üzre yine 
 Óilye-i naètıñı bir gûne daòi oldı resîm 
 
47 Gülşen-i vaãf-ı cemîliñde olup zemzeme-sâz 
 Eyledi bu àazeli bülbül-i ùabèım taúsîm 
 
48 Dem-i òilúatde daòi eylemiş ey dürr-i yetîm 
 Mâder-i dehri Òudâ şibh ü naôîriñde èaúîm 
 
49 Yazmamışdı rusülüñ nâmını óakkâk-i ezel 
 Sen óaú itmiş iken mihr-i nübüvvetle vesîm 
 
50 Gevher-i õâtıñı vaãf eyleyemez cevher-i kül 
 Rütbe-i úadriñi ancaú yine Allâh èalîm 
 
51 Câmiè-i şerèiñe ey úıble-i óâcât-ı ümem 
 èArş-ı Óaú gibi ne taèmîr gerek ne termîm 
 
52 Meded-i õât-ı güzîniñle bulup şerè úıvâm 
 Úuvvet-i şerè-i metîniñle úavî dîn-i úavîm 
 
53 Nâéil-i luùfuñ olup rütbe-i aèlâda saòî 
 Maôhar-ı úahrıñ olup pâye-i esfelde leéîm 
 
54 Óâşe-lillâh keremiñden ola maórûm seniñ 
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 èAfvıña şefúatiñe úalmış iken èabd-i eåîm 
 
55 Levó-i èiãyânımı èafvıñ nola ùûmâr itse 
 Köhne olduúça oúunmaz ãafaóât-ı taúvîm 
 
56 Ben de bir sâéiliñim redd ile maórûm itme 
 Ey iden ümmetini nâéil-i elùâf-ı èamîm 
 
57 Umaram ey güher-i kân-ı kerem luùfuñdan 
 Lâyık-ı silk-i úabûlüñ ola bu dürr-i Naôîm 
 
58 Söz tamâm oldı gel ey hindû-yı kilk-i dü-zebân 
 Raùb ü yâbis kelimât ile yeter olma zaèîm 
 
59 Geldi hengâm-ı duèâ başla niyâza demidir 
 Yetişür èarø-ı maúâl eylediñ ey ùabè-ı selîm 
 
60 Tâ ki naèt-ı şeh-i kevneyni edâya şeb u rûz 
 İdeler ehl-i süòan cân ile dilden taãmîm 
 
61 Ola òalú-ı dü-cihânıñ nefesinden efzûn 
 Ravøa-i pâkine envâè-ı dürûd u teslîm 
 
62 Òayr ola ümmetiniñ óâli bi-óaúú-ı Yâsîn 
 Úalmaya heftesine òaãmı bi-sırr-ı Óâ-Mîm 
 
63 Ümmeti cennet-i aèlâda maúâm itdikçe 
 Düşmen-i câhı ola çâh-ı cehennemde muúîm 
 
 58 Úaãîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Òân1 
 (T: 83b, R: 78b, A: 134b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)    
 
1 Ne seyr-i bâà ne çemen-i ãoóbet isterim 
 Bir serv-i òoş-òırâm sehî-úâmet isterim 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Burc-ı sipihr-i sînede tâbân ola müdâm 
 Bir âfitâb-óüsn ü úamer-ùalèat isterim 
 
3 Yâriñ ãafâ-yı bûse kenârı yeter baña 
 Ne câm-ı Cem ne nuúl-i mey-i èişret isterim 
 
4 Geldikçe yâr òâneme teklîfsiz gelir 
 Ben böyle ol perî-veşi bî-daèvet isterim 
 
5 Emdirse laèlini demidir ol ùabîb-i cân 
 Dil-òaste-i maóabbetiyim şerbet isterim 
 
6 Yoúdur firâú-ı yâre ilâhî taóammülüm 
 Bâr-ı girân-ı óasretine ùâúat isterim 
 
7 Göñlüm ne deñli olsa perîşân-ı rûzgâr  
 Yâ Rab hezâr o mertebe cemèiyyet isterim 
 
8 Keyfiyyeti òumâra vire tevbe-i naãûó 
 Bî-sâàar u şarâb ola bir óâlet isterim 
 
9 Dîdârdır murâd olan ey çeşm-i intiôâr 
 Ne óûr-ı èîn ne baàçe-i cennet isterim 
 
10 Óâcî Selîm Girây'ıñ olup dergehinde úul 
 Senden Naôîm o derde èubûdiyyet isterim 
 
11 Óaú'dan duèâ-yı dergehin itdikçe ol şehiñ 
 Maòãûã ola icâbete bir sâèat isterim 
 
12 Bâlîn-i farú-ı baòtım idüp âsitânını 
 Òâk-i derinde ãubó u mesâ râóat isterim 
 
13 Òân-ı kerem-şièârı ki óüsn-i beyân ile 
 Vaãfıñda şièrimi oúuyup òilèat isterim 
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 59 (T: 137a, H: 80a, R: 128b, A: 48b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Pinhân iken âb ü gil içinde daòi Âdem 
 Sen seyyid-i kevneyn idiñ ey mefòar-i èâlem 
 
2 Kûyuñ èArafât ehl-i dile Kaèbe cemâliñ 
 Óâliñ Óacerü'l-Esved o fem çeşme-i zemzem 
 
3 Mellâó-ı yem-i èâùıfetiñ Nûó ile İlyâs 
 Ervâó-ı rusül èizzet-i şânıñla mükerrem 
 
4 Òayyâù-ı libâs-ı ümemiñ óaøret-i İdrîs 
 Ey aùlas-ı gerdûna şeref-güster-i maúdem 
 
5 Müstaàraú-ı deryâ-yı àamıñ óaøret-i Yûnus 
 Derdiñ dil-i Eyyûb'daki yâreye merhem 
 
6 Bülbül çemen-i midóatiñe óaøret-i Dâvud 
 Gülzâr-ı nuèûtuñda Óıøır ùûùî-i òoş-dem 
 
7 Òâdim der-i eyvân-ı celâliñde Süleymân 
 èAnúâ meges-i òân-ı nevâliñ ile tevéem 
 
8 Mihmân-ı simâù-ı nièamıñ rûó-ı Birâhîm 
 Ey cümle nebî bezmiñe òuddâm-ı rusül hem 
 
9 Úurbân-şode-i mekrümetiñ cân-ı Simâèîl 
 Ey èîd-ı àamıñ óâleti ber-hem-zen-i mâtem 
 
10 Yaèúûba àubâr-ı úademiñ kuól-i cevâhir 
 Yûsuf şeref-i feyø-i cemâliñ ile òurrem 
 
11 Óayrân-ı tecellâ-yı ruòuñ Mûsî-yı èİmrân 
 Dil-òaste-i dârû-yı lebiñ èÎsî-i Meryem 
 
12 Cibrîl-i Emîn àâşiye-ber-dûş-ı Burâúıñ 
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 Levlâk u leèamrük saña maòãûã u müsellem 
 
13 Ser-tâ-be-úadem olduàuña levó-i kirâmı 
 İåbât yeter ôahr-ı şerîfiñdeki òâtem 
 
14 äûret-ger-i òilúat ezelî cism-i laùîfiñ 
 Yazmış yed-i úudretle seniñ rûó-ı mücessem 
 
15 İsmiñ nola Maómûd ise ey Aómed-i muòtâr 
 Õâtıñ gibi esmâ-yı èiôâmıñ da muèaôôam 
 
16 İtmiş seni Óaú âyîne-i ãûret ü maènâ 
 Yoú ôâhir ü bâùında seniñ èilmiñe mübhem 
 
17 Gerçi laúabıñ ümmî-i nâ-òandedir ammâ 
 Her baóå ile itdiñ yine düşmenleri mülzem 
 
18 Bu meclisi itseñ nola âòirde müşerref 
 Sensin yine her vech ile maènîde muúaddem 
 
19 İns ü melek ü arø u semâ emriñe münúâd 
 Ey cümle òalâyıúdan olan eşref ü ekrem 
 
20 Mièmâr-ı ezel maófil-i iclâliñe itmiş 
 Nüh-kürsî-i eflâkı ùoúuz pâreli süllem 
 
21 İclâl senin şân-ı celîliñde hemîşe 
 İúbâl seniñ õât-ı cemîliñde dem-â-dem 
 
22 Kem-úaùre-i èummân-ı kemâliñ yedi deryâ 
 Kem-õerre-i òurşîd-i cemâliñ yedi ùârem 
 
23 Muótâc-ı der-i meróametiñ ãâlió u ùâlió 
 Ey cümle èuãât-ı ümeme eşfaú u eróam 
 
24 Taèôîmiñe dâmen be-miyân óayl-i melâéik 
 Tekrîmiñe úaddi felegiñ ãubó u mesâ òam 
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25 Bir úıùèa-i bâà-ı keremiñ ravøa-i cennet 
 Bir lemèa-i berú-ı àaøabıñ nâr-ı cehennem 
 
26 Bir pertev-i hurşîd-i cemâliñ meh-i enver 
 Bir bâriúa-i nûr-ı ruòuñ neyyir-i aèôam 
 
27 Esrâr-ı İlâhîde diliñ èârif-i billâh 
 Ey meclis-i İsrâda olan maórem ü hem-dem 
 
28 Miréât-ı Sikender nem-i luùfuñla muãayúal 
 Meksûr-ı celâl-i àaøabıñ câm-ı dil-i Cem 
 
29 Òâk-i óarem-i maèdeletiñ efser-i Kisrâ 
 Óâşâ ki yem-i mekrümetiñ baòşiş-i Òâtem 
 
30 Deryâ-yı nevâliñ seniñ olduúça güher-rîz 
 Her óâl ile itmiş seni Óaú aèlem ü aókem 
 
31 èİrfân-ı kemâlâtıña olsañ nola yektâ 
 Ne bîş bilür beõl ü niåâr itmede ne kem 
 
32 Her saùr-ı siyâh kütüb-i şerè-i şerîfiñ     
 Çâk-i ciger-i düşmen içün deşne-i mübrem 
 
33 Sevdâñ ile tâ-óaşr ola ser-geşte àazâlân 
 Bûy-ı òoş-òulúuñ ki seniñ eylediler şem 
 
34 Olsa ne èaceb eşhebiñe àâşiye-ber-dûş 
 Òurrem şeref-i bûs-ı rikâbıñ ile Edhem 
 
35 Âyât-ı ôafer cevher-i şemşîr-i hücûmuñ 
 Ey şâm-ı úader nîze-i iúbâline perçem 
 
36 Nuãret èalem-i fetóiñe bir õeyl-i hümâyûn 
 Şemşîr-i ôafer úabøa-i iúdâmıña àamàam 
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37 Taúsîm ideli emriñ ile nehyiñi itmiş 
 Úassâm-ı ezel dûsta vü düşmene maúsem 
 
38 Ùâúat mi ider ãavletiñe düşmen-i rûbâh 
 Şîrân-ı ecem görse ola teb-zede-i rem 
 
39 Teb-lerze-i úadriñle düşer òak-i helâke 
 Saùvetde èadû olsa hizebr-efgen ü øayàam 
 
40 İtdikçe seniñ heybetiñi úalbine taãvîr 
 Òaãm olmadadır ãûret-i dîvâr-veş ebkem 
 
41 Elbette mekânı çeh-i bî-úaèr-ı èademdir 
 Rezmiñde vücûd-ı òuãamâ olsa da Rüstem 
 
42 Tîàıñla èadû üzre ola gürz-i girânıñ 
 İèrâb-ı èademde birisi fetóa biri øam 
 
43 Şemşîr-i úaøâ-cevheriñiñ ùuèmesidir hep 
 Òûn-ı ciger-i òaãm ile olsa nola pür-dem 
 
44 Úudsî-sipehâ pâdişehâ èarø-penâhâ 
 Ey her dü-cihân kişver-i iclâliñe munøam 
 
45 Ey òusrev-i kevneyn olur pîş-gehiñde 
 Âdâb ile dâmân-ı rusül cümle ferâhem 
 
46 Şâm u seóerim úadr ile èîd eyleye Mevlâ 
 Bir kerre eger yoluña úurbân olabilsem 
 
47 èÂãî diyü redd itme úabûl eyle ki ùutdum 
 Õeyl-i keremiñ dest-i dil ü cân ile muókem 
 
48 Maóv itse nola cürmümüzi nûr-ı şefâèat 
 èAfvıñ ile èiãyân-ı ümem mihr ile şebnem 
 
49 Demdir ki ola mehbıù-ı envâr-ı hidâyet 
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 Kâşâne-i úalbim úoma èiãyân ile muôlem 
 
50 Pâk itmede çârûb-ı müjem kîr ü sivâdan 
 Ferrâş olup eyvân-ı óayâliñde dü-dîdem 
 
51 Ey iki cihânıñ güneşi òâk-i fenâda 
 Ben õerre-i nâçîzi úoma derd ile derhem 
 
52 Göñlümde temennâ-yı àamıñ fikreti muømer 
 Cânımda temâşâ-yı ruòuñ óasreti mudàam 
 
53 Sînemde òulûãûnla nihân midóat-i õâtıñ 
 Úalbimde nuèûtuñ dil ü cân ile muãammem 
 
54 Gezse ne èaceb elden ele sübóa-i naômım 
 Evãâf-ı cemîliñde kemer-beste Naôîmem 
 
55 äad-şükr-i Òudâ-ãayúal-i medó-i ãıfatıñla 
 Miréât-ı dilim reng-pezîr eylemedi õem 
 
56 İtsem nola maènâsını yüz vech ile tefsîr 
 Âyât-ı nuèûtuñ olalı úalbime mülhem 
 
57 Olsa yeridir cilve-gehi sâóa-i maènâ 
 Vaãfıñda semend-i úalemim oldı muèallem 
 
58 Ùabèım güher-i medóiñ ile genc-i cevâhir 
 Şemşîr-i zebânımdır aña tîà-ı muùalsam 
 
59 äad-sûz ile vaãfıñda ider zemzeme-sâzı 
 Yoúdur ney-i òâmemde gerek zîr ü gerek bem 
 
60 Elbette şefâèatle ider şâd u feraó-nâk 
 Besdir bu úadar sûz u güdâz ey dil-i pür-àam 
 
61 Tâ kim şuèarâ naètın ide defter-i destân 
 Tâ kim ola ehl-i süòana midóati elzem 
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62 Aèdâsına sâúî-i fenâ mihr ile mehden 
 Rûzân u şebân ãuna iki kâse-i pür-sem 
 
63 Bed-òâhların her dü-cihânda ide Allâh 
 Merdûd-ı ebed rû-siyeh âvâre vü sersem 
 
 60 (T: 155a, H: 97b, R: 146a, A: 126a) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
  
1 Ey mâder-i çarò-ı dü-tâ şibh ü naôîrinde èaúîm 
 Mümtâz idüp õâtın Òudâ miålin èadîm itmiş èadîm 
 
2 Şâh-ı cihân ôıll-i İlâh Sencer-óaşem Cemşîd-câh 
 Òân-ı saèâdet-bâr-gâh şâhen-şeh-i èizzet-óarîm 
 
3 Risùûy-ı Eflâùûn-óikem èÎsî-dem ü Óıør-ı nièam 
 Caèfer-seòâ Òâtem-kerem şâh-ı saòî òân-ı kerîm 
 
4 Tevfîú-i Óaú dâéim refîú fetó ü ôafer yâr-ı ãadîú 
 Úalbi øaèîfânı şefîú ùabèı selîm ü hem óalîm 
 
5 Sulùân-ı gerdûn-âsitân sermâye-i emn ü emân 
 Devrinde hep òalú-ı cihân müstaàraú-ı nâz ü naèîm 
 
6 İskender-i Dârâ-serîr Dârâ-yı İskender-naôîr 
 Òâúân-ı Keyòüsrev-øamîr Keyòüsrev-i Òâúân-nedîm 
 
7 Efrâsiyâb-ı rûz-ı óarb Rüstem-fer ü Hûşeng-êarb 
 äâóib-úırân-ı şarú u àarb Cengîz-i åânî Òân Selîm 
 
8 Ol òüsrev ü èâlî-güher ol pâdişâh-ı baór ü ber 
 Gökde melek yerde beşer vaãfıyla gûyâ èan-ãamîm 
 
9 Ol dâver-i dehriñ müdâm olsa revâdır ãubó u şâm 
 Her server-i vâlâ-maúâm bâb-ı celâlinde muúîm 
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10 Nuùúı óikem-senc ü faãîó Yûsuf gibi óüsni melîó 
 Çarò-ı maèânîde Mesîó Ùûr-ı maèârifde kelîm 
 
11 Remz ü nikât itse beyân ebkem ola işrâúiyân 
 Baóå eylese eyler revân ãuya suùurlâbın óakîm 
 
12 İtmiş óakîm-i õü'l-minen õâtın müberrâ kîneden 
 Şâyeste-i òulú-ı óasen bî-èayb-ı aòlâú-ı õemîm 
 
13 Nuùú eylese ùûùî-miåâl olur şeker-rîz-i kemâl 
 Bülbül gibi şîrîn-maúâl gül gibi òandân u besîm 
 
14 Kâm-ı dil ü cândır perî olsam èaceb mi müşterî 
 Gerd-i rehi òâk-i deri müşg-i ter ü èanber-şemîm 
 
15 Bir teng-dest olsa eger feyø-i kefinden behredir 
 Mânend-i òurşîd ü úamer çarò-ı zer eyler ãarf-ı sîm 
 
16 Rû-mâl iderlerse revâ dergâhına ãubó u mesâ 
 İclâl bir şaòã-ı gedâ iúbâl bir ùıfl-ı yetîm 
 
17 Devrinde èarø-ı fitne pest ârâm u râóat çîre-dest 
 Dest-i èaùâsıyla şikest âyîne-i úalb-i leéîm 
 
18 Peykân-ı tîri cân-sitân tîàı neheng-i bî-amân 
 Òaãmı biri eyler nişân birisi aèdâyı dü-nîm 
 
19 Nevk-i òadengi sîne-dûz şemşîri berk-i küfr-sûz 
 Seylî-i çeşminden henûz òaãm olmada ser-der-kilîm 
 
20 Eyler óasûd-ı kîne-cû añdıúça tîàın ser-fürû 
 Peykân-ı úahrıyla èadû gûyâ şihâb ile racîm 
 
21 Cûşân olup baór-i veàâ olsun èadûsı dâéimâ 
 áarú-âb-ı girdâb-ı fenâ müstaàraú-ı mâ-i óamîm 
 
22 İúbâli olsun ber-mezîd leyl ü nehârı úadr ü èîd 
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 Aóbâbı mey-nûş-ı ümîd aèdâsı zehr-âşâm-ı bîm 
 
23 Ol fâris-i ãaón-ı ôafer olsa feres-rân-ı hüner 
 Raúã eyleye olsa eger meydân-ı raòşı ùavú-ı mîm 
 
24 Gâhî ki tevsen-rân olur kûh u feøâ lerzân olur 
 Òurşîd-i nûr-efşân olur reh-vârına zîbâ laóîm 
 
25 Òân-ı èadâlet-perverâ sulùân-ı Cengîz-efserâ 
 Òâúân-ı vâlâ-gevherâ ey sâye-i Rabb-i Raóîm 
 
26 Ey esb-i nuãret râkibi râyât-ı fetóiñ ãâóibi 
 Kec-revlere tîàıñ gibi olmaz ùarîú-i müstaúîm 
 
27 Ey ãafder-i ãâóib-hüner bed-òâhıñıñ şâm u seóer 
 Tîà-ı úaøâ tîr-i úader çaú cânına olsun àarîm 
 
28 Ey şeh-süvâr-ı ser-firâz vey kâr-sâz-ı dil-nüvâz 
 Vaãfıñla buldı imtiyâz her ùabè-ı derrâk ü fehîm 
 
29 Ey mâh-ı òurşîd-âyine meddâòıñ olsa elsine 
 Óaú üzre bilmezler yine vaãf-ı ãıfâtıñ Óaú èalîm 
 
30 Ey pâdişâh-ı pâk-õât nîgû-siyer nîgû-ãıfât 
 Bulsun yine nev-iltifât bu kemterîn èabd-i úadîm 
 
31 äad-èizzet ü iúbâl ile dergâh ile rû-mâl ile 
 Olmuş idim her óâl ile şâyeste-i luùf-ı èamîm 
 
32 Senden cüdâ zârım henûz hecriñle bîmârım henûz 
 Dûrum güneh-kârım henûz estaàfirullâh el-èaôîm 
 
33 Bezmiñden ey dârâ-óaşem dûrum èaceb mi dem-be-dem 
 Çün girye vü âh eylesem gül-òîz olur lâ-büd nesîm 
 
34 èÖõrüm úabûl it itme red ãun şerbet-i luùfuñ meded 
 İtsün tef ü tâb-ı óased óussâd-ı bed-óâli dü-nîm 
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35 Yap òâùır-ı vîrânesin güldür dil-i dîvânesin 
 Evøâè-ı güstâòânesin èafv it àarîbiñdir Naôîm 
 
36 Õât-ı şerîfiñ ãubó u şâm bulduúça úadr ü iótirâm 
 Düşmenlerin olsun tamâm zindânî-i úaèr-ı caóîm 
 
 61 (T: 156a, H: 98b, R: 147a, A: 126b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
   
1 Yine dest-i bahâr-ı òoş-maúdem 
 Çekdi çeşm-i òazâna kuól-i èadem 
 
2 Yine bâd-ı bahâr-ı àâliye-sâ 
 Eyledi dehri reşk-i bâà-ı İrem 
 
3 Yine ebr-i bahârî olmadadır 
 Şâhid-i bâàa sünbülîn perçem 
 
4 Yine meşşâùa-i nesîm oldı 
 Çihre-perdâz-ı gülşen-i èâlem 
 
5 Yine ezhâra oldı bâd-ı ãabâ 
 Dem-i cân-baòş-ı èÎsî-i Meryem 
 
6 Yine bülbülleriñ sürûdından 
 Gûş-ı gül pür-ãadâ-yı ãavt ü neàam 
 
7 Yine engüşt-i şâò-ı naòl-ı güle 
 Ùaúdı her àonca laèl bir òâtem 
 
8 Gûş-vâr oldı nev-èarûs-ı güle 
 Óacle-gâh-ı çemende her şebnem 
 
9 Gûyiyâ nev-demîde sünbüller 
 Oldı mânend-i kâkül-i pür-òam  
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10 Çeşm-i şehlâ ile o nergisler 
 Óayret-efzâ-yı âhuvân-ı óarem 
 
11 Sûsenin görse àayretinden ola 
 Òançer-i àamze jeng-dâr-ı elem 
 
12 Oldı her bir nihâl-i mevzûnı 
 Úâmet-i dil-rübâ ile tevéem 
 
13 Reşk-i bûy-ı benefşe ser çekdi 
 Òaùù-ı dil-dâra perde-i mâtem 
 
14 Lâlesi bezm-gâh-ı gülşende 
 äundı şaòã-ı òazâna kâse-i sem 
 
15 Oldı gûyâ şükûfe-zâr-ı óudûå 
 áıbùa-gâh-ı çemen-sitân-ı úıdem 
 
16 Bir perî-rûya döndi bâà-ı bahâr 
 Nice dîvâne olmasun âdem 
 
17 Cûylar feyø-i vaút-i nâmiyeden 
 Oldı miréât-ı rûy-ı èişret ü dem 
 
18 Ùâlièin dutdı şâh-ı mülk-i bahâr 
 Yâsemenden idüp niåâr-ı dem 
 
19 Dökdi remmâl-i ebri nev-rûzî 
 Jâleden ãafóa-i çemende raúam 
 
20 Zanbaú-ı bâàı eyleyüp ùûmâr 
 İtdi bir vefú ile anı òurrem 
 
21 Bülbül-i òoş-nevâ olur şimdi 
 Gelse seyr-i bahâra bir ebkem 
 
22 Olmada dest-bürd-i şâdîden 
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 Hep ser-â-ser derîde câme-i àam 
 
23 Dil-i endûh çâk-i tîà-ı neşâù 
 Òâùır-ı àuããa derd ile derhem 
 
24 Bâà-ı ùabèım benim de açıldı 
 Gül gibi ben de demdir açılsam 
 
25 Oldı ser-sebz-i ravøa-i süòanım 
 Anda bir serv-i òoş-òırâm úalem 
 
26 Cûy-ı maènâyı eyledi icrâ 
 Âb-yâr-ı beyân olup òâmem 
 
27 Her siyeh-noúùa-i midâdımdır 
 Dil ü cân-ı óasûda dâà-ı verem 
 
28 Saùr-ı eşèâr dil-pesendimdir 
 Ser-i hummâda deşne-i mübrem 
 
29 Úalemim ùaène-dâd-ı sâóir-i Hind 
 Süòanım reşk-i şâèirân-ı èAcem 
 
30 Neàamâtı pür itdi dehri henûz 
 Ney-i òâmem ne zîr bildi ne bem 
 
31 Nefes-i pâkim eylemem taøyîè 
 Ùabèıma olmadıúça tâ mülhem 
 
32 Bezm-i esrâr-ı nuùúuma ancaú 
 Dem-i rûóü'l-úudüs olur maórem 
 
33 Fıùratımdan iderler istimdâd 
 Olsa ehl-i kemâle bir mübhem 
 
34 Oldılar dest-der-ber-i inãâf 
 Ser-be-ser şâèirân-ı muèciz-dem 
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35 Kilk-i çâlâkdır silaó-dârım 
 Òusrev-i mülk-i naôm yaèni benem 
 
36 Oldı Sührâb-ı nuùúuma maàlûb 
 Rûz-ı ùabèıyla her olan Rüstem 
 
37 Şân-ı naômım o deñli èâlî kim 
 Cebhe-i âfitâba baãdı úadem 
 
38 Ben bu daèvâyı eylerim iåbât 
 Ùabè-ı òân-ı kerîm olursa óakem 
 
39 Mâh-ı burc-ı himem kevâkib-òayl 
 Felek-evreng ü âfitâb-èalem 
 
40 Revnaú-efrûz-ı mülket-i òânî 
 Âsumân-mesned ü sitâre-óaşem 
 
41 Tâc-dâr u úalem-rev-i iósân 
 Pâdişâh-ı serîr-i mülk-i kerem 
 
42 Kûh-sâr-ı èaùâda èanúâ-fer 
 Bîşe-zâr-ı seòâda şîr-i ecem 
 
43 Òân-ı Cem-debdebe Selîm Girây 
 Didi târîòini dil-i òoş-dem 
 
44 O ser-efrâz-ı dehr kim olmuş 
 Òâk-i dergâhı bûse-cây-ı úasem 
 
45 O muóîù-i kerem ki olsa revâ 
 áarú-ı baór-i mürüvveti Óâtem 
 
46 O sütûde-ãıfat ki ehl-i dile 
 Vaãf-ı õât-ı şerîfidir elzem  
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47 Âstîni olursa erzânî 
 Rûzî-i òalú-ı èâleme maksem    
 
48 Âsitânı olursa şâyeste 
 Tekye-gâh-ı óuøûr-ı Óıør-ı nièam 
 
49 Bârgâhı penâh-ı òalú-ı cihân 
 Dergehi úıble-i ümîd-i ümem 
 
50 Faøl u èirfânda cümleden efêal 
 èİlm ü dânişde cümleden aèlem 
 
51 Dili gencîne-zâr-ı gevher-i cûd 
 Ùabèı baór-i muóîù-i dürr-i himem 
 
52 Biri óâcib birisi kâtibdir 
 Gûyiyâ dergehinde tîà u úalem 
 
53 Baóå-i esrâr-ı óikmet itse olur 
 äad-Felâùûn u Bû-èAlî mülzem 
 
54 Nûş iden câm-ı luùfını oldı 
 Bezm-i èişret-serâ-yı èizzete Cem 
 
55 Nigeh-i òışm-ı çeşmi itmededir 
 Dil-i ârâmı teb-girifte-i rem 
 
56 Maùbaò-ı úadriniñ buòârı seòâb 
 Aña bir şuèle neyyir-i aèôam 
 
57 Feyø-i bûy-ı buòûr-ı òulúından 
 Dem-be-dem behre-dâr úuvvet-i şem 
 
58 Oldı sulùân-ı óıfôı devrinde 
 Sîne-i gürg òâb-gâh-ı àanem 
 
59 Cem-sipâhâ bülend-dergâhâ 
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 Ey olan cûd u èâùıfetle èalem 
 
60 Sensin ol pür-hüner ki õâtıñdır 
 äad-maèârifle cümleden ekrem 
 
61 Sensin ol kim kemâl-i şefúatden 
 Eyleseñ luùf ile naôar bir dem 
 
62 èÖmri olduúça dâr-ı dünyâda 
 Úala tâze-cüvân baòt-ı herem    
 
63 Geldi vaút-i duèâ òamûş Naôîm 
 Durma eyle òulûã-ı úalbiñi øam 
 
64 Tâ ki sulùân-ı gül çemende ide 
 Sünbüli tûà-ı èanberîn-perçem 
 
65 Gül gibi sen güşâde ol olsun 
 Düşmeniñ dil-òırâş-ı òâr-ı sitem 
 
66 Menziliñ gülşen-i saèâdet ola 
 Külòan-ı àuããa cây-ı òaãm-ı dijem 
 
 62 Úaãîde-i áarrâ Der-vaãf-ı Aómed Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Tîà u Úalem1 
 (T: 158a, H: 100a, R: 148b, A: 145a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
  
1 Tîà-ı naòvetle úalem-veş dili çâk itdügi dem 
 Didiler àamze vü ebrûña seniñ tîà u úalem 
 
2 Tîà-ı àamzeñ gibi òûnî úalem-i müjgânıñ 
 Bîm-i tîà u úalemiñden nola olsam derhem 
 
3 Tîà-ı èaşúıñla úalem gibi girîbânım çâk 
 Men zi-tîàet çü úalem âh çi sâzem çi konem 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 



404 
 

 
4 Nigehiñle müjeñi tîà u úalem itdi beni 
 Tîà-ı cevriñle úalem gibi iden çâk-ı elem 
 
5 Öldürür tîà-ı nigâhıñ úalem-i müjgânıñ 
 Nice úan aàlamasun tîà u úalem-veş âdem 
 
6 Belde tîàıñ úalemiñ elde görelden cânâ 
 èÂúıbet tîà gibi itdi úalem-i úaddini òam 
 
7 Dönmezem tîà-ı àamından úalem-âsâ itse 
 Tîà-ı hecr ile úalem-veş beni mecrûó-ı sitem 
 
8 Tîà-ı ebrûsı meger düşdi lisân-ı úaleme 
 Tîà-ı àayret úalemiñ kesdi zebânın muókem 
 
9 Òavf-ı tîà-ı nigehiyle úalem-i ebrûsı 
 Tîàı lerzân úalemi eyledi lâl ü ebkem 
 
10 Zaòm-ı tîàıyla úalem gibi olurdum giryân 
 Vaãf-ı tîà u úalemiyle nola olsam òurrem 
 
11 Nâòunun tîà ile mânend-i úalem kesdikçe 
 Gûyiyâ tîà ile úaùè-ı úalem eyler o ãanem  
 
12 Tîà úanın aúıdup yazdı úalem óüccetini 
 Óükm-i tîà u úalem èaşúa dimez ol ki neèam 
 
13 Tîà ucından úalem itmezdi serin terk eger 
 Sırrına tîà u úalem eylemeseydi maórem 
 
14 Nola dil-dâde ise tîà ãarîr-i úaleme 
 Tîà òûn-girye ider itse úalem ãavt u neàam 
 
15 Ser-fürû itmek ile tîàa úalem hem-vâre 
 Tîà-ı naòvetle úalem oldı tevâøuèla èalem 
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16 Eylemiş tîàa úalem ceybini teslîm nola 
 Tîà òavfından olursa úalem âzürde-i àam 
 
17 İdeli tîà-ı dü-rûya úalemi kendi gibi 
 èÂúıbet tîà u úalem geydi libâs-i mâtem 
 
18 İtdi tîà u úalemi reşk-i hilâl ile şihâb 
 Óükm-i tîà u úalem-i Âãaf-ı Cemşîd-óaşem   
 
19 äâóib-i tîà u úalem óaøret-i Aómed Pâşâ 
 Ki der-i devletiniñ ãâóibidir tîà u úalem 
 
20 èÂlemi tîà u úalemle nola açsa yazmış 
 Tîàına âyet-i fetói úalem-i muècize-dem 
 
21 Olalı tîà u úalem ãâóibi bâà-ı dehre 
 Cûydur tîàı müdâm u úalemidir şebnem 
 
22 Âb-ı tîà u úalemi èâleme cârî olalı 
 Dehri ol tîà u úalem eyledi gülzâr-ı İrem 
 
23 Nola tîà u úalemi eylese faãl-ı daèvâ 
 Düşmen ü dïsta ol tîà u úalem oldı óakem 
 
24 Gireli tîà u úalem destine çeşm-i òaãma 
 Tîà ile çekdi benân úalemi kuól-i èadem 
 
25 Òân-ı aèdâyı döker tîà u úalemle lâ-büd 
 Eylese tîà ile gâhî úalemi èişret ü dem 
 
26 Destine tîà u úalem alsa eger heycâda 
 İçürür dâfiè-i tîà u úalemi düşmene sem 
 
27 èÂlemi itmez idi tîà u úalemle tesòîr 
 Olmasa tîà-ı cihân-gîr u úalemle tevéem 
 
28 Óiããe-yâb olmada tîà u úaleminden şeb u rûz 
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 Düşmen-i dïsta tîà u úalemidir maúsem 
 
29 Nola tîàı úalem eylerse ser-i aèdâyı 
 Ki ider tîà u úalem úaùèını zîrâ her dem 
 
30 Feyø-i tîà u úalemin gör çemen-i himmetde 
 Tîàını cû úalemin eyledi mîzâb-ı kerem 
 
31 Fetó-i her müşkil ider tîà u úalemle ne èaceb 
 İtse ol tîà u úalem óall-i umûr-ı mübhem 
 
32 Õikr-i tîà u úalemi òalúa yemîn itmekdir 
 Oldı o tîà u úalem tâc-ı şeref-baòş-ı fem 
 
33 Âãaf-ı Cem-himemâ ãâóib-i tîà u úalemâ 
 Ey iden düşmeni tîà u úalemiyle mülzem 
 
34 Mâlik-i tîà u úalemsin nola ey âãaf-ı dehr 
 Òaãmıñı tîà u úalem eylese ser-tâ-be-úadem 
 
35 Kim gelür rezmiñe tîà u úalemiñ òavfından 
 Ser virir tîàıña mânend-i úalem ãad-Rüstem 
 
36 Saña teslîm olalı tîà u úalem her demde 
 Medó-i tîà u úalemiñdir şuèarâya elzem 
 
37 Göreli cünbiş-i tîàıñla òırâm-ı úalemiñ 
 Midóat-i tîà u úalem ehl-i dile oldı ehem 
 
38 Vaãf-ı tîà u úalemiñde bu úaãîdem oldı 
 Reşk-i tîà u úalem èUlvî-i pâkîze-raúam 
 
39 Böyle tîà u úalemim var baña dirlerse nola 
 äâóib-i tîà u úalem yaèni Naôîm-i òoş-dem 
 
40 Mülk-i naôm içre bugün ãâóib-i tîà u úalemem 
 Tîà-ı ùabèımla o burca úalemim dikdi èalem 
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41 Tîà-ı ser-tîz-i zebânam úalemim tîr-endâz 
 Oldı tîà u úalemim ùaène-zen-i Hind ü èAcem 
 
42 Tâ-be-key tîà u úalem ey úalem-i nâdire-senc 
 Geldi hengâm-ı duèâ durma yeter tîà u úalem 
 
43 Tâ ki tîà u úalemiñ óükmi olup dehre revân 
 İde tâ tîà u úalem ùaró-ı niôâm-ı èâlem 
 
44 Sende tîà u úalem olduúça ola düşmeniñe 
 Cevher-i tîà u midâd-ı úalemiñ dâà-ı verem 
 
45 Ola tîà u úalemiñ óükmi cihâna cârî 
 Ehl-i tîà ehl-i úalem dergeh ile òayl u óaşem 
 
 63 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'n-Nûn1 
 (T: 114b, H: 58a, R: 107a, A: 51b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Aldı burc-ı bedeni doldı derûn u bîrûn 
 Meded Allâh beni nefs ü hevâ itdi zebûn 
 
2 Her ùarafdan yüridi mülk-i dile ceyş-i hevâ 
 Oldı târâc ser-â-ser òıred ü ãabr u sükûn 
 
3 èAúlımı fikr ü dil ü ùabèımı nâ-çâr itdi 
 Nefs-i òod-bîn ü òod-ârâ vü hevâ-perver ü dûn 
 
4 Mekr ile èaúlın alup eyledi dîvâne dili 
 İtdi ol èâúıl-ı ferzâneyi meftûn-ı füsûn 
 
5 Rûó-ı miskîni olup gûşe-nişîn-i mâtem 
 Dil-i şîven zede-veş geydi úabâ-yı eksûn 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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6 Rengden renge úodı arzû-yı surò u sefîd 
 Gâh mey gâh èaraú óâl-i dilim diger-gûn 
 
7 Dest-i nessâc-ı òaùâî-i òâùâ naúş geçüp 
 Oldı minvâl-i nesîc-i èamelim bûúalemûn 
 
8 Göñlümi kendi gibi itdi hevâyî âòir 
 Kime feryâd ideyim dâd bu nefs-i vârûn 
 
9 Bir melek manôara ki çeşmimi neôôâre gedâ 
 Bir perî peykere ki èaúlımı eyler meftûn 
 
10 Ârzû-yı ser-i gîsû-yı òam-ender-òam ile 
 Dil-i dîvânemi ki silsile-cünbân-ı cünûn 
 
11 Óarem-i behçete düzdîde nigâh itdi deyu 
 Cân-ı şûrîdemi ki çâh-ı õeúanda mescûn 
 
12 Gâh esrâr ile óayrân u gehi mest-i nebîz 
 Gâh şevú-ı leb-i dilberde esîr-i maècûn 
 
13 Gâh mey nûş-ı ùarab gâh òumâr ile melûl 
 Gâh tiz meşreb ü geh òuşk-demâà-ı efyûn 
 
14 Cân-ı Ferhâd ile ki dûş-be-dûş kühsâr 
 Rûó-ı mecnûn ile ki dest-be-dest Hârûn 
 
15 Oldı dîvâne diliñ şîşe-i nâmûsı şikest 
 Eylemez belki henüz itdigi fièli Mecnûn 
 
16 Ùarzı Mecnûn'a daòi fenn-i cünûnda uymaz 
 èUúalâ didi meåeldir ki cünûn oldı fünûn 
 
17 Òâba varsam ider evhâm-ı òayâlât hücûm 
 Gözüm açsam olur eşkâl-i menâhî efzûn 
 
18 Her müjem bir nigeh-i maèãiyete cây-ı kemîn 
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 Döndüm ol şaòãa ki bekler úapusın ehl-i düyûn 
 
19 Seyyiéâtım o úadar kim ola âóâdı ülûf 
 Defter-i maèãiyetim rûz-ı óisâb olsa yekûn 
 
20 İtdi âlûde beni meşàale-i menhiyyât 
 Olmadım àâéile-i sehv ü õülülden meémûn 
 
21 áaflet ü òâb u şebim cürm-i peyâmı seóerim 
 Nefs-i ôâlim beni her óâl ile itdi maàbûn 
 
22 Ùayy-i hâmûn-ı meèâãiyle dil esb-i reh-vâr 
 äaón-ı meydân-ı èibâdetde velî raòş-ı òarûn 
 
23 Leke-i cürm-i libâs-ı èamelimden çıúmaz 
 Eger olmazsa aña èafv-ı inâyet ãâbûn 
 
24 Demidir òûn-ı ciger dîdelerinden döküle 
 áonca-veş òâriş-i èiãyân dilimi eyledi òûn 
 
25 Baàrımı lâle gibi nâr-ı maèâãî yaúdı 
 Yeridir sûz-ı nedâmetde yine dâà-ı derûn 
 
26 Şeb-i târîk-i menâhîde meded úaldım âh 
 Cigerim sûòte dil-òûn-ı derûnum maózûn 
 
27 Kereminden umarım şuèle-i luùfın ide 
 Óaøret-i úâfile-sâlâr-ı hüdâ râh-nümûn 
 
28 Hâdî-i ins ü melek râh-ber-i cinn ü peri 
 Bâèiå-i kevn ü mekân ü sebeb-i kün-feyekûn 
 
29 Dürr-i yektâ-yı ãadef-perver-i óikmet ki henüz 
 Bulmadı miål ü naôîrin ne Batûn u ne Úarûn 
 
30 Bihterîn maùlaè-ı dîvân-ı nübüvvet ki Òudâ 
 Eylemiş õâtıñı şeh-beyt-i risâlet maømûn 
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31 Kân-ı esrâr-ı óaúîúat yem-i râz-ı úudret 
 Ùabèı gencîne-i óikmet sözi dürr-i meknûn 
 
32 Dü-cihân pâdişehi èarş-ı berîn taòt-gehi 
 Bende-i òâk-i rehi òüsrev-i rubè-ı meskûn 
 
33 Bedr-i tâbân-ı dücâ mâh-ı sipihr-i İsrâ 
 Neyyir-i burc-ı hüdâ mihr-i nübüvvet gerdûn 
 
34 Nâzenîn-i dü-cihân yaèni óabîbü'r-Raómân 
 Aómed-i mürsel o maóbûb-ı Òudâ-yı bî-çûn 
 
35 O şehiñ levó-i kirâmî-i vücûdı bulmuş        
 Ezelî mihr-i nübüvvet ile èunvân u şuèûn 
 
36 O şehiñ ins ü melek arø u semâda bulsa 
 Gerd-i naèl-i süm-i reh-vârın ider kuól-i èuyûn 
 
37 Sidre-i himmeti ol pâdişehiñ ùûbâ-berg 
 Ùûbî-i rifèati ol pâdişehiñ sidre-àuãûn 
 
38 Ve'ê-êuóâ èârıøı gîsû-yı laùîfi Ve'l-leyl 
 Úâbe úavseyn úalem úaşları yâ Sûre-i Nûn 
 
39 Vâlih-i Ùûr-ı tecellâ-yı cemâli Mûsâ 
 èÂşıú-ı bâriúa-i nûr-ı kemâli Hârûn 
 
40 Óasret-i menziletiyle göge çıúdı èÎsî 
 Óaclet-i mekrümetiyle yere geçdi Úârûn 
 
41 Óarem-i gülşen-i iclâline cennât-ı úuãûr 
 Ravøa-i èizzetine Kevåer-i tesnîm-i èuyûn 
 
42 Dergeh-i èilm-i kemâlinde gedâ meşşâéîn 
 Nüsòa-i óikmeti dem-bestesi işrâúıyyûn 
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43 Vaãf-ı eyvân-ı celâlinde olur maòlûúuñ 
 İki desti zenaò-ı òayme-i óayretde sütûn 
 
44 Encüm ü şems ü úamer bâàçe-i úadrinde 
 Yâsemen-zârda gûyâ ki turunc u lîmûn 
 
45 Cûd-ı bî-fâãılasından eger alsaydı naãîb 
 Óaşre dek vaèdeden evvel açılurdı kemmûn 
 
46 Mıãr-ı endîşede miúyâs-şinâsende olur 
 áarúa-i Nîl-i tahayyür dil ü cân u Õü'n-nûn 
 
47 Olur elbette hücûm-ı saf-ı iclâlinden 
 Sürer âyâtı gibi òaãmınıñ iúbâli nigûn 
 
48 Devr-i óıfôında o ãâóib-óikem ü esrârıñ 
 Dil-i bîmârıña hem-vâre şifâdır úânûn 
 
49 Bû-èAlî nüsòa-i Loúmân gibi àarú-âb olsun 
 Pârelensün ser-i dûşında òum-ı Eflâtûn 
 
50 Úurb-ı Óaú-menziletâ şâh-ı sütûde-ãıfatâ 
 Ey iden èafv-ı şefâèatle èuãâtın memnûn 
 
51 Sensin ol kim óarem-i dergehine òâdim olan 
 Âfet-i her dü-cihândan olur elbette maãûn 
 
52 Çihre-i zerdini òâk-i deriñe kim ki süre 
 Anıñ iksîr-i saèâdet işin eyler altun 
 
53 Nola èiãyânımızı eylese èafvıñ mestûr 
 Maóv olur baór-i muóîùe dökülünce Ceyòûn 
 
54 Yine óaú üzre edâ eyleyemem biñde birin 
 Tâ-óaşr èömrüm olup vaãfına olsam meéõûn 
 
55 Feyø-i evãâfı cemîliñde olur dürr-i Naôîm 
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 Süòanım her ne úadar olsa kelâmım mevzûn 
 
56 Daòme-i vaãfıñı buldum dil-i vîrânımda 
 Olur elbette òarâbâtda genc-i medfûn 
 
57 Çeker elbette àamıñ ben úuluñ àam çekmem 
 Çünki her emr olur vaútine şâhım merhûn 
 
58 Yeter ey òâme süòan girye-künân eyle niyâz 
 Bir duèâ úıl ki ola óüsn-i úabûle maúrûn 
 
59 Tâ ki burc-ı bedene óükmün ide rûó-ı revân 
 Tâ ola nefs ü hevâ mülk-i derûnından bîrûn 
 
60 Ravøa-i pâkine îåâr u niåâr ola müdâm 
 äalavât ile taóiyyât-ı ãadâúat-meşóûn 
 
61 Dil-i aóbâbı selâmetde vü cân-ı òaãmı 
 Ola dâéim siper-i nîze-i ùaèn-ı ùâèûn 
 
 64 (T: 46b, R: 43a, A: 53a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey òudâvend-i mükerrem raómeten li'l-èâlemîn 
 Hem óabîb-i Kibriyâ hem raómeten li'l-èâlemîn 
 
2 Zîr ü bâlâsında imøâ óüccet-i evãâfınıñ 
 Hem muèaòòar hem muúaddem raómeten li'l-èâlemîn 
 
3 Tâ midâd-ı ıãùıfâ kim ãunè-ı óakkâk-i ezel 
 Aña yazmış naúş-ı òâtem raómeten li'l-èâlemîn 
 
4 Óaú vücûd-ı kâmilin itmiş daòi maèdûm iken 
 Cism-i èâlem cân-ı âdem raómeten li'l-èâlemîn 
 
5 Pîş-gâh-ı èizzetinde dâmen-i Rûóü'l-Úudüs 
 Biñ óicâb ile ferâhem raómeten li'l-èâlemîn 
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6 Didiler Kerrûbiyân teşrîfini tebşîr idüp 
 Müjde geldi òayr-maúdem raómeten li'l-èâlemîn 
 
7 Şâhid-i vaódet-serâ-yı úurb-ı maóbûb-ı Òudâ 
 Bezm-i àaybü'l-àaybe maórem raómeten li'l-èâlemîn 
 
8 Òüsrev-i kürsî-nişîn şâhen-şeh-i Refref-mekîn 
 Zîb-i ãadr-ı èarş-ı aèôam raómeten li'l-èâlemîn 
 
9 Serv-i gülzâr-ı le-èamrük naòl-ı mâ-evóâ-çemen 
 Gülbin-i levlâk-şebnem raómeten li'l-èâlemîn 
 
10 Enbiyânıñ iftiòârı mürselîniñ mefòarı 
 èÂlem-i cân cân-ı èâlem raómeten li'l-èâlemîn 
 
11 èÂşıú-ı dîdârı Yûsuf vâlih-i nuùúı Kelîm 
 Óüsn ü òulú ile müsellem raómeten li'l-èâlemîn 
 
12 Zinde-i nuùú-ı revân-baòşı dil-i Óıør-ı nebî 
 Rûó-ı Îsâ cân-ı Meryem raómeten li'l-èâlemîn 
 
13 Râz-dân-ı lî-maèallâh maórem-i bezm-i şühûd 
 Òalvet-i İsrâ'da hem-dem raómeten li'l-èâlemîn 
 
14 Çarò ü mînâ sidre vü ùûbâ ile kürsî-i èarş 
 Úaãr-ı mièrâcında süllem raómeten li'l-èâlemîn 
 
15 Gîsûvân-ı müşg-fâmı kisve-i Beytü'l-óarâm 
 Teşne-i dîdârı zemzem raómeten li'l-èâlemîn 
 
16 Nûrdur naòl-ı revânı sâye olmaz nûrda 
 Cümleten rûó-ı mücessem raómeten li'l-èâlemîn 
 
17 Minber-ârâ-yı risâlet muútedâ-yı enbiyâ 
 Òuùbe-i vaãfında munøam raómeten li'l-èâlemîn 
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18 Cins-i evãâfıyla envâè-ı òalâyıú leb-güşâ 
 Her lisânda vaãfı elzem raómeten li'l-èâlemîn 
 
19 èÂrif-i sırr-ı èulûm-ı evvelîn ü âòirîn  
 Kâşif-i her râz-ı mübhem raómeten li'l-èâlemîn 
 
20 Ümmî-i nâ-òande ammâ òâce-i müşkil-güşâ 
 Müddeèî baóå ile mülzem raómeten li'l-èâlemîn 
 
21 Óüccet-i úâùıèla óaúú u bâùılı farú itmege 
 Tîà-ı şerèi seyf-i mübrem raómeten li'l-èâlemîn 
 
22 Âferînişden vücûh-ı tâm ile mümtâz olup 
 èİlm ü èirfân ile aèlem raómeten li'l-èâlemîn 
 
23 Eylemiş Óaú pâye-i câh-ı celâl ü èizzetin 
 èArş-ı aèôamdan muèaôôam raómeten li'l-èâlemîn 
 
24 Rîzesiniñ şâh-râh-ı rifèati òurşîd ü mâh 
 Tûdesi nüh-ùâú-ı ùârem raómeten li'l-èâlemîn 
 
25 Zer-niåâr-ı mekrümet gevher-feşân-ı èâùıfet 
 Ùabè u desti kân ile yem raómeten li'l-èâlemîn 
 
26 èAdl ü dâd ile óacâlet-baòş-ı ãad-Nûşirevân 
 Şerm-sâr-ı cûdı Óâtem raómeten li'l-èâlemîn 
 
27 Eylemiş yümn-i úudûmı leyletü'l-mièrâcda 
 Úâmet-i eflâki pür-òam raómeten li'l-èâlemîn 
 
28 Úabøa-i èazminde nuãret tîàıdır nûr-ı siyâh 
 Nîze-i rezminde perçem raómeten li'l-èâlemîn 
 
29 Dest-bürd-i Úahramân-ı úahrınıñ bî-ùâkati 
 Òaãmı olsa Sâm ü Rüstem raómeten li'l-èâlemîn 
 
30 èAcz ile nâmûs-ı ekber midóat-i õâtında lâl 
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 èAúl-ı küll vaãfıñda ebkem raómeten li'l-èâlemîn 
 
31 Cebhe-fersâ-yı rikâbı eşheb-i evãâfınıñ 
 Nice İbrâhîm-i Edhem raómeten li'l-èâlemîn 
 
32 Òâdimân-ı ravøa-i cennet-zemîn-i dergehi 
 Óûr u àılmân ile tev'em raómeten li'l-èâlemîn 
 
33 Naèt-ı gûn-â-gûnı dilde tâ kim cânım tendedir 
 Biñ òulûã ile muãammem raómeten li'l-èâlemîn 
 
34 Ümmeti pür-sûr-ı iúbâl ü ôafer idbâr ile 
 Düşmen-i pür-şûr-ı mâtem raómeten li'l-èâlemîn 
 
35 Gûy-ı sîlî-òorde-i çevgân dest-i saùveti 
 Farú-ı ëaóóâk ü ser-i Cem raómeten li'l-èâlemîn 
 
36 Kârvân-ı ins ü câna rehber-i fevz-i necât 
 Úâfile-sâlâr-ı ekrem raómeten li'l-èâlemîn 
 
37 Lûledir èaùşân-ı iósâna úalem parmaúları 
 Ùabè-ı cûy-ı luùfa maúsem raómeten li'l-èâlemîn 
 
38 Neşve-i câm-ı sürûr-encâm-ı bezm-i şefúati 
 Õevú-baòş-ı cân-ı pür-àam raómeten li'l-èâlemîn 
 
39 Râyet-efrâz-ı şefâèat sâye-endâz-ı ümem 
 èÂcizân-ı óaşri eróam raómeten li'l-èâlemîn 
 
40 Güm-rehân-ı ôulmet-i èiãyâna nûr-ı èafv ile 
 Reh-nümûn-ı semt-i eslem raómeten li'l-èâlemîn 
 
41 Müşfiú-i eşk-i nedâmet-rîz-i dâmân-ı niyâz 
 Mihribân-ı çeşm-i pür-nem raómeten li'l-èâlemîn 
 
42 Dârû-yı dârü'ş-şifâ-yı èafvı her dil-òasteye 
 Derd-i bî-dermânına em raómeten li'l-èâlemîn 
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43 èİllet-i bîmâr-ı èiãyâna ùabîb-i çâre-sâz 
 Òâùır-ı mecrûóa merhem raómeten li'l-èâlemîn 
 
44 áuããa-i èiãyân Naôîm-i zâra kâr itdi meger 
 Eyleye èafv ile òurrem raómeten li'l-èâlemîn 
 
45 Óasret-i òâk-i deri muømer øamîrimde müdâm 
 Ey àamı cânımda müdàam raómeten li'l-èâlemîn 
 
46 Maómidet-òân-ı ãıfât-ı pâúi óâlâ her zebân  
 Vaãf-ı õâtı zîb-i her fem raómeten li'l-èâlemîn 
 
47 Nâmını tesbîó idüp gökde melek yerde beşer 
 İtdiler evrâdına øam raómeten li'l-èâlemîn 
 
48 Bin taóiyyât ü selâm olsun revân-ı pâkine  
 Virdim olduúca dem-â-dem raómeten li'l-èâlemîn 
 
 65 (T: 47b, R: 44a, A: 54a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Şiddet-i deyden olup efsürde ser-tâ-ser zemîn 
 Òâne-i âyînede sermâ çıúardı erbaèîn 
 
2 èÂlemi ãırça-serây itdi yine şâh-ı şitâ 
 Çekdi mînâdan basîù-i òâke bir naùè-ı güzîn 
 
3 Şuèle mâh encüm şerâr aña şihâb oldı èalev 
 Faãl-ı deydir yaúdı âteş-dânını çarò-ı metîn 
 
4 Mâh-ı nev ôann eyleme âvîòte yaò-pâredir 
 Zîr-i bâmından nümâyân itdi bu nüh şeh-nişîn 
 
5 Berf ãanma õeyl-i bâà-ı dehre bâd-ı ãunè ile  
 Ùârem-i èulvîden îåâr oldı berg-i yâsemîn 
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6 Dirhem-i berf-i nücûmuñ destine àırbâl alup 
 Òurdesin dökdi yere ãarrâf-ı çarò-ı òurde-çîn 
 
7 Penbe-rîz oldı kemânından yine óallâc-ı dehr 
 Berf ãundı ditredi cism-i yetîmân-ı óazîn 
 
8 Müşg ile kâfûrdur şâm-ı sîne berf-i sefîd 
 İtdi ârâyiş dükânın behmen-i serd ü òaşîn 
 
9 Âsumâna eyledi teéåîr bâd-ı mihr-i cân 
 İtdi yaòdân manúal-i mihri sipihr-i çârümîn 
 
10 äavlet-i deyden olurdı lerze-nâk ü sîne-çâk 
 Şîr-i berfîne düçâr olsa bu dem şîr-i àarîn 
 
11 Keåret-i berf ol úadar kim yolda eylerdi òaùâ 
 Çıúsa ãaórâya künâmından eger âhû-yı Çîn 
 
12 Pâre pâre kef niåâr oldı dehânından yere 
 Berfdir ãanma esirdi üştür-i çarò-ı berîn 
 
13 Serdî-i dey baór-i mevvâcı musaùùaó gösterüp 
 Úaldı zîr-i yaòda deryâda olan çîn-i cebîn 
 
14 İtdi iôhâr-ı bürûdet tünd-bâd-ı zemherîr 
 Cebhe-i ebr-i maùîr olsa èaceb mi çîn çîn 
 
15 Óabs idüp enhâr-ı kec-reftârı sulùân-ı şitâ 
 Dest-bürd-i berd ile çekdi òiãâr-ı âhenîn 
 
16 Bîm-i deyden geydi sincâb-ı sehâbı âfitâb 
 Úaldı òâkisterde aòker-veş o rûy-ı âteşîn 
 
17 Ùoñdurup eşcâr-ı bâàı serdî-i bâd-ı óarîf 
 Bir perîdir şîşede yaò-beste her naòl-ı güzîn 
 
18 Óükm-i sermâ ol úadar eşyâya teéåîr itdi kim 
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 Oldı efsürde ãadefde úaùre-i dürr-i åemîn 
 
19 Pençe-i behmen úabâ-yı sebz-i eşcârı yine 
 Pâre pâre itdi ne dâmen úodı ne âstîn 
 
20 Úalb-i saòt-ı yâre teéåîr itmez oldı sûz-ı dil 
 Gûyiyâ ùoñdı şitâdan nâle-i âh ü enîn 
 
21 Serdî-i bâd-ı şitâdan mihr ü mâhı òıfô içün 
 Gökde úat úat perdeler çekdi seòâb-ı èanberîn 
 
22 Yer yer âvîze olan yaò-pâre ãanma çekdiler 
 Òaãmına sulùân-ı dîniñ cünd-i sermâ tîà-i kîn 
 
23 Pertev-i nûr-ı Òudâ kim oldılar pervâne-vâr 
 Cemè-i şemè-i bezm-i mihri enbiyâ vü mürselîn 
 
24 Nükte-dân-ı lî-maèallâh maórem-i bezm-i şühûd 
 Vâkıf-ı esrâr-ı òalvet-òâne-i èayne'l-yaúîn 
 
25 Pâdişâh-ı èarş-mesned kim muùîè-i şerèidir 
 Enbiyâ vü mürselîn ü evliyâ-yı kümmelîn 
 
26 Úulzüm-i èummân-ı èirfân kim yanında úaùredir 
 Baór-i bî-kaèr-ı èulûm-ı evvelîn ü âhirîn 
 
27 Râyet-efrâz-ı øafer kim oldı itdikçe cihâd 
 Tîr-i nuãret der-kemân ü cünd-i furãat der-kemîn 
 
28 Cân-ı âlem èâlem-i cân rûó-ı ãadr-ı kün-fekân 
 Nûr-baòş-ı cebhe-i îmân çerâà-efrûz-ı dîn 
 
29 Lücce-i èafv u şefâèat kân-ı cûd-ı meróamet 
 Çâre-sâz-ı èillet-i ümmet şefîèü'l-müõnibîn 
 
30 Mefòar-i her dü-cihân bâlâ-nişîn vâlâ-nişân 
 Dâver-i èarş-âstân Sidre-mekân Refref-mekîn 
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31 Şâhid-i kâşâne-i İsrâ óabîb-i Kibriyâ 
 Şehriyâr-ı èâlem-ârâ şehsüvâr-ı nâzenîn 
 
32 Aómed-i mürsel óabîbullâh Muóammed Muãùafâ 
 Nâzenîn-i úurb-ı Óaú maóbûb-ı Rabbü'l-âlemîn 
 
33 Ol şeh-i kevn ü mekânıñ çâr-yâr-ı bâ-ãafâ 
 Her biri oldı binâ-yı şerèine rükn-i rekîn 
 
34 Ol şehiñ maóşerde iki àâşiye-ber-dûşıdır 
 Muttaãıl èafv ü şefâèat der-yesâr ü der-yemîn 
 
35 äâóibü'l-mièrâc o peyàamber ki esb-i úadriniñ 
 Cilve-gâhı èarş-ı aèlâ oldı gâm-ı evvelîn 
 
36 Ôıllı ol nûr-ı Òudâ'nıñ düşmese òâke nola 
 Cismini rûó-ı muãavver eylemiş cân-âferîn 
 
37 Ravøa-i cennet-óarîm-i câhına ferrâş olup 
 Eyledi çârûb-ı müjgânın dü-çeşm-i óûr-ı èîn 
 
38 Şevú-yâb-ı feyø-i güftârı dil ü cân ü kelîm 
 Õevú-baòş-ı rûó-ı Îsâdır o nuùú-ı sükkerîn 
 
39 Âsitân-ı câhınıñ züvvârı ervâó-ı kirâm 
 äuffe-i dergâhınıñ òuddâmı aãóâb-ı güzîn 
 
40 Sâkin-i cennet-zemîn-i dergehi Kerrûbiyân 
 Zâéir-i Beytü'l-óarâm-ı ravøası rûóü'l-emîn 
 
41 Rîzesiniñ reh-güzâr-ı rezmi farú-ı ferúadân 
 Kürsî-i pây-ı riúâb-ı èazmi çarò-ı heftümîn 
 
42 Zîr-i rânında o bî-hemtâ Burâú-ı dil-keşiñ 
 Bâli şehbâl-i Hümâ ùâvûs-düm èanúa-sürîn 
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43 Şânına şâyân degildir fi'l-meåel olsa eger 
 Mâh-ı nev sîmîn-rikâb ü mihr aña zerrîn zîn 
 
44 Úande kim èaùf-ı èinân itse livâ-yı èazmine 
 Şuúúadır naãrun minallâh ser-èalem fetó-i mübîn 
 
45 Mâlik olmuşdı risâletle nübüvvet mülkine 
 Olmamışken rûó-ı Âdem cilve-baòş-ı mâ ü ùîn  
 
 46 Dehre óükm itdi Süleymân-ı nebî bir mühr ile 
 Oldılar ammâ Süleymânlar aña zîr-i nigîn 
 
47 Her kemîne bende-i fermânınıñ vaút-i èaùâ 
 Kemterîne baòşişi maóãûl-i ãad-genc ü defîn 
 
48 Vâãıl-ı dergâh-ı òuld eyvânınıñ tesbîóidir 
 Hâõihi cennâtü èadnin fedòulûhâ òâlidîn1 
 
49 Sâéil-i dergâhınıñ ser-nâme-i iúbâliniñ 
 Yazdılar èünvânını èizzet-úarîn devlet-rehîn 
 
50 Óâşe lillâh dâòil-i dâru'l-emân-ı òıfôına 
 Óaşre dek furãat bula iàvâya iblîs-i laèîn 
 
51 Pâdişâhâ úurb-câhâ èarş-dergâhâ şehâ 
 Ey vücûh-ı tâm ile vâlâ-ter ü bâlâ-terîn 
 
52 Sen o sulùân-ı dü-âlemsin ki itseñ iltifât 
 Dehre óükm eyler Süleymân gibi her èabd-i kemîn 
 
53 èÂcizân-ı óaşre itmiş Óaú seni kehfü'l-emân 
 èAfv-ı luùfuñdur èuãât-ı ümmete óıãn-ı óaãîn 
 
54 Gülşen-i vaãf-ı ãıfâtıñda yine cûşân olup 
                                                           
1 İkinci mısrada, Kur'an-ı Kerîm'in farklı yerlerinde geçen "cennâtü 'adnin/adn cennetleri"  ibaresinin 
başına "hâzihî" kelimesi eklenmiş, ardından da, Zümer Sûresi'nin 73. ayetinin "Ebedî olarak kalmak 
üzere oraya girin" anlamındaki parçası eklenmiştir. 
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 Aúdı bir âb-ı revân gibi bu şièr-i dil-nişîn 
 
55 Mihr-i mührüñ óasretinden oldum engüşt-i pesîn 
 Yâ nebî eyle beni şâyeste-i engüşterin 
 
56 Pîr ü bernâ òâk-i pâk-i ravøaña sevgend ider 
 Ey àubâr-ı dergehiñ tâc-ı şeref-baòş-ı yemîn 
 
57 Feyø-i naètıñ virdi ãad-gûne óalâvet naômıma 
 Şîr ile şîrîn olur perverde olsa engübîn 
 
58 Rûmda Óassân olam vaãf-ı ãıfâtıñda eger 
 Feyø-i õâtıñla olursañ ben åenâ-kâra muèîn 
 
59 èÖmrüm olduúca åenâña bezl idem maúdûrumı 
 Söyleye ins ü melek arø u semâda âferîn 
 
60 Luùfuña iósânıña úaldım iki destim tehî 
 Sâéilim eyle simâù-ı şefúatiñden rîze-çîn 
 
61 Yâ Resûlallâh Naôîm-i bî-kesi eyle úabûl 
 Anı redd itme be-óaúú-ı ãaób ü âl ü tâbièîn 
 
62 Seyyiéâtım ãıàmaz oldı defter-i aèmâlime 
 Cürmümü taórîrden úaldı Kirâmen Kâtibîn 
 
63 Şerr-i şûrından rehâ bulmaú müyesser olmadı 
 Mâniè-i òayr-ı èameldir nefs-i şirrîr ü mühîn 
 
64 Sehv ile uydum hevâ-yı nefse itdim maèãiyet 
 Âdemi lâ-büd belâya uàradır sû-i úarîn 
 
65 Geçdi àafletle şeb u rûzum dirîàâ bilmedim 
 Øâyiè oldı bîhûde bunca şuhûr ile sinîn 
 
66 Oldı cüzé-i aèôam-ı terkîbi èiãyân ü fesâd 
 Ùurfa maècûndur bu nefs-i bed-sirişt ü bed-èacîn 
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67 Besdir ey òâme yeter ùaró-ı maúâl-i germ ü serd 
 Tâ-be-key tekåîr-i güftâr eylediñ àaåå ü åemîn 
 
68 Geldi hengâm-ı duèâ dergâh-ı Óaúúa el açup 
 Bir duèâ úıl kim úabûl ide mucîbü's-sâéilîn 
 
69 Tâ ki mâl-â-mâl idüp dehri zemistân berf ile 
 Óükmün icrâ eyleye faãl-ı şitâda erbaèîn 
 
70 Tâ ki ger àâlib gehî maàlûb olup ãaff-ı şitâ 
 Olalar germâ vü sermâ în berân ü ân berîn 
 
71 Başına yaàa tegerk-i àuããa òaãm-ı şerèiniñ 
 Şiddet-i berf-i meãâéible ola endûh-gîn 
 
72 Dûstân-ı òânedânı òurrem ü òandân ola 
 Düşmen-i câhı ola maózûn nâ-şâd u àamîn 
 
73 Ehl-i diller vaãfın itdikçe disünler ol şehiñ 
 Gûş idenler raómetullâhi èaleyhim ecmaèîn 
 
 66 (T: 72b, R: 67b, A: 128a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ey cihân-ı amân amân-ı cihân 
 èAlem-i cân cân-ı èâlemiyân 
 
2 Ey Ferîdûn-fer ü Sikender-der 
 Şeh-i Dârâ-òaşem Cem-i devrân 
 
3 Ey felek-kevkeb ü sitâre-sipâh 
 Vey úader-úudret ü úaøâ-fermân 
 
4 Kilk-i Bercîs levó-i mâh üzre 
 Böyle yazmış åenâsına èünvân 
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5 Mâh-ı kevkeb òıdîv-i mihr-direfş 
 Şâh-ı seyyâre-ceyş ü çarò-tüvân 
 
6 Úahramân-saùvet ü Nerîmân-bezm 
 äaf-der-i dehr ü Rüstem-i destân 
 
7 äadr-pîrâ-yı mülket-i òânı 
 Âsumân-mesned ü felek-eyvân 
 
8 èAlem-efrâz-ı fetó ü nuãret-òayl 
 Maôhar-ı tâm-ı himmet-i merdân 
 
9 Bî-òazân verd-i gülşen-i İslâm 
 Gül-i bî-òâr-ı gülbün-i îmân 
 
10 Şehriyâr-ı úalem-rev-i dâniş 
 Pâdişâh-ı memâlik-i èirfân 
 
11 Dürretü't-tâc-ı òüsrevân-ı güzîn 
 Úurretü'l-èayn-ı cümle-i şâhân 
 
12 Fihris-i nüsòa-i òudâvendî 
 Levóa-i defter-i òudâvendân 
 
13 İftiòâr-ı sülâle-i Cengîz 
 Òân-ı vâlâ-tebâr-ı èâlî-şân 
 
14 Kaèbe-i cûd Òân Selîm Girây 
 Şeref-i dûde-i Bahâdır Òân 
 
15 O Süleymân-serîr kim olmuş 
 Bende-i âsitânı ins ile cân 
 
16 O şeh-i taòt-gâh-ı mekrümetiñ 
 Her gedâ dergehinde bir sulùân 
 
17 O şehiñ kemterîne baòşîşidir 
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 Kişver-i Hind ü òıùùa-i Îrân 
 
18 O şehiñ bezl-i èâùıfetde olur 
 Dil ü dest-i kerîmi baór ile kân 
 
19 O kemân-dâr-ı nuãretiñ tîri 
 Dikdi ser-menzil-i ôaferde nişân 
 
20 Hem seòâ vü keremde bî-enbâz 
 Hem èaùâ vü himemde bî-aúrân 
 
21 Mekrümetde miåâli nâ-mevcûd 
 Maèrifetde kemâli bî-noúãân 
 
22 Der-i cûdında Bermekî sâéil 
 Òâtem-i Ùayy o bâbda der-bân 
 
23 èArãa-gâh-ı àazâda Rüstem-rezm 
 Pîşe-zâr-ı veàâda şîr-i jiyân 
 
24 Òâk-i dergâhı tûtiyâ-yı èuyûn 
 Belki kuólü'l-cevâhir-i aèyân 
 
25 Pîş-i dânâ-yı dânişinde olur 
 Heme nâdân efâøıl-ı Hemedân 
 
26 Ùalèat-i baòtı kim bir âyînedir 
 Âfitâb olmuş aña âyînedân 
 
27 Kâse-şûy-ı tenûr-ı iclâli 
 Şeh-i faàfûr u òüsrev ü òaúân 
 
28 Dergeh-i èizzetinde şâyeste 
 Olsa Bercîs kâtib-i dîvân 
 
29 Doldı kûs u naêîr-i èadliyle 
 Úubbe-i şeş-cihât ü çâr-erkân 



425 
 

 
30 Der-i dâru'ş-şifâ-yı luùfında 
 Derdi bîgâne âşinâ-dermân 
 
31 Úulzüm-i bî-úıyâs-ı cûdından 
 Úaùredir heft-lücce-i èummân 
 
32 Óilm ü temkîn õâtına nisbet 
 Õerreden de óafîf kûh-ı girân 
 
33 Kâm-ı òalú-ı cihân muèaùùardır 
 Tâ ki oldı nesîm-i òulúı vezân 
 
34 èAdl ü dâdı miyân-ı eødâda 
 O úadar ãaldı ùaró-ı emn ü emân 
 
35 Ki civârında bulsa cîrânı 
 Gözedir şîr-i ner óaúú-ı cîrân 
 
36 İtse bir sûúa emr-i yek-rengî 
 Eyleye ittióâd sûd u ziyân 
 
37 Úılsa nehy-i şiúâú-ı beyn eger 
 Bir ola óaşre dek bahâr u òazân 
 
38 Dest-i mièmâr-ı óıfôı itmededir 
 Yeési vîrân ümîdi âbâdân 
 
39 Õât-ı pâki miyân-ı leşkerde 
 Mâh-ı bedr ile encüm-i raòşân 
 
40 Rûz-ı heycâ kesüp biçer òaãmı 
 İstemez tîà-ı tîzi seng-i fesân 
 
41 Düşmeni Sâm u Rüstem olsa olur 
 Úabøa-i úudretinde úaddi kemân 
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42 Oldı gûyâ kemân-ı òışmında  
 Merg-i sûfâr tîr ecel peykân 
 
43 Òaãmı çâha ãalup ãoyar derisin 
 Olsa Rüstem libâsı bebr ü beyân 
 
44 Çıúsa ãayd u şikâra şîrâne 
 Ola Nûşîrevân öñince revân 
 
45 Behle-i dest-i bâz-dârı ile  
 Ùutamaz pençe Úahramân-ı zamân 
 
46 Úaãd-ı ãayd-ı àazâl-i óâver idüp 
 Râkib-i èazmi olsa eşheb-rân 
 
47 Edhem-i úadriniñ olur lâ-büd 
 Naèl-i sîm-i sümi meh-i tâbân 
 
48 Oldı bâzîçe-gâh-ı rifèatine 
 Mihr-i zer gûy mâh-ı nev çevgân 
 
49 äadme-i tünd ü tîz reh-vârı 
 Pây kûpâl olunca gerd-efşân 
 
50 Gökde åevr-i felek olup muøùarr 
 Yerde gâv-ı zemîn ola lerzân 
 
51 Germ-reftâr-ı âhuvâne ile 
 Türk-tâz itse ol sebük cevelân 
 
52 Sürèatinden gelür basîù-i zemîn 
 Evvelîn cilve teng ber-meydân 
 
53 Pâdişâhâ sipihr-dergâhâ 
 Ey iden òaãmı bî-ser ü sâmân 
  
54 Pây-mâl-i süm-i semendiñdir 
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 Nereye eylediñse èaùf-ı èinân 
 
55 Düşmenân oldı bîm-i tîàıñdan 

Bâzgûn-naèl ile feres-cünbân 
 
56 Sensin ol şeh ki ãubó u şâm olur 
 Saña meddâó òaãma meråiye-òân 
 
57 Ey miåâl-i bihişt dergâhı 
 Òâdim-i bezmi óûr ile àılmân 
 
58 Bâà-ı vaãfıñda bülbül-i nuùúum 
 Bu úasemlerle eylesün elhân 
 
59 Be-ulûhiyyet ü be-õât-ı ilâh 
 Be-ãıfât-ı muúaddes-i Yezdân 
 
60 Be-lüàât-ı laùîf-i çâr-kitâb  
 Be-nikât-ı maèânî-i Úuréân 
 
61 Be-kerem-kârî-i-i şefîè-i ümem 
 Be-èuãât u be-raómet-i Raómân 
 
62 Be-àubâr-ı èabîr-i ravøa-i pâk 
 Be-hevâ-yı Medîne vü sükkân 
 
63 Be-reh-i Mekke vü be-pây-ı ùaleb 
 Be-òulûã-ı derûn-ı ãâf-dilân 
 
64 Be-óadî òânî-i úaùâr-ı Óicâz 
 Be-òoy-ı pây-i bâdiye-pûyân 
 
65 Be-ten-i maórem ü dem-i iórâm 
 Be-ser ü dûş u sîne-i èuryân 
 
66 Be-òurûş-ı terâne-i lebbeyk 
 Be-ciger-sûzî-i enîn ü fiàân 
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67 Be-dil-i pâre pâre-i óuccâc 
 Be-girîbân-ı çâk-tâ-dâmân 
 
68 Be-maúâmât-ı vaúfe vü èArafât 
 Be-sirişk-i revân be-pây-i devân 
 
69 Be-reh-i Merve vü be-saèy ü äafâ 
 Be-dem-i eşk-i maàfiret-cûyân 
 
70 Be-ãafâ-yı maúâm-ı İbrâhîm 
 Be-temâşâ-geh-i dem-i úurbân 
 
71 Be-ùavâf-ı óarîm-i Beyt-i Óarâm 
 Be-leb-i âb-ı Zemzem ü èaùşân 
 
72 Be-der-i Kaèbe vü be-seng-i siyâh 
 Be-leb-i bûs-ı ârzû-mendân 
 
73 Be-nihâl-i ser-âmed ü be-sütûn 
 Biri Óannândır biri Mennân 
 
74 İde meşkûr saèyiñi Bârî 
 Úıla maúbûl óaccıñı Subóân 
 
75 Ey penâh-ı gürûh-ı ehl-i kemâl 
 Vey muèîn ü ôahîr-i nükte-verân 
 
76 Cürmümi èafv idüp benim olma 
 Nâ-sezâ vaøè u ùavrıma nigerân 
 
77 Ben de güstâò olup óuøûruñda 
 èArø-ı óâl eyleyem àazel-gûyân 
 
78 Göñlümi aldı nâz ile cânân 
 Beni úul itdi bir şeh-i òûbân 
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79 İki silk-i leéâl dendânı 
 Leb-i laèlîni óoúúa-i mercân 
 
80 Bir àılâf içre iki òançer idi 
 èAks-i ebrûları dilimde hemân 
 
81 Yoà idi bende úudret-i güftâr 
 Baàlamışdı dilim o mûy-miyân 
 
82 Şemè-veş bezm-gâh-ı èaşúında 
 Gâh òandân idim gehî giryân 
 
83 Gerçi pervâne-i maóabbetini 
 Yanmadan şemèeylemez sûzân 
 
84 Óayf şîrîn-mezâú-ı vuãlat iken 
 Eyledi telò èayşımı hicrân 
 
85 Óasretiyle o genc-i pinhânıñ 
 Oldı maèmûre-i dilim vîrân 
 
86 Düşdi âòir miyân-ı aàyâra 
 Úaldı ôulmetde çeşme-i óayvân 
 
87 İtdiler dûr mekr ile óussâd 
 Yûsufı çâha ãaldılar iòvân 
 
88 Úande aòşam ider ola âyâ 
 Bilmezem şimdi ol meh-i Kenèân 
 
89 Dil-i şeydâ gibi şikest oldı 
 Şîşe-i èahd ü sâàar-ı peymân 
 
90 Eyledi mıãr-ı cismimi àarú-âb 
 Nîl-i eşk itdi ol úadar ùuàyân 
 
91 Dil-i germ ile eşk-i çeşm-i terim 
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 Oldı gûyâ tenûrla ùûfân 
 
92 Şimdi şâhâ benim Naôîm-âsâ 
 Vaùanından àarîb olan el-ân 
 
93 Óâsid-i dûn o gürg-i nâ-geh-gîr 
 Reme-i èaúlım itdi ser-gerdân 
 
94 İtdigi cevri gûsfend-i dile 
 İtmedi İbn-i Malúoc u Úaramân 
 
95 Ôâhir u bâùın eyledim tevbe 
 Her ne itdimse âşikâr u nihân 
 
96 İdeyim gevher-i niyâzımı èarø 
 Eyle silk-i úabûlüñe şâyân 
 
97 Vaúèı yoú dergehiñde çıúsa eger 
 Felek-i heftümîne bir keyvân 
 
98 Pest olurdı yanımda úadr-i züóal 
 Bendeñe eyleseñ birin iósân 
 
99 Ben daòi şâd u kâm olup nâmın 
 Gül-i baòtım gibi úosam òandân 
 
100 Maôhar-i iltifâtıñ oldıàımı 
 Düşeler reşke seyr iden yârân 
 
101 Naômımı gûş idüp ümîdim odur 
 Diyesiñ âferîn getür úaftân 
 
102 Bâ-òuãûã ey şehinşeh-i àâzî 
 Midóatiñde çekince tîà-ı zebân 
 
103 Tîà-ı tîz-i zebân óâsid olur 
 Aña nisbetle erre yâ sûhân 
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104 Ne úadar itse iddièâ-yı hüner 
 Óâsid-i dûn u ebter ü nâdân 
 
105 Olur elbette nuùúa geldikçe 
 Noúùa-i òâmem aña mühr-i dehân 
 
106 Gerçi èarø-ı kemâl ider evvel 
 Yine ammâ ãoñındadır seyrân 
 
107 Úıymet-i şeb-çerâà pest olmaz 
 Úadrim itmezse de óasûd iõèân 
 
108 Yetişür bu úaãîde-i àarrâ 
 İddièâ-yı kemâlime burhân 
 
109 O kelîmim süòanda ki úalemim 
 Hem èaãâdır elimde hem åuèbân 
 
110 Dûsta dost düşmene düşmen 
 Yaòşiye yaòşidir yamana yaman 
 
111 Görse Bihzâd naúş-ı kilk-i terim 
 Úurı ãûret gibi úala óayrân 
 
112 Oúur eùfâl-i bikr-i fikretimiñ 
 Gûşına òâmemiñ ãarîri eõân 
 
113 Oldı câh-ı kemâle mülóaú 
 Mülk-i maènî ile sevâd-ı beyân 
 
114 Òân-ı maènâ-nevâl-i ùabèımda 
 Dem-be-dem vâridât idi mihmân 
 
115 Dergeh-i òusrev-i kemâlimde 
 İki óâcib Ôahîr ile Selmân 
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116 Geldi vaút-i duèâ úaãîde Naôîm 
 Bula demdir duèâ ile pâyân 
 
117 Bir şehiñ tâ ki devr-i èadlinde 
 Ola âsûde èâlem ü insân 
 
118 Düşmen-i câhınıñ ide Mevlâ 
 Evvelîn pâyesin çeh-i zindân 
 
119 äavlecân-ı úaøâda dâéim ola 
 Farú-ı aèdâsı gûy-veş àalùân 
 
120 Mesned-i èizzet ü saèâdetde 
 Ola pîr olduàınca baòtı cüvân 
 
 67 Úaãîde-i Beççe Berây-ı Óâcî Selîm Girây Òân1 
 (T: 84b, R: 79a, A: 135a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün)   
 
1 Mihri pervâne iden mâh-ı şeb-ârâsın sen 
 Güni maàribde doàan àurre-i àarrâsın sen 
 
2 Óüsnüñe âyine bilmem nice tâb-âver olur 
 èAksini vâlih iden dilber-i raènâsın sen 
 
3 Òaùù-ı sebziñ yetişüp Óıør-ı dil-i şeydâdır 
 Leb-i cân-baòş ile ammâ ki Mesîóâsın sen 
 
4 Dil-i Mecnûn idi èaks-i ruò-ı Leylâya maúâm 
 Òânümân-sûz-ı derûn-ı dil-i Leylâsın sen 
 
5 èÂleme şûr bıraúmış reviş-i reftârıñ 
 Dehre âşûb ãalan fitne-i ber-pâsın sen 
 
6 Sensiz ârâm idemem fikr ü òayâlim sensin 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Dil-i şeydâda nihân dîdede şeydâsın sen 
 
7 Ser-i uşşâú-ı perîşân-dile itdikçe úıyâm 
 Bir úıyâmet úoparır úâmet-i bâlâsın sen 
 
8 Úande baúsam naôarım òâl ü ruò-ı âliñde 
 Merdüm-i dîde-i cân u dil-i şeydâsın sen 
 
9 Úadriñi ehli bilür óâsidi gûş itme Naôîm 
 Úo disünler saña ednâ úatı aèlâsın sen 
 
10 Òân Selîm ol dür-i deryâ-yı şeref medóinde 
 Güher-i nuùú ile pür lücce-i maènâsın sen 
 
11 Nice şeró eyleyim evãâfıñı ey òân-ı kerîm 
 èİlm ü èirfân ile bir nüsòa-i kübrâsın sen 
 
12 Óıør-ı tevfîú refîúi olan İskendersiñ 
 Şübhe yoúdur ya bu dârât ile Dârâsın sen 
 
13 Nola olsañ èalemiñ gibi kafâdâr-ı sipâh 
 İtmiş emvâcını der-pîş o deryâsın sen 
 
14 Mûr-veş tuófe getürdüm deriñe eyle úabûl 
 Úâf-ı rifèatde Süleymân-fer ü èanúâsın sen 
 
15 Çeşm-i câna úademiñ òâki nola kuól olsa 
 Zâéir-i beyt-i Òudâ Kaèbe-i èulyâsın sen 
 
16 Óaccıñı Óaú ide maúbûl ola saèyiñ meşkûr 
 Maôhar-ı èâùıfet-i óaøret-i Mevlâsın sen 
 
17 Óâãılı naúd-i dü-èâlem saña olmaz úıymet 
 Şeref-i kân-ı kerem gevher-i yektâsın sen 
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 68 Úaãîde Berây-ı İbrâhîm Efendi1 
 (T: 85a, R: 79b, A: 155a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)    
 
1 Süòan şikencededir tengî-i dehânından 
 Òıred müøâyaúada ùavú-ı mû-miyânından 
 
2 Şikeste reng-i gül-i mihr rûy-i âlinden 
 Hilâl òam-zede peyveste ebruvânından 
 
3 Metâè-ı nâz-fürûşân úumâş-ı èişve alur 
 O şâh-bender-i óüsnüñ gelüp dükânından 
 
4 Dehânı sırr-ı èademden òaber virir her dem 
 Rumûz-ı àayb sebaú-òân olur zebânından 
 
5 èİõârın eylese şerm-i neôâre òoy-kerde 
 Olur óayâ gül-i pür-jâle gülsitânından 
 
6 Kitâb-ı èaşú oúurum bir melek-liúâdan kim 
 Ferişte Oàlı lüàât ögrenür lisânından 
 
7 Naôîm'e minnet idüp vaãf-ı laèl-i dildârı 
 Cevâhiri aluruz gûne gûne kânından 
 
8 èAceb mi itse niåâr-ı reh-i veliyy-i nièam 
 Leéâl-i naôm-ı terin ùabè-ı dür-feşânından 
 
9 Yegâne òâce-i dânâ-yı mekteb-i maènâ 
 èUùârid ola òacil òâme-i beyânından 
 
10 Òalîl-cûd Birâhîm Efendi kim olmuş 
 Nüvâziş-i dil-i ehl-i niyâz şânından 
 
11 Devât mihr varaú meh úalem-terâş hilâl 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Şihâb òâme úalem-dân zer-nişânından 
 
12 èUlüvv-i câhını gör kim dü-çeşm-i mihr ü mehe 
 Sipihr sürme çeker òâk-i âsitânından 
 
13 Zehî kemân-keş-i diúúat ki ãad-iãâbetle 
 Nişâna tîri varır çıúmadan kemânından 
 
14 Kerem-şièâr òıdîvâ deriñden olalı dûr 
 Geçilmez oldı Naôîm'iñ fiàân fiàânından 
 
15 Hezâr èacz ü niyâz ile geldi dergehiñe 
 Nigâh-ı meróamet ister òudâygânından 
 
16 Olsa hemîşe teraúúîde câh-ı iúbâliñ 
 Budur niyâzı diliñ Rabb-i müsteèânından 
 
17 Bula tenezzül-i baòtıyla õillet ü idbâr 
 èAdûlarıñ ola âvâre òânümânından 
 
 69 Der-æenâ-güsterî-i Óaøret-i Şeyò Muóyiddîn èArabî Úuddise Sırruhu1 
 (T: 141a, H: 84a, R: 132b, A: 114b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Niúâb-ı şebden idüp âfitâb èarø-ı cebîn 
 Cihânı nûr-ı cemâliyle eyledi tezyîn 
 
2 èAceb mi şîşesini èarø iderse çarò-ı kebûd 
 Açıldı gülbün-i èulvîde bir gül-i nesrîn 
 
3 Ya dest-i sâúî-i devrânda sîb-i gülgûndur 
 Ya laèl-i nâb ile lebrîz sâàar-ı sîmîn 
 
4 Ya nev-resîde gül-i gülsitân-ı gerdûndur 
 Ya çâr-ı bâà-ı felekde şüküfte bir zerrîn 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 



436 
 

 
5 Ya sebze-zâr-ı felekde demîde nesrîndir 
 Ya kûhsâr-ı sipihr üzre lâle-i rengîn 
 
6 Ya feyø-i ãubóla üşküfte verd-i óamrâdır 
 Ki oldı zîver-i ùarf-ı külâh-ı çarò-ı berîn 
 
7 Yaòûd bu òâtem-i tesòîr-i âsumândır kim 
 Cihânı itdi Süleymân-miåâl zîr-i nigîn 
 
8 Ya şâh-bâz-ı felek ãubó-dem idüp pervâz 
 Fürûà-ı şaèşaèadan açdı şehper-i zerrîn 
 
9 Ya âşiyân-ı felekden idüp güşâd-ı cenâó 
 Şikârın almaàa gökden süzüldi bir şâhîn 
 
10 Ya mühredir ki ider geh nihân u geh peydâ 
 Bu óoúúa-bâz-ı óiyel-fen sipihr-i mekr-âyîn 
 
11 Yaòûd bu gülşen-i èulvîde naòl-i zîbâdır 
 Ki sâyesinde olur behre-yâb rûy-ı zemîn 
 
12 Ya bir ùabaú güheri eyledi felek îåâr 
 İdüp ziyâret-i úabr-i cenâb-ı şeyò-i güzîn 
 
13 Ne şeyò mürşid-i kâmil ki şâhlar olmuş 
 Derinde biñ dil ü cân ile óâcib-i dîrîn 
 
14 Şeh-i sürûş-sipâh u òıdîv-i èâlî-câh 
 Òudâygân-ı felek-bâr-gâh u èarş-semîn 
 
15 Cihân-güşâ-yı kerem feyø-güster-i èâlem 
 Şeh-i ferişte-şiyem pâdişâh-ı sidre-nişîn 
 
16 Penâh-ı ehl-i kerâmet güzîde-i ümmet 
 Òıdîv-i mülk-i velâyet şeh-i felek-temkîn 
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17 Künûz-ı gevher-i èirfân ùılısm-ı èilm-i ledün 
 Cenâb-ı óaøret-i şeyòu'ş-şuyûò Muóyi'd-dîn 
 
18 O pâdişâh-ı bülend-âsitân ki olmuş ezel 
 Vücûd-ı pâkine mesned serîr-i èilliyyîn 
 
19 O şâh-ı kişver-i dâniş ki olsa şâyeste 
 Hezâr Saèd ile Seyyid derinde èabd-i kemîn 
 
20 O şeh-süvâr-ı feøâ-yı óikem ki itmededir  
 Cihânı ùanùana-i èilmi pür-ãadâ vü ùanîn 
 
21 O nûr-ı dîde-i èâlem ki olsa erzânî 
 áubâr-ı reh-güõeri kuól-i çeşm-i nâdire-bîn 
 
22 Hemîşe bâr-gehi bî-dilâna cây-ı penâh 
 Hemîşe dergehi üftâde-gâna óıãn-ı óaãîn 
 
23 áubâr-ı ravøası kuólü'l-cevâhir-i ebãâr 
 Türâb-ı merúadi èanber-sirişt ü müşg-âgîn 
 
24 Õelîl-i èaşúına òâk-i óarîmi pister-i nâz 
 Ser-i fütâdesine âsitânıdır bâlîn 
 
25 Cemâli úaãrına zer-şemse şems-i èâlem-tâb 
 Celâli ùâkına âvîze èuúde-i pervîn 
 
26 Nigâh-ı luùf ile bir dil-òarâba itse naôar 
 Ola cevâhir-i kâm ile úalbi genc ü defîn 
 
27 Cebîn-i úahrını pür-çîn ideydi her müjesi 
 Olurdı çâkî-i úalb-i èadûya òançer-i kîn 
 
28 Buòûr-ı micmer-i òulú-ı kerîmi her demde 
 Demâà-ı telòi ider kâm-ı dil gibi şîrîn 
 
29 Nesîm-i óıfôı vezân olsa bâà-ı ümmîde 
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 Òazân-ı yeésden eylerdi tâ-úıyâmet emîn 
 
30 Òıdîv-i mûy-şikâfâ cihân-inãâfâ 
 Eyâ güzîde-i dîvân-òâne-i tekvîn 
 
31 Sen ol çerâà-ı Òudâ mürşid-i tüvân-gersin 
 Ki gümrehâna olup muútedâ-yı bezm-i yaúîn 
 
32 Úuluñ Naôîm-i siyeh-kârı da àarîb úoma 
 Meded-res ol aña der-pîş iken zamân-ı pesîn 
 
33 Duèâya başla yeter ey úalem bu güstâóî 
 Òulûs-ı úalb ile dergâh-ı Óaú'da úıl âmîn 
 
34 Hemîşe tâ ki olup âfitâb-ı èâlem-tâb 
 Siyâh burúaè-i şebden seóer güşâde-cebîn 
 
35 Revân-ı pâkini şâd eyledikçe raómet-i Óaú 
 èAdûsın eyleye merdûd-ı èâlem ü àam-gîn 
 
 70 Úaãîde Berây-ı Vaãf-ı Muãùafâ Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Şütür ü Óücre1 
 (T: 160a, H: 101a, R: 150a, A: 151b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
  
1 Olup vaùan şütür-i èaşú-ı yâra óücre-i ten 
 áarîbdir ki şütür óücreyi ide mesken 
 
2 Òayâl-i yâr şütür çeşm-i ter aña óücre 
 Şütürle óücreyi bir yerde seyr idiñ rûşen 
 
3 áamıyla dil şütür ü óücredir nola olsa 
 Niyâzım üştür-i ner úalbi óücre-i âhen 
 
4 Şütür èaceb midir olsa derûn-ı óücre-nişîn 
 Şütürdür âb-ı revân óücredir aña gülşen 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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5 Dikilse üştür-i àam zaòmı óücre-i dilde 
 Olurdı rişte şütür óücre dîde-i sûzen 
 
6 Benem o üştür-i àam óücre kim ãorar lâ-büd 
 Şütürle óücre serimde fetîl ü dâàı gören 
 
7 Şütür hücûmına dûş oldı óücre dolsa nola 
 Dem-i òazâna şütür óücre-i òarâba çemen 
 
8 èAceb mi üştür-i ner baúsa óücresin itmiş 
 Şütür cefâñı derûnum miåâl-i óücre iden 
 
9 Mekânı üştür-i ser-mestiñ olalı óücre 
 Göñül şütürdür aña óücre kâkülüñde şiken 
 
10 Olaldan üştür-i dil dûr-ı óücre-i kûyuñ 
 Fiàân u zârı şütür óücre oldı beyt-i óazen 
 
11 Şütürle óücreyi bîhûde ãanma naômımda 
 Tehemten üştür-i ner óücredir çeh-i Bîjen 
 
12 Yer eylese şütür-i âh óücre-i tenimi 
 Ola kebâb şütür óücre gûyiyâ külòan 
 
13 Şütürle óücre gibi tâ münâsib olsa nola 
 Vücûdı üştürüne bu fütâde óücre düzen 
 
14 Şütür bu cüååe ile óücreye girer mi dime 
 Duyulmadı şütüre óücre oldı pervîzen 
 
15 Ne ùâlib-i şütürüm ben ne ãâóib-i óücre 
 Şütür gibi nola geçdimse óücre úaydından 
 
16 Şütür gibi nola biz bâr-ı óücreyi çeksek 
 Şütürdür âdem aña óücredir bu dâr-ı mióen 
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17 Niyâzıñ üştürüne óücre Ùûr olursa olur 
 Vücûduñ üştürüne óücre Vâdî-i Eymen 
 
18 O üştürüm ki hüner óücresinde oldı baña  
 Şütürle óücre åenâ-yı òıdîve ùaró-ı süòan 
 
19 Şütür-hücûm u ôafer-óücre Muãùafâ Pâşâ 
 Ki virdi üştür-i aèdâya óücre-i şîven 
 
20 Şütür süvâr-ı saèâdet ki óücre-i vaãfın 
 Şütür şütür ide her óücre-i cihâna gelen 
 
21 Şütürle óücreyi eyler elinde kilk ü devât 
 æenâsınıñ şütürün óücre-i beyâna çeken 
 
22 Şütür maúâm ideli óücre içre olmuşdur 
 Şükûhı üştürüne teng óücre çarò-ı kühen 
 
23 Olur miåâl-i şütür óücre-sâlârım olsa 
 Sinânı üştürüne óücre-i beyâna çeken 
 
24 Nola şütür ecel ü óücre cân-ı òaãm olsa 
 Òadengi üştürüne óücre çeşm-i düşmen iken 
 
25 Olur gören şütür ü óücre-i sitâyişini 
 Helâk idüp şütürün óücresine âteş-zen 
 
26 Şütürle óücre-i iúbâlin eylesün taèrîf 
 Şütür-süvâr olup óücre-i murâda iren 
 
27 Şütür çekerse ger âsyâb-ı óücre-i vaãfın 
 İde niåâr şütür óücresin èaúîú-i Yemen 
 
28 Olup gehî şütür-i cûdı óücre-sâz-ı kerem 
 Baàışlar üştür-i gerdûna óücre luùfından 
 
29 Olursa ger şütür-i úahrı óücre-gîr-i àaøab 
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 Olur velî şütür ârâma óücre-dâr-ı fiten 
 
30 Müdâm ider şütür-i óücre-sâz èâùıfeti 
 Ümîdi üştürüne óücre-i murâdı vaùan 
 
31 İdüp beyân şütür-i òâme óücre-i òulúın 
 áazâla döndi şütür óücre oldı reşk-i Òuùen 
 
32 Olursa ger şütür-i óıfôı óücre-sâz-ı òırâs 
 Ola her üştür-i ser-meste óücre şûr-efgen 
 
33 Kerem-verâ üştür ü óücre-i èaùâ-baòşâ   
 Baña miåâl-i şütür óücre-i deriñ meémen 
  
34 æenâñ ile şütür ü óücre-i beyân oldum 
 Zebânım üştür-i gûyâdır aña óücre dehen 
 
35 Şütürle óücreyi medóiñde naôm idüp oldum 
 Şütür-süvâr-ı beyân óücre-sâz-ı maènâ ben 
 
36 Şütürle óücrem oúunsa nüh-kevne meclisde 
 O meclise şütür ü óücrem oldı şemè ü legen 
 
37 Naôîm-veş şütür ü óücre-i sitâyişiñem 
 Güşâdedir şütür-i ùabèa óücre-i her fen 
 
38 Yeter yeter şütür ü óücre ey úalem itdiñ 
 Şütürle óücre beyânında ùaró-ı müstaósen 
 
39 Hemîşe tâ şütür ü óücre-sâz olup sevdâ 
 Müdâm ola şütür ü èaşú-ı yâre óücre beden 
 
40 Şütür şütür çekile óücre óücre iclâliñ 
 Virüp şeref şütür ü óücre-i saèâdete sen 
 
41 Hücûm-ı üştür-i àamla òarâb-ı óücre ola 
 Şütürle óücre-i vaãf-ı ãıfâtıñ eylemeyen 
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42 Olup mekân-ı şütür òaãma óücre-i tâbût 
 Vücûd-ı üştür-i aèdâña óücre ola kefen 
 
43 Niyâz-ı üştür-i dil óücre-i tenimde bu kim 
 Şütürle óücre-i maúãûdıñı vire Õü'l-men 
 
 71 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Vâv1 
 (T: 116a, H: 59b, R: 109a, A: 55b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
      
1 Oldı bir bezme yine çeşm ü dilim câm-ı sebû 
 Seni şimden gerü ey èaúl-ı òod-ârâ yâ hû 
 
2 Nice bezm olmuş anıñ şemèine pervâne sürûş 
 Nice şemè olmuş anıñ cemèi çü èaúd-i lüélüé 
 
3 Nice câm olmuş aña bâde raóîú-i taóúîú 
 Nice bâde ki ider úaùresi dehri memlû 
 
4 Ne sebû óasret-i ãaóbâsı ile pîr-i felek 
 Eylemiş mihr ü mehi aña zer ü sîm kedû 
 
5 Çekse bir curèasını ùâèatiyân-ı taúvâ 
 İde âb-ı ruò-ı perhîz ile tecdîd-i vuøû 
 
6 Sâàarı cürèa-feşân-ı sırr-ı ãad-âb-ı óayât 
 Óıør u İskender anıñ şevúine itdi tek ü pû 
 
7 Sâúî-i bezmi anıñ şâhid-i gül-zâr-ı elest 
 Zümre-i meclisi gülçîn-i riyâø-ı úâlû 
 
8 äuffe-i mısùabası mest-i maóabbet ile pür 
 Sâàar-ı meygedesi bâde-i èaşú ile ùolu 
 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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9 Zâéir-i kûşe-i kâşânesi bî-èayb u riyâ 
 Âsitân-ı der-i meyòânesi bî-teng-i àulû 
 
10 Cilve-gâh-ı ãaf-ı rindânı pes-i perde-i râz 
 Òâb-gâh-ı ser-i mestânesi zîr-i zânû 
 
11 Feyø-yâb-ı úadeói ãubó u mesâ âyine-vâr 
 Dili bî-dâr olur dîdesi görmez uyòu 
 
12 Sâúî-i meclisiniñ dürdî-i derdin göreniñ 
 Dîdesi şâhid-i óayretle olur hem-pehlû 
 
13 Ne òumâr u ne àam-ı şaóne vü ne bûy-ı dehen 
 Ne teneffür dem-i nûşında ne çîn-i ebrû 
 
14 Nuúli òûn-âb-ı derûn laòt-i ciger aña kebâb 
 Sâàarı dîde vü dil meygede bir meydir bu 
 
15 Cânım ol meclise raúúâã dilimdir muùrib 
 Başlasa nâle vü zâra demidir nây-ı gelû 
 
16 Doldur ey sâúî-i meclis ùoluñı nûş ideyim 
 Baña sensiz ne çemen-zâr gerek ne leb-i cû 
 
17 Òâùır-ı saòtımı nerm eyle ãun ol bâdeyi kim 
 Dil-i òârâyı ide tâbiş-i germiyyeti ãu 
 
18 Beni bir câm ile mest it ki olam girye-künân 
 Naèt-ı maóbûb-ı İlâhîde yine zemzeme-gû 
 
19 Melik-i ins ü melek şâh-süvâr-ı melekût 
 Ki dü-èâlem òam-ı çevgân-ı àamında iki gû 
 
20 Meclis-efrûz-ı şebistân maúâm-ı ceberût 
 Ki anıñ şemèine pervâne melâéik her sû 
 
21 Çemen-ârâ-yı reyâóîn-i riyâø-ı lâhût 
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 Ki òırâmân kadidir anda nihân-ı dil-cû 
 
22 Lî-maèallâh-óarem òüsrev-i levlâk-èalem 
 Dergehi beyt-i mükerrem èArafât ol ser-gû 
 
23 èÂrıøı Şems ü ëuóâ cebhesi mâh-ı İsrâ 
 Kisve-i beyt-i Òudâ iki mübârek gîsû 
 
24 Nûr-ı Óaú Aómed-i Muòtâr èaleyhi'ã-ãalavât 
 Ehl-i arø ehl-i semâvât úomuş pâyine rû 
 
25 Óüsni Kaèbe femi zemzem óacerü'l-esved aña 
 Merdüm-i dîde-i Cibrîl o òâl-i hindû 
 
26 èAşúı bir óıãn-ı óaãîndir o şehin kim olmuş 
 Tûde tûde ser-i èuşşâú aña burc u bârû 
 
27 Úuvvet-i úâhire-i óaşmetine ol şâhıñ 
 Nice ùâúat getüre bâzû-yı iúbâl-i èadû 
 
28 Geh daòi óamle-i ûlâda ider òurd u şikest 
 Pençe-i saùveti bî-minnet-i zûr u bâzû 
 
29 İtmese õâtı óarem-gâh-ı vücûdı teşrîf 
 Mâder-i dehr aña olmaz idi ked-bânû 
 
30 Perveriş-yâfte-i feyø-i Òudâdır olmaz 
 Çemenistân-ı kemâlinde giyâh-ı òod-rû 
 
31 Oldı bir ãadme-i pür-zûr ôuhûrıyla anıñ 
 Faúrı kisrâ gibi meksûr-ı hezârân-meşkû 
 
32 Şâh-bâz-ı àamına olmaàa ervâó-ı şikâr 
 Ùayerân itmede mânend-i tezerv ü tîhû 
 
33 Dergeh-i rifèatine pîr-i felekdir derbân 
 Óarem-i èizzetine perr-i melekdir cârû 
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34 Bâà-ı iclâline encüm semen âveng-i peren 
 Naòl-ı iúbâline mihr ü meh iki şeftâlû 
 
35 Mezraè-ı luùfına bir sünbüledir kevn ü mekân 
 Çarò-ı aóêar çemen-i cûdına berg-i kâhû 
 
36 Râyet-i nuãretine fetó ü ôafer fülke vü õeyl 
 Sâèid-i himmetine èavn-i İlâhî nîrû 
 
37 Bî-dehân õikr-i dürûd ile zebân-ı sâóir 
 Bî-zebân vird-i ãalât ile dehân-ı câdû 
 
38 Derd-i èaşúıyla fedâ eyleyene cân u serin 
 Sidre tâbût ola ùûbî-i cennet ten-şû 
 
39 Zaòmî-i tîà-i cihân-gîrini òayyâù-ı ecel 
 Rişte-i mergle eyler eger eylerse rüfû 
 
40 Dem-be-dem nâfe-i müşg itmez idi neşr-i şemîm 
 Nefòa-i òulúını şemm eylemeseydi âhû 
 
41 Óâõıú-ı óıfôı ki tedbîr ide bir bîmâra 
 Bu ne óikmetdir ecel şerbetin eyler dârû 
 
42 èArş-ı Óaú bâr-gehâ úurb-ı mekân-pâdişehâ 
 Ey dem-i rûó nesîm-i óaremiyle hem-bû 
 
43 Yâ Resûlallâh amân nefs-i ôalûmumdan amân 
 Beni de kendi gibi eyledi dûn u bed-òû 
 
44 Rûó-ı miskîn u àarîb olmada bî-åevb-i åevâb 
 Nefs-i ôâlimde òaùâyî-i òaùâ tû-ber-tû 
 
45 Úuşca cânımla beni gülşeniñe eyle úabûl 
 Ki dinür oldı Süleymân'a müãâóib pûpû 
 



446 
 

46 Bî-kesiñdir naôar it óâl-i Naôîm-i zâra 
 Aña çekdirme àam-ı minnet-i èamm u òâlû 
 
47 Fetó-i bâb eyle kemâl-i kerem ü feyøiñden 
 O àarîbiñ açıla baòtına bir úutlu úapu 
 
48 Úoma bî-çâreyi bu tîre şeb-i dûrîde 
 äubó-ı kuyuñda meded görsün o da rûz-ı nigû 
 
49 èAfv ile eyle naôar bitdi zebânında yine 
 Òâmemiñ râst u çep keåret-i güftâr ile mû 
 
50 Tâ ki mestân-ı àamıñ girye-künân hây-â-hây 
 Bezm-i èaşúında ide çeşm ü dilin câm u sebû 
 
51 Rûó-ı pür-nûrıña her ãubó u mesâ ez-dil ü cân 
 äalavât ile selâm ola úabûli mercû 
 
 72 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Hâ1 
 (T: 117a, H: 61a, R: 110a, A: 57a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 èAşú ile olan eşkimi gör dîde-i terde 
 Gûyâ ki durur ùamlamaàa âb-ı güherde 
 
2 Her úaùresi bir aòker-i dâà-ı dil-i elmâs 
 Var ise bu teéåîr ola âh-ı seóerde 
 
3 Âh-ı seóer ü girye-i òûnîn-i şebâne 
 Birdir dil-i bî-raómına cânânıñ eåerde 
 
4 Diñmez dem-i hicrân u viãâl eşk ile âhı 
 Yoú èâşıúa râóat ne seferde ne óaøarda 
 
5 Eşk-i ter-i èuşşâú dutar rûy-ı zemîni 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 Eflâk olamaz âh-ı seóer-gâhına perde 
 
6 èUşşâúa yeter naúd-i sirişki ruò-ı zerdi 
 Ne sîmdedir èayn-ı temennâsı ne zerde 
 
7 Dîvâne-i èaşú istemez esbâb-ı taóammül 
 Ne òırúa vü ne tâc-ı revâda ne kemerde 
 
8 Esrâr-ı àam-ı èaşúıyla abdâl-i maóabbet 
 Óayrân-ı ruò-ı yâr olur gezdügi yerde 
 
9 Sulùân-ı gedâ-meşreb olur èâşıú-ı ãâdıú 
 Olmaz naôarı zîver ü ârâyiş ü ferde 
 
10 Ruòsâre-i òûbâna baúup dîde-i èâşıú 
 Neôôâre ider şâhid-i maènâya ãuverde 
 
11 èUşşâúı ider faúr-ı àam-ı èaşú àanî dil 
 Olmaz heves-i òâùırı deryûze vü cerde 
 
12 Óükmün yüridir èaşú vuóûş ile ùuyûra 
 Yoú emrine ser-keşlik ider mâde vü nerde 
 
13 Bî-zûr-ı sipeh èaşú ider èâlemi tesòîr 
 Ne zırh u ne miàferde ne tîà ü ne siperde 
 
14 Güncâyiş ider noúùa úadar óücre-i dilde 
 Teng olmuş iken şânda bu hefte kemerde 
 
15 èAnúâ-yı şükûh ile hirâsân olup itmiş 
 Sîmurà-ı ser-i şevketi zîr-i òam-ı perde 
 
16 Cemmâze-i gerdûn çekemezken àam-ı èaşúı 
 Ber-dûş-ı taóammül ide aósent o merde 
 
17 Leõõetde şeker èaşúa göre semm-i helâhil 
 èAksiyle velî zehr olur ùaèm-ı şekerde 
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18 Tâ-óaşr ola úandîl-i ser-i òâk-i mezârı 
 Bir dâà ki èaşú ile yana dilde cigerde 
 
19 èÂşıú demem ol bü'l-hevese kim ola çün ùıfl 
 Muãóafda gözi göñli velî cây-ı õekerde 
 
20 Bir yerde mecâz ile óaúîúat nice mümkün 
 Meşhûr meåeldir ki hüner bir olur erde 
 
21 Taóúîúe çalış terk-i mecâz it ki bulunmaz 
 Zîrâ ne øarar nefède ne nefè øararda 
 
22 Ser-menzil-i maúãûda yüri peyrev-i èaşú ol 
 Kim bedreúadır lâzım olan râh-neverde 
 
23 èAşú eyledi teéåîri úıyâs itme süveydâ 
 Yandı göñül ol âteş-i cân-sûz-ı şererde 
 
24 Óükm itmez idi èâleme èaşú olmasa maókûm 
 Dergâh-ı óabîbullâh o bî-miål-i maúarda 
 
25 Maóbûb-ı ilâhî ki anıñ úalmadı aãlâ 
 İúrârını itmez ne şecerde ne óacerde 
 
26 Ser-úâfile-i cümle-i maòlûú ki yoúdur 
 İnkârını eyler ne óacerde ne şecerde 
 
27 Bî-sâye nihâl-i çemen-i úurb ki olmuş 
 Hep mîve-i óikmet o kad-i sidre-åemerde 
 
28 Ser-òayl-i nebî server ü serdâr-ı rusül kim 
 äıàmaz sipeh-i mû gibi bu teng memerde 
 
29 Sulùân-ı dü-èâlem ki olur vaút-i èazîmet 
 Cibrîl cenîbet-keş-i iúbâli seferde 
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30 Memdûó-ı Òudâ Aómed-i Muòtâr ki tâ-óaşr 
 Evúât-i ümem midóat-i õâtıyla güõerde 
 
31 Ol kâşif-i esrâr-ı nübüvvet ki maúâli 
 äâdıú-ı dem-i cân-baòş ile her úavl u òaberde 
 
32 Ol ebr-i güher-bâr-ı şefâèat ki bulunmaz 
 Îåâr-ı dürûd itmeye bir úaùre maùarda 
 
33 Ol pâdişeh-i leşker-i ebrâr ki oldur 
 Var ise yine óaşmet ü serdâr u neferde 
 
34 Ol dâver-i dâdâr ki hemvâre sipâhı 
 Elbette olur düşmene hengâm-ı ôaferde 
 
35 Farú-ı òuãemâ gâh ser-i rümó-ı úaøâda 
 Geh gûy-ı úafâ-òor òam-ı çevgân-ı úaderde 
 
36 Óilm ü óikem ü ãıdú u èadâlet o şehiñdir 
 èOåmân ile Óaydâr'da Ebû Bekr ü èÖmer'de 
 
37 Müştâú-ı ruòı rûó-ı Birâhîm ü Simâèîl 
 Yoúdur anı sevmez ne pederde ne püserde 
 
38 Maókûm-ı àamı cân u dil-i Óıør ile İlyâs 
 Fermân-ı şeh-i èaşúı yürür baór ile berde 
 
39 Gerd-i óaremi sürme-keş-i ehl-i baãîret 
 Òâk-i úademi minneti erbâb-ı baãarda 
 
40 Aóbâbı ser-efrâz çemen-zâr-ı cinânda 
 Aèdâsı nigûn-sâr bün-i çâh-ı saúarda 
 
41 äahrâda vü kühsârda lâ-büd dem-i peròâş 
 Òaãmıñ seridir gürzi ile zîr ü zeberde 
 
42 Aèdâyı kesüp biçdi dilîrân-ı sipâhı 
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 Her óamle-i peykârda şemşîr ü teberde 
 
43 Olsaydı eger muútebes-i neyyir ü óıfôı 
 Olmazdı zevâl ile kelef şems ü úamerde 
 
44 Aóbâb-nüvâzâ sened-i ehl-i niyâzâ 
 Ey zîb viren dâà-ı àamı sînede serde 
 
45 Oldı şeref-i naètıñ ile bir dizi lüélüé 
 Bu tâze àazel óaú bu ki bu dürc-i dürerde 
 
46 Yoúdur saña hem-tâ ne melekde ne beşerde 
 Óâşâ ki naôîriñ ola ne gökde ne yerde 
 
47 Sâyeñ gibi òalú eylememiş Óaú saña åânî 
 Sensin yine bî-miål kemâlât ü hünerde 
 
48 İns ü melek âşüfte-dil-i óüsn ü cemâliñ 
 Cibrîl ile medhûş ola evvelki naôarda 
 
49 Sulùânıma maòãûã bu iúbâl ü bu iclâl 
 Efrâddan Allâh naãîb itmedi ferde 
 
50 Õâtıñ çemen-ârâ-yı riyâø-ı kerem ü cûd 
 Ùabèıñ gül-i ter gülşen-i aòlâú u siyerde 
 
51 Mevúûf seniñ luùfuña maèãûm ile èâãî 
 Muótâc seniñ èafvıña nâ-kerde vü kerde 
 
52 Redd itme úabûl eyle òaõef-pâre-i naômım 
 Úıymet ne úadar olmasa da seng-i demerde 
 
53 Derdiñle deriñde ideyim nâle vü efàân 
 Düşsün dil-i şûrîde deriñde àam u derde 
 
54 Dergâhına ceõb eyle dil ü cân-ı Naôîm'i 
 Olsun dil ü cânıyla åenâ-òânıñ o derde 
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55 Gerçi degil iósânıña bir vech ile lâyıú 
 Ne terk-i maèâãîde òaùâdan ne óaõerde 
 
56 Emriñde olur èâciz ü nehyiñde tüvânâ 
 Kâhil ùaraf-ı òayrda çâpük reh-i şerde 
 
57 Olmazsa eger bedreúası meşèal-i èafvıñ 
 Bî-çâre úalur bu şeb-i deycûr-ı òaùarda 
 
58 Ey òâme yeter nâle-i bülbül demidir gül 
 Gülçîn-i niyâz ol bu gülistân-ı èiberde 
 
59 Tâ kim eåer-i èaşú-ı cihân-sûz ile èuşşâú 
 Hep girye vü âh eyleyeler deşt ile derde 
 
60 Tâ-óaşr taóiyyât ü selâm olsun o şâha 
 Her demde vü her sâèat ü her şâm u seóerde 
 
61 áamdan biri maózûn u feraódan biri memnûn 
 Òaãm ile ola ümmeti aàlar da güler de 
 
 73 Naèt-ı Şerîf-i Resûl-i Ekrem äallallâhu Teèâlâ èAleyhi ve Sellem1 
 (T: 14a, H: 14a, R: 14a, A: 99b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Göñül èaşúıñla zâr u mübtelâdır yâ Resûlallâh 
 Yoluñda baş ile cânım fedâdır yâ Resûlallâh 
 
2 Eger redd eylemezseñ dergeh-i èarş-âsitânıñda 
 Úul olmaú rütbe-i èizz ü èalâdır yâ Resûlallâh 
 
3 Olup biñ cân ile teslîm-i derd-i miónet-i èaşúıñ 
 Süveydâ-yı dilim dâà-ı rıøâdır yâ Resûlallâh 
 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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4 Nola âsûde olsam sâye-i şeh-bâl-i èaşúıñda 
 Ki düşmez herkese ôıll-i hümâdır yâ Resûlallâh 
 
5 İşin altun ider rû-mâl iden dergâh-ı vâlâña 
 áubâr-ı râh-ı kûyuñ kîmyâdır yâ Resûlallâh 
 
6 Olaldan òaste-i èaşúıñ óayât-ı câvidân buldı 
 Dil-i bîmârıma derdiñ devâdır yâ Resûlallâh 
 
7 Açar gül gibi úalbin artırır bîmârınıñ èömrün 
 áamıñ hem dil-güşâ hem cân-fezâdır yâ Resûlallâh 
 
8 Dem-â-dem nehr-i cârî-veş nola aúsa firâúıñda 
 Gözüm yaşı dükenmez mâcerâdır yâ Resûlallâh 
 
9 Şemîm-i èaşú-ı pâkiñden nola bir şemme luùf itseñ 
 Hümâ-yı cân-ı èuşşâúa àıdâdır yâ Resûlallâh 
 
10 Revâ pervâne gibi bezm-gâh-ı úurba yol bulsaú 
 Ki nûr-ı şemè-i õâtıñ reh-nümâdır yâ Resûlallâh 
 
11 Sezâ her bir naôarda eylese iksîr-i manôûrın 
 Gözüm òâk-i deriñle rûşenâdır yâ Resûlallâh 
 
12 èAceb mi dem-be-dem âàişte-i òûn-ı ciger olsa  
 Göñül baór-i àamıñla âşinâdır yâ Resûlallâh 
 
13 Melâéik kuól-i çeşm-i cân ide bulsa àubârından 
 Ser-i kûyuñda ol kim òâk-i pâdır yâ Resûlallâh 
 
14 Derûn-ı tîrede nûr-ı cemâliñ eylesün işrâú 
 Ki mâh-ı ùalèatıñ bedr-i dücâdır yâ Resûlallâh 
 
15 Maóaldir tekye-gâh-ı enbiyâ vü evliyâ olsa 
 Der-i cûduñ ki cây-ı ilticâdır yâ Resûlallâh 
 
16 Óabîb-i Kibriyâ maóbûb-ı Óaú şemè-i hüdâsın sen 
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 Vücûd-ı kâmiliñ nûr-ı Òudâ'dır yâ Resûlallâh 
 
17 Olurdum úâbil olsa naúd-i cân-ber-kef òarîdârı 
 Dür-i èaşúıñ ki bî-teng-i bahâdır yâ Resûlallâh 
 
18 Şefîú-i gümrehânsın sen hevâ-yı nefse uydum ben 
 İşim şâm u seóer sehv ü òaùâdır yâ Resûlallâh 
 
19 Ùabîb-i òastegânsın şerbet-i luùfuñ dirîà itme 
 Deriñ èâãîlere dâru'ş-şifâdır yâ Resûlallâh 
 
20 Kerem kânı mürüvvet baórisin luùf eyle iósân it 
 Úuluñ gerçi èaùâña nâ-sezâdır yâ Resûlallâh 
 
21 Şeh-i her dü-cihânsın eyle miréât-ı dilin manôûr 
 Naôîm-i derd-mendiñ bir gedâdır yâ Resûlallâh 
 
22 Añı luùfuñla şâd it âb-rûy-ı çâr-ı yârıñ-çün 
 Ki düşmüş òâk-i èacze bî-nevâdır yâ Resûlallâh 
 
23 Taóiyyât u dürûd olsun revân-ı pâkiñe tâ kim 
 Ùavâf-ı Kaèbe-i kûyuñ ãadâdır yâ Resûlallâh 
 
 74 Úaãîde Der-Sitâyiş-i Sulùânu'å-æeúaleyn èAleyhi Efêalü'ã-ãalavât1 
 (T: 14b, H: 14b, R: 14b, A: 58a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Hevâ-yı nefs ile virdiñ åebât cân-ı óazîne 
 Fiàân ki ãarf-ı óayât eylediñ òazîne òazîne 
 
2 Henûz olmadadır àarúa-i muóîù-i maèâãî    
 Fiàân ki bâr-ı girân-ı èamel sefîne sefîne 
 
3 Fiàân ki olmadıñ ey dil şükûfe-çîn-i èibâdet 
 Òazân-ı gülşen-i èömr-i èazîze yoú mı úarîne 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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4 Fiàân ki itdi seni òurde-çîn-i süfre-i dûnân 
 Úanâèat itmedi nefs-i leéîm nân-ı cevîne 
 
5 Fiàân ki yoú yere bîhûde ãarf eylediñ evúât 
 Gehî o zülf-i girih-gîre geh leb-i nemekîne 
 
6 Fiàân ki saña iùâèat idelden olmada ôâhir 
 Óased derûnda vü èuúde göñülde sînede kîne 
 
7 Gehî girifte-i mey gâh dil-rübûde-i sâúî 
 Fiàân ki beõl-i vücûd eylediñ çünân ü çünîne 
 
8 Hevâ-yı vuãlatın itdiñ belâ-yı hecrini çekdin 
 Reh-i òaùâda olup beste úayd-ı ân ile îne 
 
9 Tamâm maèãiyet içre güõerde èömr-i èazîziñ 
 Bilür misin hele bir dem ne úaldı rûz-ı pesîne 
 
10 Kirâmî-gevher iken düşdi òâk-i õillete ey kâş 
 Ki seng-i òâme olaydı dil-i şikeste yerine 
 
11 Nedir cevâb olursa suéâl rûz-ı úıyâmet 
 Reh-i òaùâda güõâr eyleyen şuhûr u sinîne 
 
12 Dirîà u óayf benim óâlime beyâøa çıúarsa 
 Sevâd-ı sûé-i èamelden úarardı ãafóa-i sîne 
 
13 Girüp òaùâ yolına vâdi-i êalâlete düşdüm 
 èAceb mi çıúsa fiàânım firâz-ı çarò-ı berîne 
 
14 Esîr-i meclis-i èiãyân itdiler beni feryâd 
 Girüp sipâh-ı hevâ vü heves bu yolda kemîne 
 
15 Düşüp òaùâ yolına âh kim ãıàınmadım efsûs 
 Der-i ãavâb gibi bî-zevâl óıãn-ı óaãîne 
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16 Ne cehd-i muãóaf-ı ùâèat ne saèy-i meşú-i èibâdet 
 Velî yazılmadadır cürmümüz sefîne sefîne 
 
17 èAceb mi dem-be-dem aúsa sirişk-i dîde-i gülgûn 
 Nola güşâd virirsem èinân-ı âh u enîne 
 
18 Ki seyyiât ile geçmekde rûzgâr-ı óayâtım 
 Ezelde bu ise óayfâ nüvişte levó-i cebîne 
 
19 İdüp õülül ile çirk-âb-ı fısú u maèãiyet-âlûd 
 èAõâb virmede yüz cân àuããa-mend u àamîne  
 
20 Nice òalâã olayım ãad-fiàân ùarîú-ı òaùâdan 
 Teèâúub itmede ãaf ãaf güneh yesâr ü yemîne 
 
21 Òalâãa çâre bulurdum velî ãarılmadım eyvâh 
 Kef-i nedâmet ile şerèi gibi óabl-i metîne     
 
22 èAceb mi èacz ile itsem bu dehr-i nâãıye-sâyı 
 áubâr-ı dergeh-i èarş-âstân-ı òüsrev-i dîne 
 
23 Sitâyişinde dem-â-dem gürûh-ı nükte-şinâsân 
 Bu nevèa yazdılar elúâb o şâh-ı èarş-mekîne 
 
24 Şehen-şeh-i dü-cihân pâdişâh-i mülk-i dü-èâlem 
 Òıdiv-i òıùùa-i Mekke òudâygân-ı Medîne 
 
25 Sipihr-i faøl-ı kerem tekye-gâh-ı èâlem ü âdem 
 Ki úudsiyân-ı mükerrem derinde èabd-i kemîne 
 
26 Fürûà-ı mihr-i hidâyet øiyâ-yı mâh-ı şefâèat 
 Ki virdi şerè ile zînet bu heft şâh-nişîne 
 
27 Òaùîb-i minber-i refref imâm-ı aèôam u eşref 
 Ki virdi õâtı şeref úıble-gâh-ı dîn-i mübîne 
 
28 Şefîè-i rûz-ı úıyâmet Muóammed-i èArabî kim 
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 Derinde òıdmeti fermânın itdi rûóu'l-emîne 
 
29 O kişt-zâr-ı şefâèat ki biñ úuãûrı da olsa 
 Virir cenâb gibi maóãûl dest-i sünbüle-çîne 
 
30 O şâh-ı kişver-i levlâk kim olursa maóaldir 
 Der-i saèâdeti hemvâre bûse-gâh-ı yemîne 
 
31 Vücûd-ı kâmili meşşâùa nev-èarûs-ı zamâna 
 Úudûm-ı pâki şeref-baòş cümle kân-ı zemîne 
 
32 Tamâm-ı cûdı sebîl ümmetâna faøl u keremle 
 Müdâm õâtı delîl ins ü câna râh-ı yaúîne 
 
33 áubâr-ı bâr-gehi feyø-baòş nâfe-i müşge 
 Türâb-ı dergehi kuól-i saèâdet âhû-yı Çîne 
 
34 Seóâb-ı luùfı eger külòene ideydi terşîò 
 Olurdı aòkeri yâúût-ı nâb kendi defîne 
 
35 İderdi aòker-i dâà-ı derûn-ı lücce-i èummân 
 Semûm-ı úahrı doúunsa ãadefde dürr-i semîne 
 
36 Zamân-ı maèdeletinde geleydi dehre Süleymân 
 Yazardı bende-i sulùân-ı dîn faãã-ı nigîne 
 
37 Feøâ-yı èâlem-i óıfôında fevc fevc àazâlân 
 Müsâfir olmadadır hep künâm-ı şîr-i àarîne 
 
38 Şeh-i bülend-cenâbâ şefîè-i rûz-ı óisâbâ 
 Eyâ cihânı iden teng düşmenân-ı mühîne 
 
39 Sen ol şeh-i dü-cihânsın ki rumó-ı şerè-i şerîfiñ 
 èAdûnuñ olmada mîl-i úaøâ dü-çeşm-i terine 
 
40 Kerem-şièârâ óaúúâ ki devlet-i dü-serâdır 
 Nigâh-ı luùfuñ olursa bu naôm-ı tâze-zemîne 
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41 Sitâyişiñde nola olsa da siyâhî-i saùrı 
 Miåâl-i kuól-i saèâdet dü-çeşm-i nâdire-bîne 
 
42 Şefâèat eyle amân úalmasun òaùâ vü òaùarla 
 Naôîm-i bî-kesiñ peyàûle-i günâh-nişîne 
 
43 İrişdi àâyete güftâr ey úalem ne durursun 
 Gel aàla óâliñi èarø it o pâdişâh-ı güzîne 
 
44 Hemîşe tâ ki olup muèterif günâhına herkes 
 Ola şütûm ile dâéim èitâb nefs-i óaşîne 
 
45 Revân-ı pâkine olduúça ãad-dürûd-ı taóiyyât  
 Hezâr-laènet ü nefrîn gürûh-ı düşmen-i dîne 
 
 75 Münâcât-ı Dîger Li-Úâêiyü'l-óâcât-ı Ekber ü Asàar1 
 (T: 75b, R: 70b, A: 10b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Âh kim ey dil-i nâdîde-refâh 
 Seni ùûl-i emel itmiş güm-râh 
 
2 Dergeh-i Óaúú'ı úoyup lâyıú mı 
 Der-i àayra idesiñ vaúf-ı cibâh 
 
3 Ola sermâye-i èömrüñ şeb u rûz 
 Devr-i ebvâb-ı edânîde tebâh 
 
4 Úande varsañ ideler istiåúâl 
 æiúletiñden oluna istikrâh 
 
5 Bir sözüñ var mı o dîvânda nebî 
 Olıcaú nâéib ü úâêî Allâh 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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6 İlticâ eyle Óabîb-i Óaúúa 
 Der-i maèbûdı idin cây-ı penâh 
 
7 Aàla óâliñ yüzüñi sür şeb u rûz 
 Eylemez sâéili redd ol dergâh 
 
8 İmtinânsızdır iki èâlemde 
 èAfv-ı peyàamber ile faøl-i ilâh 
 
9 Cûd-ı bî-minnet ider ceõb-i úulûb 
 Ki olur kâh-rübâ câõib-gâh 
 
10 Rızú-ı maúsûm gelürken saña óayf 
 Gelmeye óırã u ùamaèdan ikrâh 
 
11 Nân-ı dûnân meh-i bedr olsa óaõer 
 Úurã-ı òurşîd ise de itme nigâh 
 
12 Heftümîn zîr-i zemînden dûndur 
 İmtinân ile olan rütbe-i câh 
 
13 Dâde-i mihre olup dest-güşâ 
 Şafaú-ı şerme girer her gice mâh 
 
14 Gence èazm itseñ eger minnetle 
 Görinür her ser-i reh mâr-ı siyâh 
 
15 Âb-ı rûyuñ dökile minnetle 
 Bu ise cûd u mürüvvet eyvâh 
 
16 Bir dil olsa idemez buòlini şeró 
 Òâk-i mümsikde biten sebz-i giyâh 
 
17 Kendü õevúinde olan naòvetiyân 
 Óâl-i dilden nice olsun âgâh 
 
18 Beñzemez birbirine evøâèı 
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 Oúudur òâce-i küttâb eşbâh 
 
19 Müstaóiú müdbir ü muúbil cerrâr 
 Müttehim gürg ü keşende rûbâh 
 
20 Tîr ger ôulm ile çıúdı gözden 
 Dîde-i àayrı çıúardı cüllâh 
 
21 Nola meõmûm ise dillerde leéîm 
 Söylemez bîhûde lâ-büd efvâh 
 
22 Çıúarır naúd-i niyâzıñ úızılın 
 Minnetiñ ya çil ola ya pencâh 
 
23 Düşme âàûşına mevc-i yeésiñ 
 Eyleme baór-i temennâda şinâh 
 
24 Resen-i minnete baàlanma ãaúın 
 Olma peyzen gibi üftâde-i çâh 
 
25 Yaúar eczâ-yı dü-kevni kül ider 
 Şuèle-i minnet o berú-ı cân-kâh 
 
26 Òırmen-i minneti yaúsun yâ Rab 
 Eåer-i sûz-ı dil ü âteş ü âh 
 
27 Olmasun naòl-ı emel dünyâda  
 Bâr-ı yeés ile nigûn-sâr u dü-tâh 
 
28 İtmiş âzâde èalâyıúdan ebed 
 Dâmen-i serv-i bülendi kûtâh 
 
29 Meróabâ zinde-dil-i istiànâ 
 Ki añılsa diyeler ùâle beúâh 
 
30 Reşk o dervîşe ki yeksândır aña 
 Dergeh-i mîr ü serâ-perde-i şâh 
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31 Óased ol bî-ser ü pâ kim bilmez 
 Ne àam-ı òırúa ne teşvîş-i külâh 
 
32 Sâkin-i òâne-i bî-minnet olan 
 Şeh-i èâlemdir o bî-òayl ü sipâh 
 
33 Úuluyuz úadr-i kemâli bileniñ 
 Bilmez ise óasediñdir o günâh 
 
34 Sözini kesdürür erbâb-ı hüner 
 İstemez tîà-ı zebân seng-i úarâh 
 
35 Âferîn ùabè-ı Naôîm'e ki odur 
 Bâà-ı maènâ-çemen ü feyø-i miyâh 
 
36 İddièâña eger ey kilk-i beyân 
 Bir muèârıø bulınursa nâgâh 
 
37 Dirse daèvâya gerekdir maènâ 
 İdüp iåbât be-vefú-ı dil-òâh 
 
38 Óüccet-i naôm-ı Naôîm'i göster 
 Oldı maømûnına her beyti güvâh 
 
 76 Úaãîde Berây-ı Medó-i Óüseyn Pâşâ1 
 (T: 76b, R: 71b, A: 139a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Yine düşürdi hümâ sâyesin cihân üzre 
 İlâhî ola hümâyûn cihâniyân üzre 
 
2 Ne sâye sâye-i şeh-per-i ùâéir-i tevfîú 
 Ki düşdi farú-ı ser-i pîr ü nev-cüvân üzre 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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3 Ne sâye sâye-i bâl-i hümâ-yı ãuló u ãalâó 
 Ki sâye-bân-ı hidâyetdir ins ü cân üzre 
 
4 Ne sâye sâye-i ebr-i bahâr-ı raómet kim 
 Çekildi cümle-i maòlûú kün-fe-kân üzre 
 
5 Ne sâye ôıll-i ôalîl-i èinâyet-i Samedî 
 Ki oldı çetr-i cenâb-ı òudâygân üzre 
 
6 Òudâygân-ı felek-âsitân ki râciódir 
 Şükûh-ı şevketi dârât-ı òusrevân üzre 
 
7 Òıdîv-i maèdelet-eyvân ki èadli àâlibdir 
 Vücûh-ı tâm ile Kisrî-i kâmrân üzre 
 
8 Kemân-be-dûş-ı òıred kim per-i iãâbetle 
 Òadeng-i reéyi varır muttaãıl nişân üzre 
 
9 Ferîd-i dehr ki her bir nefesde oldı ehemm 
 Edâ-yı maómideti âferîdegân üzre 
 
10 Vaóîd-i èaãr ki vaãf-ı ãıfâtı elzemdir 
 Hemîşe yerde beşer gökde úudsiyân üzre 
 
11 Vezîr-i èâdil ü áâzî Óüseyn Pâşâ kim 
 æenâsı olmada hemvâre her lisân üzre 
 
12 O nûr-ı dîde-i devrân ki oldı òâk-efşân 
 áubâr-ı reh-güzeri kuól-i İãfahân üzre 
 
13 O mîz-bân-ı èaùâ kim teèâúub itmededir 
 Simâù-ı cûdına mihmân mîhmân üzre 
 
14 O deñli buldı şeref rîze-seng-i dergâhı 
 Ki ùaèna ùaşın atar farú-ı ferúadân üzre 
 
15 Revâc-gâh-ı celâli cihânda germ olalı 
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 Metâè-ı devlet ü iúbâl-i râyegân üzre 
 
16 Revâdır olsa deri bûse-gâh-ı èâlemiyân 
 Ki çarò nâãiye-sâdır o âsitân üzre 
 
17 Zehî saèâdet-i èuômâ ki sûú-ı luùfında 
 áarîú-i sûd eóibbâ èadû ziyân üzre 
 
18 Cihânı eyleye memnûn-ı òân-ı mekrümeti 
 Degil nevâle-i iósânı imtinân üzre 
 
19 Kef-i kerîmi ile ùabè-ı mekrümet-kârı 
 Düşürdi baóre òacâlet óicâb-ı kân üzre 
 
20 Kemîne baòşiş-i hemyân-ı cûdı òande ider 
 èUluvv-i himmet ile genc-i şâyegân üzre 
 
21 Şükûfesi ola yâúût ü laèl eger olsa 
 Nesîm-i luùfı revân naòl-ı eràavân üzre 
 
22 Ser-i hezâra ola ùâs-ı âteşîn gül-i âl 
 Semûm u úahrı vezân olsa gülsitân üzre 
 
23 Seóâb-ı emri ki tevéemdir ebr-i nehyi ile 
 Óavâle eyleyeli yaòşı vü yamân üzre 
 
24 Óadîúa-i emeli sebz ü óurrem aóibbânıñ 
 Riyâø-ı kâm-ı èadû dem-be-dem ziyân üzre 
 
25 İderdi úubbe-i gerdûnı bâz-gûne-nümâ 
 Düşeydi sâye-i temkîni âsumân üzre 
 
26 Sipihri kevkebe-i úadr ü şânı baãdırdı 
 Tehemten itdi sefer ãanki heft-òân üzre 
 
27 Eger èâdet-i eødâdı èadli menè itse 
 Nigâh-bân ola şîr âhû-yı zamân üzre 
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28 Ocaàına ãu úodı dûd-ı âha yoú imkân 
 Yaãaàı seyl-i revân olalı duòân üzre 
 
29 Zemîn tezelzül-i âşûbdan emîn oldı 
 Zamân maèdeletinde cihân emân üzre 
 
30 Anıñ ki oldı zamânında bir dilim nânı 
 Olur úıyâmete dek èayş-ı câvidân üzre 
 
31 Olurdı hem-ser-i şehbâz evc-i óıfôında 
 Óimâyet eylese güncişk-i nâtüvân üzre 
 
32 Göreydi rûz-ı veàâ Rüstemâne peykârın 
 Olurdı teng cihân Sâm u Úahramân üzre 
 
33 èAdûyı çignedüp aldı keşân keşân Saúızı 
 áazâ-yı ekber idüp baór-i bî-kerân üzre 
 
34 Tamâm zelzele-nâk itdi kâfiristânı 
 Hücûm-ı tefriúa-dâd oldı düşmenân üzre 
 
35 Vücûd-ı düşmeni şemşîri itdi òûn-âlûd 
 Ser-i bürîde-i òaãmı diküp sinân üzre 
 
36 Sipihre eyledi âvîze tîàını gûyâ 
 Úuruldı bir pül-i nev-cûdı kehkeşân üzre 
 
37 Seferden eyledi èavdet süm-i semendi nola 
 Baãarsa aùlas ü zer-beft ü perniyân üzre 
 
38 Úudûmı virdi şeref yümn ile Sitanbûla 
 O şâh-bâz gelüp úondı âşiyân üzre 
 
39 äalâó-ı ãuló ile ıãlâó-ı beyn idüp oldı 
 Ùaraf ùaraf yine elçiler armaàan üzre 
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40 Ne söylesem yaraşur gûne gûne vaãfında 
 Sezâ ne dirsem o düstûr-ı nüktedân üzre 
 
41 Yegâne fâris-i devrân ki ãubó-gâh-ı şikâr 
 Süvâr olunca semend-i sebük-èinân üzre 
 
42 Cihânı ùayy ide vaút-i ùulûè òurşîdiñ 
 Øiyâsı düşmeden ol eblaú-ı cihân üzre 
 
43 Kemâl-i nâzla raúãân cilve-rîz olsa 
 Òırâm-ı èişve óarâm ola dilberân üzre 
 
44 Varırdı maàribe maşrıúdan evvelîn úademe 
 Şitâb-ı sürèatini olsañ imtióân üzre 
 
45 èAle'ã-ãabâó ùulûè itdi âfitâb ãanur 
 Gören o dâveri ol eşheb-i revân üzre 
 
46 Vezîr-i dâd-penâhâ sipihr-dergâhâ 
 Eyâ úudûmı şeref-baòş her mekân üzre 
 
47 Ferişte-zât o memdûó-ı ins ü cânsın kim 
 Sitâyişiñ eger emr olsa şâèirân üzre 
 
48 Kifâyet eylemeye levó-i zer-nigâr-ı felek 
 èUùarid itse raúam defter-i beyân üzre 
 
49 Sevâd-ı naômım ola tûtiyâ-yı çeşm-i úabûl 
 Nigâh-ı luùfuñ olursa bu dâstân üzre 
 
50 Ümîd odur ki idem gûne gûne evãâfıñ 
 Eger icâzetiñ olursa baş u cân üzre 
 
51 Bu òâk-sârı şeref-yâb-ı iltifât eyle 
 Hümâ tenezzül ider dirler üstüòân üzre 
 
52 Úapuñda rütbeler iórâz eyleyem giderek 
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 Úadem úadem çıkılur çünki nerdübân üzre 
 
53 Riyâø-ı vaãf-ı cemîliñde bülbül-i nuùúum 
 Bu şièri itdi beyân ãu gibi èayân üzre 
 
54 Úabâ-yı nâz münâsib o dilsitân üzre 
 Ki nâz-ı óüsn-i digerdir o óüsn-i ân üzre 
 
55 Úızardı ruòları ãahbâdan âl âl oldı 
 èAceb mi eylese mestâne úanı úan üzre 
 
56 Kemer gibi nice mümkindir almaú âàûşa 
 Úılı yararken o òançer o mû-miyân üzre 
 
57 O àonca-leb ruò-ı zerdim görüp tebessüm ider 
 Belî meåeldir olur òande zaèferân üzre 
 
58 Şekîb ü ãabrımı yaàmaladı ãaf-ı müjgân 
 Dirîà itdi óarâmî o kârvân üzre 
 
59 Sirişk-i germ odur kim düşünce aòker ola 
 Kemîne úaùresi her dâà-ı òûn-feşân üzre 
 
60 Naôîm óaú bu ki cân-bâz-ı kilk-i çûpîn-pâ 
 Hünerler eyledi icrâ bu rîsmân üzre 
 
61 Duèâya başla òulûã üzre òatm idüp süòanı 
 Sükût mührini ur vaútidir dehân üzre 
 
62 Hemîşe tâ ki açup bâl ü per saèâdet ile 
 Hümâ-yı ãuló ãala sâyesin cihân üzre 
 
63 Cihâniyân olalar sâyebân-ı èadlinde 
 O âãafıñ şeb ü rûz emn ile emân üzre 
 
64 Ola úıyâmete dek òânedânı âbâdân 
 Òudâ muèammer ide ãadr-ı èizz ü şân üzre 
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65 Dü-çeşmine gele mîl-i èadem ilâhî râst 
 O kim ide naôar-ı kec o òânedân üzre 
 
66 èUluvv-i úadr ile olduúça óurrem u òandân 
 Óasûd-ı câhı ola dem-be-dem fiàân üzre 
 
67 Kemân-ı úaãdınıñ olsun òadeng-i dil-dûzı 
 Òalîde dîde-i aèdâ-yı bed-gümân üzre 
 
 77 Úaãîde-i Beççe Laèlî-zâde Efendi1 
 (T: 85b, R: 80a, A: 153a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)  
 
1 èÂşıúâne naàmelerle dem-be-dem nev-rûzda 
 Hep nevâdır úavl-i èuşşâú-ı èAcem nev-rûzda 
 
2 Tûà-ı şâhîsin çıúardı bâàa sulùân-ı bahâr 
 Lâle dikdi cünd-i ezhâra èalem nev-rûzda 
 
3 Bülbüli itdi demâà-âşüfte bûy-ı nev-bahâr 
 Gülleri açdı nesîm-i ãubó-dem nev-rûzda 
 
4 èİşret-âbâd-ı çemende oldı ezhâra ãalâ 
 Her gül ü lâle olup bir câm-ı Cem nev-rûzda 
 
5 Neşr idüp bûy-ı buòûr-ı Meryem'i bâd-ı ãabâ 
 Eyledi gökde Mesîóâ anı şemm nev-rûzda 
 
6 èAnberîn zülf-i dü-tâ yâriñ ruòından gûyiyâ 
 äaçlı sünbüldür açıldı òam-be-òam nev-rûzda 
 
7 èAndelîb-i òoş-nevâ oldı yine ùabè-ı Naôîm 
 Diñlesün ol gül-èizâr ü àonca-fem nev-rûzda 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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8 Maôhar-ı gûş-ı úabûl itse nola bu naômımı 
 Pür-hünerdir kâmil-i èâlî-himem nev-rûzda 
 
9 Óaôret-i èallâme Laèlî-zâde kim èarø itmege 
 Eyledi òâmem bu taúvîmi raúam nev-rûzda 
 
10 Gûş idüp gül-àonca-veş çâk-ı girîbân eylesün 
 Bülbül-i dil vaãfın itdikçe naàam nev-rûzda 
 
11 Şâòlar ãalsa nola naòl-ı çemen-zâr-ı süòan 
 Bâà-ı medóinde yine urdum úalem nev-rûzda 
 
12 Óamdülillâh ey Muóammed-ism maómûdü'l-òıãâl 
 Maómidet-òânıñ benim hem èîd ü hem nev-rûzda 
 
 78 (T: 138b, H: 81b, R: 130a, A: 56b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Baór-i maènâdan yine bismillah ey kilk-i siyâh 
 Gevher-efşân-ı beyân ol nev-be-nev eyle şinâh 
 
2 Cûş-ı deryâ-yı süòan göstersün emvâc-ı süùûr 
 Böyle esdikçe nesîm-i feyø-i Bârî gâh gâh 
 
3 Gülşen-i endîşede neşv ü nemâ-yı feyø ile 
 Mîve-i maènâ nihâl-i úaddiñi itsün dü-tâh 
 
4 Óırz-ı cân vird-i zebân eyle diliñden düşmesün 
 Vaãf-ı pâk-i òırúa-i úuùb-ı risâlet òân-úâh 
 
5 Ol mübârek òırúa kim her pûşiş-i zerd ü zeng 
 Dâà dâà-ı reşkidir ãubó u mesâ òurşîd ü mâh 
 
6 Dest-i òayyâùında dirdim lâyıú olsa medóine 
 Sûzeni müjgân-ı óavrâ riştesi nûr-ı nigâh 
 
7 Ùavú-ı ceyb-i pâki reşk-i ãad-hilâl-i èîddir 
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 Âstîni âb-yâr-ı ravøa-i óikmet-miyâh 
 
8 Cebhe-sây olsa nola aèlâ vü ednâ dem-be-dem 
 Gûşe-i dâmânıdır şâh u gedâya bûse-gâh 
 
9 Neşr-i bûy-ı feyø ider ãad-pûşiş-i zertârdan 
 Nûr-ı ôâhirdir verâ-yı perdeden bî-iştibâh 
 
10 Ol muèaùùar òırúa kim almış şemîminden naãîb 
 Yâdigâr-ı óaøret-i Veys ol èabîr-efşân külâh 
 
11 Òırúa-i şâh-ı rusül kim olsalar şâyestedir 
 Òâdimân-ı òâdim-i dergâhı mîr ü pâdişâh 
 
12 El-óased óaúúâ ne devletdir ki õüvvârı diye 
 Òırúa-i faòr-i cihânıñ óâfıôı ùâle beúâh 
 
13 Bûy-ı cân-baòş-ı dil-âvîzi beni mest eyledi 
 Oldı müşg ü èanber-i sârâ yanında òâk-i râh 
 
14 Vaãfı mümkün mi meger ol òırúa-i pâkîzeniñ 
 Kim anı ber-dûş-ı èizzet ide maóbûb-ı İlâh 
 
15 Òilèat-ârâ-yı nübüvvet tâc-dâr-ı ıãùıfâ 
 Server-i levlâk-taòt u lî-maèallâh-bârgâh 
 
16 Mesned-efrûz-ı hüdâ òatm-i rusül ôıll-i Òudâ 
 Pâdişâh-ı enbiyâ şâhen-şeh-i ümmet-sipâh 
 
17 Nâzenîn-i óaøret-i Óaú raómeten li'l-èâlemîn 
 Aómed-i mürsel şeh-i refref-serîr ü èarş-câh 
 
18 Ol òudâvend-i òudâvendân ki ferrâş-ı deri 
 Yâ şehen-şâh-ı cihândır yâ şeh-i èâlem-penâh 
 
19 Ol şefîè-i rûz-ı maóşer kim èuãât-ı ümmete 
 Õâtıdır óaúúâ dü-èâlemde şefîú ü òayr-òâh 
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20 Dûstân-ı dûdmân-ı úadri ãâóib-iútidâr 
 Düşmenân-ı òânedân-ı câhı ser-gerdân-ı çâh 
 
21 Gülşen-i cûduñda çarò-ı âsumân bir berg-i sebz 
 Òırmen-i luùfında ser-tâ-ser zemîn bir berg-i kâh 
 
22 Òırúa-pûş-ı tekye-gâh-ı èaşúı merdân-ı Òudâ 
 Dürd-nûş-ı derdi mestân-ı raóîú-i intibâh 
 
23 Mîhmân-ı süfre-i faøl u nevâli úudsiyân 
 Pâsbân-ı dergeh-i câh u celâli çarò-ı dâh 
 
24 Hem nübüvvet hem risâlet anda òatm olduàına 
 Cân u dilden enbiyâ vü mürselîn oldı güvâh 
 
25 äayúal-i iècâz ile olmuş siyeh-tâb istemez 
 Tîà-ı şerèi ne fesân ne çarò ne seng-i úurâh 
 
26 èArş-mesned-dâverâ dâdâr-ı úudsî-leşkerâ 
 Ey àubâr-ı dergehi kuól-i dü-çeşm-i mihr ü mâh 
 
27 Olmasun pejmürde-i reddiñ úabûl it yâ nebî 
 Gülşen-i iòlâã-ı dilden úopdı bu sebzîn giyâh 
 
28 Seng-i ùaèn-endâz olur seyr eyleyen keyfiyyetim 
 Óâãılı dâl itdi naòl-ı úâmetim bâr-ı günâh 
 
29 Pür-tef ü tâb eyledi bâd-ı hevâ-yı maèãiyet 
 Olmada nâr-ı meèâãî cân-güdâz-ı èömr-kâh 
 
30 Ôulm-i ãad-èiãyân ile maèmûre-i úalbim òarâb 
 Cürm-i pey-der-peyle aóval-i dil-i zârım tebâh 
 
31 Òilèat-i èafvıñla mesrûr it Naôîm-i èâcizi 
 Olmasun bî-çâre nîlî jende-pûş-ı derd-i âh 
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32 äad-selâm olsun revân-ı pâkiñe leyl ü nehâr 
 Ol mübârek òırúaya mâlîde olduúça cibâh 
 
33 Ümmetiñ âzâd olup dâéim iãâbetle ola 
 Düşmeniñ bend-i muãîbetde esîr-i âh u vâh 
 
 79 Úaãîde Berây-ı Vaãf-ı Muãùafâ Pâşâ1 
 (T: 162a, H: 102b, R: 151a, A: 147b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
  
1 Teşne câm-ı şièrime sâàar degil ãahbâ bile 
 Sâàar u ãahbâ degil sâúî-i müsteånâ bile 
 
2 Lâübâlî şâèirem kim vird ider eşèârımı 
 Ser-be-ser òalú-ı cihân ser-tâ-úadem dünyâ bile 
 
3 Naúşına óayrân olup meşşâùa-i endîşemiñ 
 Reşk ider rengînî-i elfâô ile maènâ bile 
 
4 Ùabè-ı ãâfım nûrdan âyînedir kim dem-be-dem 
 Óiããe-yâb-ı feyø olur mihr-i cihân-ârâ bile 
 
5 Õevúin idrâk itmeyüp feyø-i raóîú-i naômımı 
 Bir gören maèõûrdur keyf-i şarâb-ı nâb bile 
 
6 Şâèir-i muèciz-dem-i Rûmem ki görse şièrimi 
 Âferîn-òânım ola äâéib gibi Rüknâ bile 
 
7 Şâhid-i güftârımıñ óüsn ü cemâlin seyr iden 
 èÂşıú-ı dîvâne-veş zencîrini der-pâ bile 
 
8 áıbùa eyler fikr-i bârîk-i òayâl-i ùabèıma 

Zülf-i òûbân-ı Ùırâz u Òalluò u Yaàmâ bile 
 
9 Gevher-i óüsn-i beyân-ı maózen-i endîşemi 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Bulsa zîb-i gûş ide àılmân ile óavrâ bile 
 
10 Oldı her saùrım èarûs-ı naômıma zencîr-i zülf 
 Òâbda seyr eylese Mecnûn ola Leylâ bile 
 
11 Noúùa-i òâl-i èiõâr-ı şâhid-i şièrim görüp 
 Tâb-ı reşk ile dil-i òûbân ola pür-âbile 
 
12 Görse müşgîn saùr-ı naômım el çeke zünnârdan 
 Zâhid-i ãad-sâle-veş her bir büt-i tersâ bile 
 
13 Úuvvet-i ser-pençe-i şeh-bâz-ı nuùúum gûş idüp 
 Úâfda perrin döke ãad-òavf ile èanúâ bile 
 
14 Dûr-bîn-i kilk-i pâkim ãâfdır ol deñli kim 
 Cây-ı maúãûdun görür baúdıúça nâ-bînâ bile 
 
15 Nâz-perver şâèir-i èâlî-cenâbım kim ider 
 Òâk-pây-i ùabèıma rû-mâl istiànâ bile 
 
16 èAndelîb-i nuùúımı gûş eylese òâmûş ola 
 Bülbül-i gûyâ degil ùûùî-i şekker-òâ bile 
 
17 Eşheb-i endîşemiñ bir óaddedir kim sürèati 
 Edhem-i èaúl-ı Felâùûn olmaya hem-pâ bile 
 
18 Ùoldı nâmım ol úadar âfâúa kim gûş eyleyüp 
 Olmada aósent-òânım óaøret-i Pâşâ bile 
 
19 Âãaf-ı òurşîd-rây-ı âsumân-ı serverî 
 Feyø-yâb-ı cûdıdır dünyâ vü mâ-fîhâ bile 
 
20 äaf-der-i vâlâ-güher kim tîà-ı âteş-tâbınıñ 
 Dâà-dâr-ı cevheri pervîn degil cevzâ bile 
 
21 Cem-óaşem düstûr kim şâyeste çârûb olsa ger 
 Bezmine perr-i külâh-ı Sencer ü Dârâ bile 
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22 Muãùafâ Pâşâ vezîr-i dâd-güster kim müdâm 
 Midóatin ârâyiş-i evrâd ider aèdâ bile 
 
23 Ol òıdîv-i õû-fünûn kim èilm ü dânişde olur 
 Mülzem-i baóåi Felâùûn Bû èAlî Sînâ bile 
 
24 Ol òudâvend-i hüner-perver ki ednâ fennidir 
 Semt-i eşèâr-ı belîà ü vâdî-i inşâ bile 
 
25 Mehce-i sîmîn-nümâ-yı ùâú-ı iclâli hilâl 
 Óâcib-i dergâhı meh mihr-i cihân-ârâ bile 
 
26 Rîze-seng-i âsitân-ı devleti çeşm-i nücûm 
 Rifèat-i eyvân-ı úadri çaròdan vâlâ bile 
 
27 Dûstân-ı òânedân-ı rifèati ãad-şevú ile 
 Meskenin çarò-ı berînden ber-ter ü aèlâ bile 
 
28 Düşmenân-ı dûdmân-ı devleti ãad-derd ile 
 Menzilin úaèr-ı zemînden esfel ü ednâ bile 
 
29 Âşinâ-yı úulzüm-i cûdı olaydı şermden 
 Maóv olurdı heft-yem nüh-lücce-i óaêrâ bile 
 
30 Úahramân-ı úahrınıñ bir dem göreydi heybetin 
 Rengini taàyîr ide sâúî mey-i óamrâ bile 
 
31 Bâàa bûy-ı micmer-i aòlâúını neşr eylese 
 Reşkden ãad-çâk ola lâle gül-i raènâ bile 
 
32 Şâhid-i güftârına óayrân olup lâ-büdd olur 
 èÂşıú-ı âyîne-dârı ùûùî-i gûyâ bile 
 
33 Dest-i óıfôı sâye-endâz olsa bulmazdı òalel 
 Düşse çâú bâm-ı felekden sâàar-ı mînâ bile 
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34 Esb-rân olsa àazâda teng ola meydânına 
 èArãa-i heycâ degil bu sâóa-i pehnâ bile  
 
35 Meróabâ raòş-ı cihân-gerd-i serîü's-seyr kim 
 Eblaú-ı endîşeden sürèatde bî-pervâ bile 
 
36 Óabbeõâ esb-i cihân-peymâ ki olmaúda müdâm 
 äadmesinden pür-tezelzül kûh ile ãaórâ bile 
 
37 İtse gâhî tünd-reftâr ol semend-i tîz-gâm 
 Cünbişinden nerm ola pûlâd ile òârâ bile 
 
38 Mû-şikâfâ sîne-ãâfâ âãafâ deryâ-kefâ 
 Ey yoluñda òâk müşg ü èanber-i sârâ bile 
 
39 Sensin ol kim nûş iden âb-ı óayât-ı luùfuñı 
 Kendüsin bezm-i fenâda pîr ise bernâ bile 
 
40 Sensin ol kim gülşen-i èadliñ olaldan sebz-i ter 
 Nâleden dem urmaz oldı bülbül-i şeydâ bile 
 
41 Sensin ol kim bûstân-ı medóiñe oldı revân 
 Böyle şièr-i âbdâr u dilkeş ü àarrâ bile 
 
42 Teşne-i ãahbâ-yı laèliñ kevåer ü óavrâ bile 
 Pây-mâl-i serv-i úaddiñ Sidre vü Ùûbâ bile 
 
43 Manãıb-ı óüsne òaù-ı laèliñ olup saùr-ı berât 
 Ebruvânıñdan Òudâ çekmiş aña ùuàrâ bile 
 
44 Derd-nâk-i èârıøıñ her gül-èiõâr ü àonca-leb 
 Çâk çâk-i úâmetiñ her úâmet-i bâlâ bile 
 
45 Dâà-dâr-ı òâl-i ruòsârıñ çemende lâleler 
 Dil-figâr-ı çeşm-i mestiñ nergis-i şehlâ bile 
 
46 Úaddiñe vâbestedir âşûb-ı rûz-ı rüstaòîz 
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 Zülfüñe dil-bestedir ãad-şûr u ãad-àavàâ bile 
 
47 Her gören meftûn olur óüsn-i cemâl-i pâkiñi 
 Maóv-ı dîdârıñ seniñ âyîne-i hem-tâ bile 
 
48 Senden ayrılmaz göñül her úande olsañ dïstum 
 Sâye-veş yanıñcadır lâ-büd Naôîm-âsâ bile 
 
49 Başla ey òâme duèâya gerçi kim leb-teşnedir 
 Çeşme-sâr-ı feyøiñe cûlar degil deryâ bile 
 
50 Bir duèâ úıl kim òulûã-ı úalb ile âmîn diye 
 èArş-ı aèlâda melâéik çaròda èÎsâ bile 
 
51 Tâ ki erbâb-ı diliñ dillerde olup dâstân 
 Õikr ola âåârı her meclisde âb u tâb ile 
 
52 Eyleyüp tevfîúini dâéim refîú-i devleti 
 Úande olsa èavn ü luùf-ı óaøret-i Mevlâ bile 
 
53 äadr-ı eyvân-ı saèâdetde olup mesned-nişîn 
 Âsitânın òâlú-ı èâlem maúãad-ı aúãâ bile 
 
 80 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Yâ1 
 (T: 119a, H: 63b, R: 111b, A: 60a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òâùırım âzâr-ı ùaèn-ı düşmen efkâr eyledi 
 Telòî-i düşnâm-ı aèdâ cânıma kâr eyledi 
 
2 Şâhid-i òalvet-serâ-yı baòtımıñ gerdûn-ı dûn 
 äubó-ı rûyında ser-i zülfün şeb-i târ eyledi 
 
3 Ravøa-i baòtım giriftâr-ı òazân-ı yeés idüp 
 Bâà-ı kâm-ı düşmeni pür-zîb-i ezhâr eyledi 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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4 Eyleyüp ârâyiş-i destâr-ı óâsid àoncayı 
 Bülbül-i cânı figârı òançer-i óâr eyledi 
 
5 Vaøè-ı nâ-sâzın temâşâ eyle kim ehl-i dili 
 Her leéîmiñ çeşmine bî-dâdla òâr eyledi 
 
6 İtdi hem ãad-ôulm ile maèmûre-i úalbim òarâb 
 Dest-i bî-dâdın yine hem aña mièmâr eyledi 
 
7 Nâz ider biñ vaøè ile bir devr-i nâ-hemvârda 
 İmtinân-ı çarò cân-ı zârı bîzâr eyledi 
 
8 Süròî-i reng-i şafaú ãanma felek ehl-i dile 
 Çeşm-i mihr ü mâhı câdû-yı ciger-òâr eyledi 
 
9 Âb-ı rûyın dökdi encüm ãanma òurşîdi bu şeb 
 áayb idüp gerdûn şikest-i şîşe-i èâr eyledi 
 
10 Şaòã-ı himmet òaste düşdükde ùabîb-i rûzgâr 
 Şerbet-i merg ile tedbîr itdi tîmâr eyledi 
 
11 Âh elinden kâtib-i dîvân-serâ-yı dehriñ âh 
 Kim berât-ı şevúime òaù çekdi ùûmâr eyledi 
 
12 Bezm-i maúãûdum ne bir vaút oldı germiyyet-peõîr 
 Câm-ı ümîdim ne bir dem geldi ser-şâr eyledi 
 
13 Ùâliè-i baòtım sitârem gûşişim oldı hebâ 
 Gerdiş-i devrân beni her demde nâ-çâr eyledi 
 
14 áonca-âsâ göñlümi pür-òûn idüp ãad-cevr ile 
 Lâle-âsâ baàrımı pür-dâà-ı âzâr eyledi 
 
15 Maómil-i tende metâè-ı ãabrıma virdi fenâ 
 Kâr-bân-ı èaúlımı gerçi sebük-bâr eyledi 
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16 Çeşmimi fevvâre-i pergâle-i òûn-ı derûn 
 Cismimi faãl-ı gül-i óırmâna gül-zâr eyledi 
 
17 Gâh bezm-i óasrete pervâne-i pür-sûòte 
 Gâh dâm-ı óasrete murà-ı giriftâr eyledi 
 
18 Òâùır-ı maózûnumı bir laóôa mesrûr itmedi 
 Muttaãıl câna cefâ vü cevr-i bisyâr eyledi 
 
19 Cismimi pür-sûziş-i nâle ney-i bezm-i cünûn 
 Cânımı mıørâb-ı sâz-ı miónete târ eyledi 
 
20 Eşk-i elem cedvel itdi úâmet-i òam-geştemi 
 äafóa-i derd ü àama mânend-i pergâr eyledi 
 
21 Meclis-i âmâlde telò eyleyüp èayşım müdâm 
 Sâàar-ı iúbâlimi lebrîz-i idbâr eyledi 
 
22 Gül-sitân-ı ârzûdan dem-be-dem gül yerine 
 Nev-be-nev dâà-ı serimden zîb-i destâr eyledi 
 
23 Gâh bîmâr-ı elem geh gûşe-gîr-i derd ü àam 
 İtdügi cevri dil-i şeydâya tekrâr eyledi 
 
24 Dem-be-dem óarf-i niyâz ile leb-i kâm-ı dili 
 Bûse-çîni dâmen-i eşòâã u eşrâr eyledi 
 
25 Naòl-ı sâmânım olur mı mîve-dâr-ı ârzû 
 äarãar-ı àam kim bu gülşende nigûn-sâr eyledi 
 
26 Benden ögrensün sükûn u ãabrı bî-ârâm olan 
 Mânî-i devrân beni taãvîr-i dîvâr eyledi 
 
27 Ôulmet-i yeés-i sitemle kevkeb-i ümmîdimi  
 Rîze-seng-i şâh-râh-ı şehr ü bâzâr eyledi 
 
28 Pîş-i çeşmimle çemen-zâr-ı neşâù u èişretiñ 
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 Nev-demîde her giyâhın nîşter-vâr eyledi 
 
29 Ne murâdımca baña bir vaøè gösterdi daòi 
 Vefú-ı maúãûd üzre ne bir devr-i hemvâr eyledi 
 
30 Ol úadar meéyûs itdi àamda kim devrân beni 
 èÂlem-i şâdîde olsam da ùaleb-kâr eyledi  
 
31 Òâb-ı şâm-ı àuããadan açdıúça baòtım çeşmini 
 äubó-ı àam ruòsâre-i endûde bî-dâr eyledi 
 
32 İtdi zehrin nevk-i sehm-i àam dil-i şeydâya kâr 
 Beñzer ol tîre dehân-ı mârı sûfâr eyledi 
 
33 İtmemişdir bî-dilâna saòtî-i hicrân-ı yâr 
 Ol cefâlar kim dile bu çarò-ı àaddâr eyledi 
 
34 Zaòm-ı tîr-i cevrini çaròıñ dil-i dîvâneye 
 Ne müje ne àamze ne ol çeşm-i èayyâr eyledi 
 
35 Şimdi hem bir şûóuñ itdi bend-i èaşúında esîr 
 Hem yine ol âfeti hem-bezm-i aàyâr eyledi 
 
36 Dilleri pâ-beste-i zencîr-i zülf itdi o şûó 
 Ehl-i İslâm'ı esîr-i bend-i zünnâr eyledi 
 
37 Mülk-i ãabrı eyleyüp àâret òaù-ı müşgîn ile 
 Şâh-ı èaúlı bend-i zülf-i èanberîn-târ eyledi 
 
38 İtdi pinhân dîde-i uşşâúdan mâh-ı ruòı 
 Çekdi ebr-i gîsûvânın sedd-i enôâr eyledi 
 
39 èÂrıøında ùurra-i òam-der-òamın tezyîn idüp 
 èAnberîn óâl-i sipâhın zîb-i ruòsâr eyledi 
 
40 áamze lebrîz-i tebessüm èişve-çîn dest-i nigeh 
 Şîve-kârım cünbiş-i nâz ile reftâr eyledi 
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41 Óüsnüne miréât-ı dil tekrâr olurken cilve-gâh 
 Feyø-i èaşú-ı faòr-i èâlem èarø-ı dîdâr eyledi 
 
42 Hâdî-i râh-ı hüdâ kim rûz u şeb erbâb-ı dil 
 Naètını ârâyiş-i evrâd u eõkâr eyledi 
 
43 Pîşvâ-yı enbiyâ kim òâk-i pâk-i dergehin 
 Kuól-i rûó-efzâ-yı çeşm-i cân-ı aórâr eyledi 
 
44 Reh-nümâ-yı leşker-i İslâm kim Óaú õâtını 
 Kârvân-ı şâh-râh-ı dîne sâlâr eyledi 
 
45 Nâzenîn-i her dü-èâlem kim Òudâ-yı lem-yezel 
 Enbiyâya úadr ile ser-òayl ü serdâr eyledi 
 
46 Nûr-baòş-ı cebhe îmân-ı óabîbullâh kim 
 Óaú cenâbın levóa-i fihrist-i ebrâr eyledi 
 
47 Şehriyâr-ı úâbe úavseyn Aómed-i Muòtâr kim 
 Şerèini pîrâye-bend-i çarò-ı devvâr eyledi 
 
48 Òüsrev-i levlâk-efser pâdişâh-ı nâm-ver 
 Kim gedâsın òıdmet-i naèta sezâ-vâr eyledi 
 
49 Pâdişâh-ı èarş-mesned kim muùîè-i şerèini 
 Râh-ı teslîm ü rıøâda nîk-kirdâr eyledi 
 
50 Mihr-i gerdûn-ı nübüvvet mâh-ı burc-ı mekrümet 
 Kim fürûà-ı èadli dehri àarú-ı envâr eyledi 
 
51 Õât-ı yektâsın ruò-ı taúvâya úıldı úıble-gâh 
 Ùabè-ı vâlâsın èayâr-ı zühde mièyâr eyledi 
 
52 Şebnem-i maúãûdumı rûy-ı gül-i kâma èaraú 
 Úaùre-i ümmîdimi deryâ-yı zeòòâr eyledi 
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53 Şemè-i bezm-i ârzû itdi şerâr-ı şevúimi 
 Õerre-i nâ-çîzi bir òurşîd-i nevvâr eyledi 
 
54 Rîziş-i yârân-ı âmâlim dür-i baór-i neşâù 
 Reşóa-i nîsân-ı iúbâlim güher-bâr eyledi 
 
55 Ùûùî-i òoş-lehce-i âyîne-i elùâfıdır 
 Muècizâtın cân u dilden ol ki iúrâr eyledi 
 
56 Bülbül-i mecrûó òâr-ı úahrı oldı õâtını 
 Gülşen-i peyàamberîde ol ki inkâr eyledi 
 
57 Feyø-yâb-ı bûy-ı òulúıdır åenâsında o kim 
 Kâkül-i endîşesin pür-çîn-i efkâr eyledi 
 
58 Daòlini úaldırdı emrâøıñ ùabâyièden hemân 
 Óâôıú-ı óıfôı o bîmârın ki tîmâr eyledi 
 
59 Òüsrev ü ümmet-sipâhâ şâh-ı refref-dergehâ 
 Ey ki Óaú õâtıñ şefîè-i her güneh-kâr eyledi 
 
60 Yâ Resûlallâh devâ-sâz ol şefâèatle meded 
 Renc-i èiãyân kim dil-i şeydâyı bîmâr eyledi 
 
61 Sensin ol kim yâ Resûlallâh vücûduñ faøl-ı Óaú 
 Gevher-i gencîne-i èirfân u esrâr eyledi 
 
62 Sensin ol kim yâ óabîballâh fürûà-ı feyø ile 
 Nûr-ı naètıñ ùabèımı òurşîd-miúdâr eyledi 
 
63 Sensin ol kim yâ nebiyyallâh reh-i evãâfıña 
 Hindû-yı òâmem der-i iòlâãın îåâr eyledi 
 
64 Sensin ol kim yâ Resûlallâh yümn-i midóatiñ 
 Her kelâmım ùaène-dâd-ı dürr-i şeh-vâr eyledi 
 
65 Sensin ol kim yâ óabîballâh resm-i naètıñı 
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 Mânî-i dil reşk-i naúş-ı çîn ü Feròâr eyledi 
 
66 Sensin ol kim yâ Nebiyyallâh bahâristân-ı ùabè 
 Feyø-i medóiñle seniñ ezhârın iôhâr eyledi 
 
67 Çoú zamândır rûze-dâr-ı vaãfıñ olmışdı Naôîm 
 Óamdülillâh süfre-i naètıñda ifùâr eyledi 
 
68 Geldi hengâm-ı duèâ òâmûş òâmûş ey göñül 
 Òâme-i güstâò-gû tekåîr-i güftâr eyledi 
 
69 Tâ ki óâlin ehl-i dil geh şevú ile ièlâm idüp 
 Geh şikâyet-gûne eşèâr ile işèâr eyledi 
 
70 Rûóına her ân her bâr olsun o şâhıñ selâm 
 Kim bize elùâfını her ân ü her bâr eyledi 
 
71 Ümmetin tâ-óaşr itsün bâb-ı şerèinde muúîm 
 Çâr-yârin ol şehen-şâha o kim yâr eyledi 
 
 81 Naèt-ı Şerîf Be-Óarfi'l-Yâ1 
 (T: 120b, H: 62b, R: 113b, A: 66a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey gülistân-ı yaúîniñ úadi naòl-i semeni 
 Bâà-ı úurbıñ gül-i bî-òâr-ı óaúîúat çemeni 
 
2 Ene efãaó kelimât şekeristân-ı kemâl 
 Mıãr-ı èilm ü óikemiñ ùûùî-i şekker-şikeni  
 
3 Zinde-i nuùú-ı revân-baòşı dil-i Óıør u Mesîó 
 Cevher-i cân süòanı rûó-ı mücerred deheni 
 
4 Dergeh-i rifèatiniñ òâdimi dervîş ile şâh 
 Maùbaò-ı èizzetiniñ sâéili muótâc u àanî 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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5 èÂlem-i èaşúınıñ âvâresi óalú-ı dü-cihân 
 Bî-sütûn-ı àamınıñ èâlemiyân Kûh-keni 
 
6 Kevni àarú eyledi envâr tecellî idicek 
 Şemè-i õâtıyla müşerref óarem-i Õü'l-mineni 
 
7 Evvelîn ãadme-i pür-zûr-ı ôuhûrı o şehiñ 
 Òâk-sâr itdi nice deyr ü büt-i Berhemeni 
 
8 Eåer-i bâriúa-i neyyir-i şerèiyle henûz 
 Ber-ùaraf itmededir ôulmet-i şûr u fiteni 
 
9 Meclis-efrûz-ı nübüvvet o şehiñ ùalèatidir 
 Şemè-i cemè-i rusül olsa nola vech-i óaseni 
 
10 Bâm-ı iclâliniñ âvîzesi òurşîd ü úamer 
 Rîze-seng-i reh-i iúbâli Süheyl-i Yemenî 
 
11 Kârvân-ı àamına üştür-i eflâk-ı úaùâr 
 Sârbân-ı úâfile èaşúına Veysü'l-Úarenî 
 
12 Enbiyâ bezm-i çerâà-ı ruòınuñ òuddâmı 
 Şemè-i dîdârınıñ ervâó-ı rusül encümeni 
 
13 Úıldı tesòîr Süleymânları mühr-i şerèi 
 Gerçi râm itdi Süleymân nebî ehremeni 
 
14 Sûziş-i âteş-i mihr ile dil-i lâlede dâà 
 Òâriş-i èaşúı ile çâk gülüñ pîreheni 
 
15 Naòl-i bostân-ı ezel serv-i gülistân-ı ebed 
 Gülbün-i maèrifet ü èilm-i ledün nârveni 
 
16 Semen-i bâàçe-i úadri nücûm-ı raòşân 
 Mihr-i enver gül-i nesrîni úamer nestereni 
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17 èUnãur-ı pâkini Óaú cevher-i cândan itmiş 
 Yed-i úudretle ki tertîb olundı bedeni 
 
18 Böyle olmazdı derûn sûòte vü dâà-be-dil 
 Mihr ü meh olmasa pervâne-i şemè-i legeni 
 
19 Yüz süren dergehine müdbir ise muúbil olur 
 Olmaz ol gülşen-i nâdîde-òazânıñ dikeni 
 
20 Feyø alan òâk-i der-i pâk-i èıùr-nâkinden 
 Ne èaceb almasa bir óabbeye müşg-i Òuteni 
 
21 Óükm-i zencîr-i şeh-i èaşúına baş egmeyeniñ 
 Dest-i cellâd-ı úaøâ ile çekilsün reseni 
 
22 Óasret-i òâk-i ser-i kûyı ile cân vireniñ 
 Sidre tâbûtı ola óulle-i cennet kefeni 
 
23 Menzili úaèr-ı zemîn-i èadem olsun Yâ Rab 
 Reh-i èaşúında fedâ itmez o kim cân u teni 
 
24 Meyl-i ser-tîz-i sinân-ı sipeh-i rezminden 
 Kûr ola maóşere dek düşmeni kec-bîn ü denî 
 
25 İde Óaú menzil-i bâlâsını zindân-ı belâ 
 Düşmeni câh-ı mekân eyleye çâh-ı mióeni 
 
26 Hevl-i maóşerden ola cây-ı penâhım umarım 
 èAlem-i şefúatiniñ sâye-i raómet-figeni 
 
27 Rişte-i naôma çeken dürr-i leéâl-i vaãfın 
 Çarò èarø itse úabûl itmeye èaúd-i pereni 
 
28 Şevú-i naètıyla olur vaãfını tekrâr ideniñ 
 Ùûùî-i câma seniñ úand-i mükerrer süòanı 
 
29 Oldı şîrîn süòanım vaãf-ı lebinde o úadar 
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 Ki meõâú ehli ferâmûş ide úand ü lebeni 
 
30 Silk-i evãâfına şâyeste degil biñde biri 
 Pest iderken süòanım úıymet-i dürr-i èAdeni 
 
31 Germ-reftâr olamaz bâdiye-i medóinde 
 Edhem-i kilk-i ter itse ne úadar úaùre-zenî 
 
32 Óarem-i ravøasına ferş idebilsem yüzümi 
 Bir daòi añmayayım cennet olursa vaùanı 
 
33 èÎd idüp cânım o dergâhına úurbân ideyim 
 èAceb ol vaút-i ãafâ ol dem-i fîrûz úanı 
 
34 Óarem-i kûyuña müştâú Naôîm-i zârım 
 Ya nebî úurb-ı civârında úabûl eyle beni 
 
35 Dü-cihânda ola merdûd siyeh-rû ide Óaú 
 Seni biñ cân ile ey nûr-ı Òudâ sevmeyeni 
 
36 Ceõbe-i Yûsuf-ı vaãlıñ umarım çekdirmez 
 Çeşm-i Yaèúûb-ı dile miónet-i beytü'l-óazeni 
 
37 Seyr idenler nola dîdârıñı sîr olmasalar 
 Ey nemek-dân-ı ser-i òân-ı melâóat õeúanı 
 
38 Olmamışken dü-serâ cilve-nümâ óazret-i Óaú 
 Ey şeh-i kevn ü mekân maórem idinmişdi seni 
 
39 Naúd-i cân ile nola ben de òarîdâr olsam 
 Ey metâè-ı àamınıñ genc-i dü-èâlem åemeni 
 
40 Kârvân-ı ümem itdikçe güõer-gâh-ı vücûd 
 Nev-be-nev ketm-i èademden bu ribâù-ı küheni 
 
41 Çekile ravøaña tâ-óaşr úaùâr-ı ãalavât 
 Úâfile úâfile ey şâh-süvâr-ı medenî 
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 82 (T: 78a, R: 73a, A: 123a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Dehriñ şeh-i hümâ-fer sulùân-ı kâmrânı 
 Òân Aómed-i muôaffer ãâóib-úırân-ı åânî 
 
2 Keyòüsrev-i cüvân-baòt Efrâsiyâb-ı Cem-taòt 
 Eyler hücûmı dil-saòt Hûşenk ü Úahramânı 
 
3 Dâdâr-ı dâd-perver Dârâ-şükûh u leşker 
 İskendere berâber der-bân-ı âsitânı 
 
4 Şâh-ı sipihr-eyvân şâhen-şeh-i cihân-bân 
 Òâk-i derinde Keyvân bir zengî pâsbânı 
 
5 Kâr-âgehi èibâdıñ sulùânı her bilâdıñ 
 Evreng-i èadl ü dâdıñ óâúân-ı kâr-dânı 
 
6 Maókûmı òalú-ı èâlem Rûm u èArab èAcem hem 
 Şevketle reéy-i aèôam Hindû-yı pîl-bânı 
 
7 Òurşîd ü meh mehârı heft-âsumân úaùârı 
 Çarò-ı berîne sârî fermân-ı sârbânı 
 
8 Òâdim derinde Cemşîd çengî-i bezmi nâhîd 
 äad zîb ü ferle òurşîd ùâvus-ı gülsitânı 
 
9 Şâh-ı sipâh-perver şâhen-şeh-i muôaffer 
 Saúf-ı semâya hem-ser ùâú-ı evùâú-ı şânı 
 
10 Fermân-beri Ferîdûn maókûmı rubè-ı meskûn 
 Ordusı içre gerdûn bir çetr-i âsmânî 
 
11 Mehce meh-i münevver gülmîò-ı çetri aòter 
 Zer-şemse şems-i enver her lemèa rîsmânı 
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12 èAvn-i Òudâ penâhı fetó ü ôafer sipâhı 
 Nuãret refîú ü râhı tevfîú sâye-bânı 
 
13 Hâdî reh-i ãavâba hem-vâre şeyò u şâba 
 Maôlûm-ı dil-òarâba mièmâr-ı èadli bânî 
 
14 Devri sürûra bâdî der-beste nâ-murâdı 
 Dillerde şevú u şâdî òâùırda şâd-mânî 
 
15 Úalmaz telefle òâlî naúdîne-i kemâli 
 Yek baòşiş-i nevâli ãad-genc-i şâyegânî 
 
16 Hengâm-ı luùf u iósân eyler o şâh-ı devrân 
 Hem-rütbe-i Süleymân bir mûr-ı nâtüvânî 
 
17 Òurşîd-i zer külâhı eflâk bârgâhı 
 Her rîze-seng-i râhı bir kevkeb-i yemânî 
 
18 èAhdinde òalú òoş-óâl dâéim müyesser âmâl 
 Rehvâr-ı èizz ü iúbâl her demde zîr-i rânı 
 
19 Genc-i kerem küşâde iki eli èaùâda 
 Ser-çeşme-i seòâda bir lûle her benânı 
 
20 Òân-ı nevâli óâlâ dehre simâù-ı yaàma 
 Òalú-ı cihân ser-â-pâ hep rîze-çîn-i nânı 
 
21 Şeró idemez kemâlin vaãf idemez cemâlin 
 Derk idemez celâlin èallâme-i Revânî 
 
22 Gerd-i rehi muèanber hem-bûy-ı müşg-i ezfer 
 Òâk-i deri ser-â-ser çün kuól-i İsfaóânî 
 
23 Úaãr-ı celâli óaúúâ olmış refîè ü vâlâ 
 Anıñ sipihr-i mînâ nüh-pâye nerdübânı 
 
24 Devrinde pây-der-gil her vech ile esâfil 
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 Pâ-mâldir erâzil bed-óâldir edânî 
 
25 Sulùân-ı óıfôı bir an eødâda itse fermân 
 Tâ-óaşr iderdi şîrân âhûlara şübânı 
 
26 Mümtâz her hünerde meşhûr baór u berde 
 Şemşîr belde serde tâc-ı zer-i keyânî 
 
27 Şehzâde-i cihân-bân Òân Aómed-i hüner-dân 
 áâzî òıdîv-i devrân èaãrıñ òudâygânı 
 
28 Ol òusrev ü tüvânger derbân-ı úaãrı úayãer 
 Bir sâéile baàışlar maóãûl-i baór ü kânı 
 
29 Ol pâdişâh-ı ãaf-der àâzî şeh-i muôaffer 
 Taósîn-i rezmi eyler ãaf-beste úudsiyânı 
 
30 Ol şehsüvâr-ı àâzî dehriñ o yekketâzı 
 İtdikçe nîze-bâzî úanlar döker sinânı 
 
31 Bir óamlede o ãaf-der çarò-ı felekde eyler 
 Rûzı şikeste yer yer zencir-i kehkeşânı 
 
32 İtdikçe cenge âàâz ol ãaf-der-i ser-efrâz 
 Olur úaderle hem-sâz tîr-i úaøâ-resânı 
 
33 Úılmış o serveri Óaú nuãretlere muvaffaú 
 Rüstem olursa elyaú bezminde úıããa-òânı 
 
34 Olduúça ol kerem-ver dehre simâù-güster 
 èÂlem olur ser-â-ser el-óamd-òân-ı òânı 
 
35 Alsa kemendi deste eyler hümâyı beste 
 Gürzi ider şikeste çaú farú-ı ferúadânı 
 
36 Şîrâne óarb ü cengi óayrân ider pelengi 
 Tîr-i úader òadengi úavs-ı úaøâ kemânı 
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37 Naùè-ı veàâda bi'õ-õât sürse çü Pîl-ten ât 
 Ferzâne ide şeh-mât aèdâ-yı bed-gümânı 
 
38 Mânend-i Rüstem ü Zâl úıldı èadûyı pâ-mâl 
 Úaddin òam itdi kûpâl òurd oldı üstüòânı 
 
39 Tedbîrde müsellem teslîm-i tîàı èâlem 
 Tafãîl-i óâl-i Rüstem icmâl-i dâstânı 
 
40 Tevfîú şemè-i bezmi nuãret livâ-yı èazmi 
 Óayrân-ı naúş-ı rezmi èaúl-ı hezâr-Mânî 
 
41 Rumóı olup ser-â-pâ rengîn-i òûn-ı aèdâ 
 Gösterdi bâà-ı heycâ bir naòl-ı eràavânı 
 
42 Virdi èadûya şîven úaùè oldı èırú-ı düşmen 
 Tîà-ı sitîz olaldan vâbeste-i miyânı 
 
43 Beñzi ãarardı gûyâ ayvaya döndi óâlâ 
 Reng-i şikest-i aèdâ güldürdi zaèferânı 
 
44 Gördükde zûr-ı bâzû ãındı èadû-yı bed-òû 
 Geldi yetişdi her sû elùâf-ı müsteèânı 
 
45 Olsa nola ser-â-pâ sîrâb-ı òûn-ı aèdâ 
 Mîzâb-ı bâà-ı heycâ şemşîr-i cânsitânı 
 
46 Bilmez bu remzi óâúân gûş itmemiş Süleymân 
 Görse iderdi óayrân Sulùân Selîm Òânı 
 
47 Çâsâre düşdi teşvîr iúlîmiñ itdi tesòîr 
 İtmez bu cengi taúrîr bir şâèiriñ lisânı 
 
48 èIrø-ı úıralı yıúdı zûr-ı neberdi ãıúdı 
 Çarò-ı berîne çıúdı feryâd-ı el-amânı 
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49 äaldı èadûya ãad-şûr ùâbûrı oldı maúhûr 
 Òayl-i àuzât-ı manãûr baãdırdı òâke anı 
 
50 Ùop u tüfeng atıldı serler alup ãatıldı 
 Gökler yere úatıldı óaşr oldı nâgehânî 
 
51 Her ùop ãaçdı âteş maóv oldı òaãm-ı ser-keş 
 Nûş itdi ejdehâ-veş bir baór-i bî-kerânı 
 
52 äanma görüp seóâbı setr itdi âfitâbı 
 Ùutdı bu nüh-úıbâbı âh-ı èadû duòânı 
 
53 äanma hilâl-i àarrâ oldı şafaúda peydâ 
 Çaròa aãıldı óâlâ şemşîr-i òûn-feşânı 
 
54 Bir berúdir görünmez deryâya düşse sönmez 
 Çaròa ùutarsa dönmez tîà-i úader-fesânı 
 
55 Teéåîr-i tîàı eyler cism-i èadûyı bî-fer 
 Gûyâ ãanur görenler mehtâbla kettânı 
 
56 Merdâne çekdi şemşîr bâl ü per açdı her tîr 
 Òaãm oldı bend-i zencîr çıúdı göàe fiàânı 
 
57 Tîà-ı veàâ çekildi èırú-ı èadû kesildi 
 Òurşîd-veş dikildi râyât-ı zer-nişânî 
 
58 Tîr ile tîà der-kâr ceyş-i øafer úafâ-dâr 
 Deng eyledi bu peykâr pîr ile nev-cüvânı 
 
59 Ber-úabøa òâk-i aèdâ rezmi deminde óaúúâ 
 Tesòîr-i mülk-i dünyâ èazmi deminde ânî 
 
60 Merdâne çekdi sancaú gösterdi òaãma bayraú 
 Oldı rièâyet el-óaú nâmûs-ı pehlevânî 
 
61 Zerrîn rikâbı yer yer fülk-i ôaferde lenger 
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 Her bir livâ-yı pür-zer bir gûne bâd-bânı 
 
62 Naèl-i süm-i semendi bir nâfe müşg kendi 
 Râm eyledi kemendi hep âhû-yı remânı 
 
63 Raòş-i úader şitâbı naèl itmiş âfitâbı 
 İúbâl hem-riúâbı iclâl hem-èinânı 
 
64 Olduúda esb-cünbân ol şehsüvâr-ı õî-şân 
 Olsa o gence şâyân ãad-Erdevân-devânı 
 
65 Ol eblaú-ı sebük-pâ ol raòş-ı berú-sîmâ 
 Eyler òırâmı óaúúâ dil-beste ins ü cânı 
 
66 İtse şitâb bir dem eyler úıyâs âdem 
 Òink-i felekle tevéem ol tevsen-i cihânı 
 
67 Olduúça germ-cevlân raúúâã-ı bezm-i devrân 
 Görse olurdı òayrân ol eşheb-i revânı 
 
68 Encüm-sipâh şâhâ gerdûn-bârgâhâ 
 Sulùân-ı dîn-penâhâ ey øabù iden cihânı 
 
69 Ey pâdişâhı dehriñ cümle bilâd ü şehriñ 
 Mest itdi câm-ı úahrıñ aèdâ-yı ser-girânı 
 
70 Óaú yâver ü muèîniñ hemvâre şast-i kîniñ 
 Olsun mehîn-i dîniñ mühr-i leb ü dehânı 
 
71 Ehl-i firâra yer yer Tâtâr òânı gönder 
 Görsün o úavm-i ebter yaòşi ile yamanı 
 
72 Ey şâh-ı bende-perver òân-ı nevâliñiñ ger 
 Olsa Naôîm-i kemter şâyeste mihmânı 
 
73 Sûú-ı saèâdetiñde bâzâr-ı devletiñde 
 Olsun óimâyetiñde sûda bedel ziyânı 



490 
 

 
74 Meróûm òân Meóemmed ol pâdişâh-ı emced 
 Eylerdi luùf-ı bî-óad cennet ola mekânı 
 
75 Ol bî-bedel hümânıñ ùûùî-i mıãr-ı cânıñ 
 Ol ùâéir-i cinânıñ òuld ola âşiyânı 
 
76 Ey nev-bahâr-ı èizzet vey gülbün-i saèâdet 
 Bulmaz mı óadd ü àâyet bâà-ı àamıñ òazânı 
 
77 Leb-rîz dîde nemle úaddim dü-tâ elemle 
 İtdi èubûr àamla eyyâm-ı èunfuvânî 
 
78 İdrâr-ı úıllet üzre efkâr-ı keåret üzre 
 Geçdi bu óâlet üzre evúât-i zindegânî 
 
79 Görme revâ olam ben bîmâr-ı derd ü şîven 
 Nuùkuñla luùf iderken dârû-yı câvidânı 
 
80 Biñ var ise günâhım èafvıñ yeter penâhım 
 Eyle úabûl şâhım bu tâze armaàanı 
 
81 Baú ùabè-ı pür-kemâle óâlim getürdi úâle 
 Bu şâhid-i maúâle vaãfıñla virdi anı 
 
82 İtdikçe medó-i õâtıñ yoú óaddi vâridâtıñ 
 Kilk-i terim nikâtıñ çoú dilli tercümânı 
 
83 Devriñde èâlem-ârâ ol şâèirim òuãûãâ 
 Kim ola gûy-ı maènâ çevgânî-i beyânı 
 
84 Bâà-ı beyânda óurrem ol bülbülüm ki bir dem 
 Vaãf-ı terâne itsem maòsûs olur maèânî 
 
85 Ùûùî-i ùabè-ı òoş-ter medóiñ ne dem ki söyler 
 Úande maúâli eyler şîrîn-meõâú cânı 
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86 Òâmem bu semti buldı feyø-i süòanla doldı 
 Beyt-i kemâliñ oldı zerrîn nâvdânı 
 
87 Buldurdı vaãf-ı şânıñ baña yoluñ beyânıñ 
 Oldum hüner-verânıñ sâlâr-ı kârvânı 
 
88 Ùabèım güherle el-ân gevher-feşân-ı èirfân 
 Ôâhirde gerçi vîrân gencînedir nihânı 
 
89 Gencînedir nikâtım mâlik o gence õâtım 
 Olsa nola devâtım bir òum-ı òüsrevânî 
 
90 Lâf ü güzâf kemdir ey dil duèâ ehemdir 
 Eyle òamûş demdir bu kilk-i ter-zebânı 
 
91 Tâ kim òıdîv-i devrân Òân Aómed-i cihân-bân 
 Dâéim ide perîşân êarb ile düşmenânı 
 
92 Òaãm-ı denî dögünsün şemè-i murâdı sönsün 
 Maúãûdı üzre dönsün dûlâb-ı devr-i fânî 
 
93 İtdiklerini bulsun cemèiyyeti bozulsun 
 Aèdâ-yı dîniñ olsun berbâd òânümânı 
 
94 Manãûr olup sipâhı mesrûr úıl o şâhı 
 Tâ rûz-ı óaşr ilâhî mümtedd ola zamânı 
 
 83 Úaãîde Berây-ı äâdıú Efendi1 
 (T: 80b, R: 75b, A: 153b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Meyl itdi dil görüp o dü-zülf-i muèanberi 
 Seyr eyle burc-ı aúrebe úonmuş kebûteri 
 
2 Bir âfitâb-ı zühre-cebîniñ helâkiyüz 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Kim çâk çâk ider dil-i mirrîòi òançeri 
 
3 Şemè-i cemâli şevúine bezm-i viãâlde 
 Pervâne-i diliñ ùutuşup yandı şeh-peri 
 
4 Bâzâr-ı mihri olsa nola germ dem-be-dem 
 Ol mâh-ı óüsni görse olur mihr müşterî 
 
5 èArèar-úıyâm-ı úaddi o naòl-ı úıyâmetiñ 
 Pest itdi servi òâke düşürdi ãanavberi 
 
6 Aksin cemâline yeridir olsa cilve-gâh 
 Ùutdı maúâm şîşe-i çeşmimde ol perî 
 
7 èArø itdi rûy-ı zerdin o sîmîn-bere Naôîm 
 Bildirdi fenn-i èaşú idigin kîmyâ-geri 
 
8 Olsa èaceb mi ùûùî-i dil sükkerîn-maúâl 
 Miréât idindi âyîne-i ùabè-ı dâveri 
 
9 Óâúân-ı mesned-i hüner ol kim kemâliniñ 
 Óacletle ser-fikendesidir cân-ı Enverî 
 
10 Óallâl-ı müşkilât ki õât-ı şerîfidir 
 äadr-ı şerîèatiñ şeref ü zîb ü zîveri 
 
11 Nıórîr-i kâéinât ki taórîr-i kilkiniñ 
 Her noúùası muóîù-i kemâl-i Zemaóşerî 
 
12 Nuèmân-ı èaãr müctehid-i devr-i rûzgâr 
 Dehriñ felek-cenâb edîb ü hüner-veri 
 
13 Müftî-i dîn-penâh cihân ü cihâniyân 
 Pîrâye-baòş-ı mesned-i şerè-i peyemberi 
 
14 äıddîú-ı ãıdú äâdıú Efendi ki èâleme 
 Fârûú-ı èadli itmededir dâd-güsterî 
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15 èOåmân-óayâ vü óilm ki maòãûã-ı õâtıdır 
 èİlm ü fâøîlet ile kemâlât-ı Óayderî 
 
16 èAllâme-i zamân ki ãaff-ı nièâl olur 
 Gelse óuøûr-ı dânişine Bû èAlî yeri 
 
17 Mesned-nişîn-i faøl u hüner õû-fünûn-ı dehr 
 Kim İbn-i Óâcib olsa revâ óâcib-i deri 
 
18 Maãraf-nüvîs-i maùbaò-ı câhı debîr-i çarò 
 Zühre óarîm-i rifèatiniñ çengî duòteri 
 
19 Kemter işâret-i keremi kâr-ı Bermekî 
 Kim pâye-i mürüvvetidir cûd-ı Caèferî 
 
20 Evvel nigâh-ı şefúatidir raóm-ı bî-kesân 
 Ednâ teveccüh-i himemi bende-perveri 
 
21 Bezm-i beyân ü meclis-i maènîde vâridât 
 Peymâne-i taãavvurınıñ lây-ı sâàarı 
 
22 Müşgîn-süùûr-ı kilk-i revân-baòşınıñ revâ 
 Nûr-ı nigâh olursa eger târ-ı mısùarı 
 
23 Levó-i beyâøda görüp âåâr-ı òâmesin 
 Âmîziş eylemiş ãanurum şîr ü şekkeri 
 
24 Bâà-ı bahâr-ı ùabèı o gülzâr-ı feyødir 
 Kim gûne gûne ola şüküfte gül-i teri 
 
25 Her ãubó olursa şâhid-i iúbâliniñ sezâ 
 Âyîne-dâr-ı ùalèati òurşîd-i òâveri 
 
26 İtse revâ o fâøıl-ı devrân şeb-i raóîl 
 Meşèal-keş-i èazîmeti mâh-ı münevveri 
 



494 
 

27 Vech-i ãaóîóine naôar it gör leùâfeti 
 Seyr eyle çeşm-i cân ile rûó-ı muãavveri 
 
28 İcrâ-yı emr-i şerè ile maèrûf o deñli kim 
 Sulùân-ı nehyi óabs-i medîd itdi münkeri 
 
29 Bâlâ-yı úaãr-ı úadrine çıúmaú muóâldir 
 Nüh-pâye süllem olsa eger çarò-ı çenberi 
 
30 Kâò-ı bülend-câhına şâyestedir felek 
 Zerrîn kemer iderse eger òaùù-ı mióveri 
 
31 Òuddâm-ı bezmine dir idim ferş-i râh olur 
 Ger olmasaydı aùlas-ı gerdûnuñ ülkeri 
 
32 èÂlem mülâzım-ı der-i devlet-medârıdır 
 Olsam nola biri daòi ben èabd-i kemteri 
 
33 èArø eylesem cevâhir-i naômım nola Naôîm  
 Cevher-şinâsıdır o bilür úadr-i cevheri 
 
34 Âvâre-i cihân olup aèdâ-yı devleti 
 Bâlîni seng-i miónet ola òâk pisteri 
 
35 Bünyâd-ı câh-ı rifèatini úaãr-ı èömrini 
 Óaú eyleye tezelzül-i âfâtdan berî 
 
 84 Úaãîde-i Mevlûdiyye Der-Vaãf-ı Sulùân-ı Enbiyâ èAleyhi Efêalü'ã-ãalavât 
ve Ekmelü't-taóiyyât1 
 (T: 15b, H: 15b, R: 15b, A: 61a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)    
 
1 Meróabâ ey şeb ki olduñ luùf-ı óaúúıñ maôharı 
 Sende işrâú itdi òayl-i enbiyânıñ mefòarı 
 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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2 Óabbeõâ mâh-ı rebîèü'l-evvel-i fîrûz kim  
 Sende geldi èâleme dîn-i mübîniñ serveri 
 
3 Sensin ol şâm-ı ãafâ-güster ki olduñ úadr ile 
 Her şeb-i saèd-aòteriñ zînet-fezâ vü zîveri 
 
4 Sensin ol şâm-ı neşât-âver şeb-i feròunde kim  
 Eylediñ òurşîd-veş tâ-ãubó pertev güsterî 
 
5 Şeb degil bir dilber-i müşgîn-úabâsın var ise 
 Şeb degil şehr-i rebîèü'l-evveliñ bir dilberi 
 
6 Şeb degilsin kuól-i çeşm-i cümle-i kerrûbiyân 
 Şeb degilsin õîb-baòş-ı veåme-i óûr u perî 
 
7 Şeb degil bir şâhid-i kâkül-perîşânsın yaòûd 
 Şeb degilsin nev-èarûs-ı mihriñ olduñ mièceri1 
 
8 Şeb degilsin maôhar-ı nûr-ı ilâhîsin ki sen 
 Eylediñ miréât-ı mâha feyø ile rûşen-gerî 
 
9 Şeb degilsin maşrıú-ı òurşîd-i raómetsin ki sen 
 Sende ùâliè oldı gerdûn-ı risâlet òâveri 
 
10 Şeb degil âyîne-i èâlem-nümâsın sen yaòûd  
 Úadr ile her şâm-ı èâlîniñ şeb-i saèd-aòteri 
 
11 Şeb degil hindû-yı sûdâ-gerdir ol kim itmede 
 Òâk-i pây-ı óaørete îåâr-ı müşk-i eõferî 
 
12 Pâdişâh-ı èarş-mesned úudsiyân òayl ü sipâh 
 Kim derinde Cebreéîl olmuş sitâyiş-perveri 
 
13 Òusrev-i levlâk-efser kim vücûd-ı pâkiniñ 
 Eylemiş Óaú vaãfını úayd-ı taãavvurdan berî 

                                                           
1 Bu beyit, H nüshasında mevcuttur. 
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14 Rûó-peyker cân-ı èâlem şâh-ı mürsel ôıll-i Óaú 
 Râz-ı úudret baór-i óikmet kân-ı faølıñ gevheri 
 
15 Aómed-i mürsel şeh-i kevneyn maóbûb-ı Òudâ 
 Cân u dilden òalú-ı èâlem bende-i fermân-beri 
 
16 Ol şehen-şâh-ı leèamrük-taòt kim õâtın Òudâ 
 Eylemiş mülk-i dü-kevniñ şâh-ı levlâk-efseri 
 
17 Ol òıdiv-i lâ-mekân kim ser-be-ser refè eyledi 
 Berú-ı şerèiyle cihândan ôulmet-i şûr u şeri 
 
18 Ol òudâvend-i mükerrem kim meh u òurşîd ile  
 Úad óamîde òıdmetinde heft-çarò-ı çenberî 
 
19 Úıble-gâh-ı úâbe úavseyniñ imâm-ı èârifi 
 Secde-gâh-ı lî-maèallâhıñ òaùîb-i minberi 
 
20 Hem çerâà-ı şerèidir meclis-fürûz-ı kâéinât 
 Hem fürûà-ı èadli çaròıñ âfitâb-ı enveri 
 
21 Kuól-i çeşm-i úudsiyân müşgîn àubâr-ı dergehi 
 Kimyâ-yı òalú-ı èâlem èanberîn òâk-i deri 
 
22 Luùf-ı ùabèı feyø-baòş-ı mihr ü mâh-ı âsumân 
 Bûy-ı òulúı reşkden çâú eyledi verd-i teri 
 
23 Vaãf-ı õâtı gevheri hep óoúúa-i cânımdadır 
 Naèt-ı pâki resminiñ levó-i derûnumdur yeri 
 
24 Yâd-ı óıfôıyla hücûm-ı tîà-i seyli menè ider 
 Cevşen itse cismine âteş eger òâkisteri 
 
25 Pâdişâhâ èarş-dergâhâ şehen-şâhâ şehâ 
 Ey nübüvvet bûstânınıñ ser-âmed èarèarı  
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26 Sensin ol sulùân-ı èâlî-şân ki ôulm ü fitneden 
 Eyledi âsûde şerèiñ ser-be-ser baór ü beri 
 
27 Sensin ol óâúân-ı èarş-eyvân ki bezm-i úadriñe 
 Olmada çârûb-keşi kerrûbiyânıñ şehperi 
 
28 Óükm iderdi èâleme óaúúâ Süleymân gibi ger 
 Óâcib itseydiñ der-i iclâliñe İskender'i 
 
29 èArş-ı aèlâya açup destiñ duèâ úıl ey Naôîm 
 Eyleyüp itmâm naèt-ı óaøret-i peyàamberi 
 
30 Tâ şeb-i mevlidde kim úandîl-i mâh-ı encümüñ 
 Câmiè-i kevni münevver eyleye zîb ü feri 
 
31 Biñ selâm olsun revân-ı pâkine döndükçe tâ 
 Bezm-i çaròıñ mihr ü mâh-ı nevden iki micmeri 
 
 85 Der-Sitâyiş-i Resûl-i Kibriyâ èAleyhi'ã-ãalâtü ve't-taóiyyât1 
 (T: 16b, H: 16b, R: 16b, A: 64b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey Òudâ'nıñ muòbir-i ãâdık nebiyy-i mürseli 
 Vey şerefde enbiyâ vü mürselîniñ efêali 
 
2 Bezm-gâh-ı úâbe úavseyniñ nedîm-i kâmili 
 Taòt-gâh-ı lî-maèallâhıñ emîr-i aèdeli 
 
3 Òilèat-ârâ-yı leèamrük server-i levlâk-tâc 
 Mülk-i èirfân u kemâliñ pâdişâh-ı ekmeli 
 
4 Maófil-i iclâliñiñ èarş-ı muèallâ pâyesi 
 Mesned-i iúbâliñiñ gerdûn revâú-ı esfeli 
 
5 Rümó-ı èadl u dâdıñ ârâm u râóat perçemi 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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 Tîà-ı óükm-i şerèiñiñ nûr-ı nübüvvet ãayúalı 
 
6 Òusrev-i èarş-âsitânsın bâr-gâh-ı úadriñe 
 Kürsî-i nüh süllem-i eflâk ednâ ãandalı 
 
7 Ey óabîb-i Kibriyâ kim dîde-i óaú-bîniñ 
 Sürme-i úudretle mâ-zâàa'l-baãardır mikóeli 
 
8 Sensin ol kim nüsòa-i cûduñ debîr-i âsumân 
 Rûz-ı òilúatden beri taórîr eylerdi velî 
 
9 Pîr olup èaynıñ úodı şimdi meh-i nevden daòi 
 Bitmedi ser-ãafóa-i evvelde saùr-ı evveli 
 
10 Bir mufaããal nâmedir vaãfıñ ki ãıàmaz yazsalar 
 Tâ úıyâmet defter-i kevn ü mekâna mücmeli 
 
11 Şuèle mâh encüm şerâr âteş şafaúdır ebr dûd 
 Maùbaò-ı inèâmınıñ çarò-ı felek bir mirceli 
 
12 äıdúıña Bû-Bekr şâhid şâhid-i èadliñ èÖmer 
 Óilmiñe èOåmân şâhid şâhid-i èilmiñ èAlî 
 
13 Nâzenîn-i her dü-èâlemsin ki bezm-i úadriniñ 
 Sündüs ü istebrak olmuşdur bisâù-ı maómili 
 
14 Òâce-i her dü-cihânsın kim kitâb-ı vaãfınıñ 
 İtdi èaúl-ı evveli èâciz lüàât-ı esheli 
 
15 Aèlem-i òayl-i rusülsün baóåden úaùè eylediñ 
 Tîà-i şerèiñle zebân-ı òaãm-ı dûn u echeli 
 
16 Şânıña óüccet bu besdir kim cenâb-ı èizzetiñ 
 Nâzil oldı vaãf-ı õâtıñda kelâm-ı münzeli 
 
17 Çârümîn menzilde çarò-ı çârüme irdi Mesîó 
 Sen şeh-i kevniñ velî èarş oldı evvel meróali 
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18 Hep seniñçün oldı germ-â-germ bezm-i kün fe-kân 
 Hep seniñçün ùaró olundı meclis-i úâlû belî 
 
19 Çarò olup ferrâş çârûb-ı şuèâè-ı mihr ile 
 Òıdmet-i òâk-i deriñde muttaãıl òamdır beli 
 
20 Medó-i õâtıñ zîb-i tesbîó-i dehân-ı her nebî 
 Naèt-ı pâkiñ zîver-i vird-i zebân-ı her velî 
 
21 Çarò-ı bâà-ı rifèatiñden bir óadîúa mihr ü mâh 
 İki gül sünbül åüreyyâ kehkeşândır cedveli 
 
22 Õât-ı bî-mânendiñi kec-bîn olan bed-òâhınıñ 
 Kûr ola maóşerde de òacletle çeşm-i aóveli 
 
23 Õerre deñli âfitâb-ı cûd-ı luùfuñdan eger 
 Olsa bir kem òarç şaòã-ı teng-destiñ medòali 
 
24 Gâh olup ser-pûş-ı mînâ çarò şemè-i bezmine 
 Gâh ola nâr-ı şafaúla meclisinde manúalı 
 
25 Yâ Resûlallâh şefâèat bir fütâde èâcizim 
 Sen òalâã it çâh-ı èiãyândan bu èabd-i erõeli 
 
26 Ey ùabîb-i èâcizân raóm it ki óikmet sendedir 
 Maóv ider derd-i ãudâè-ı cürmi luùfuñ ãandalı 
 
27 Úalmışım ôulmetde ãun âb-ı óayât-ı feyøiñi 
 Ey ki Óıør'a şemè-i õâtıñdır seniñ nûr-ı celî 
 
28 Pîş u pesle ôâhir u bâùın berâberdir aña 
 Nâôır eyle óâlime luùf it o çeşm-i ekóali 
 
29 Berk ü bârından Naôîm-i zârı maórûm eyleme 
 Gerçi naòl-i vaãfıña bî-çâreniñ irmez eli 
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30 Vaãf-ı õâtıñda aña bir feyø-i imdâd eyle kim 
 Reşk yaúsun rûó-ı Óassân u Cerîr ü Aòùal'i 
 
31 Emr-i èaşúıñ şöyle nehy itsün ki èaúlın bilmeye 
 áuããa-i mâøî ile fikr-i àam-ı müstaúbeli 
 
32 Úalmasun reng-i küdûrât-i èalâyıúdan eåer 
 äayúal-ı mihriñle úıl miréât-ı úalbin müncelî 
 
33 Tâb u sûz-ı ibtilâ yansun derûnında müdâm 
 Dâà-ı derd-i èaşkıña cân u dil olsun mübtelî 
 
34 Rûó-ı pür-envârıña olsun taóiyyât u dürûd 
 Mihr ü mehden rûz u şeb yandıúça dehriñ meşèali 
 

86 (T: 41b, A: 65b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey resûl-i óarem-i muóterem-i Yezdânî 
 Vey şeh-i mülk-i nübüvvet kerem-i Sübóânî 
 
2 Sensin ol nûr-ı øiyâ-pâş-ı zemîn ü eflâk 
 Rûó-baòş-ı dü-cihân feyz-res-i Raómânî 
 
3 èAúl-ı evvel úalem-i õât-ı ilâhî sensin 
 Levó-i maófûô seniñ õât-ı kerîmiñ şânı 
 
4 Sensin ol maùlaè-ı envâr-ı hidâyet ki bulur 
 İår-i şerèiñde olan mertebe-i insânî 
 
5 èÂlem-i mülke libâs olmuş idi cehl-i dücâ 
 èAúlına àâlib itdi her kişiniñ şeyùânı 
 
6 Ùoàdı òurşîd-i hüdâ ufú-ı benî Âdemden 
 áarú-ı nûr eyledi eşyâyı bütün èirfânı 
 
7 Sâóa-i nüh-felegi òaùve-i vâóid itdiñ 
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 Úâbe úavseyn feøâsında idüp raòşânî 
 
8 Ùâú-ı èarşa cesed-i pâk ile çün itdiñ èurûc 
 Nûr iken ehl-i semâ oldı daòi nûrânî 
 
9 Saña bebàâle-i úudsî ki delîl olmuş idi 
 Muèterif úaldı dedi seyriñe olmaz åânî 
 
10 Cinn u insân ü melek bildi èulüvv-i şânıñ 
 İşigiñ òâkine bi'l-cümle úodı pîşânı 
 
11 Òâk-i pâyiñdir olan dîdelere kuól-i cilâ 
 Belki iksîr-i saèâdetdir anıñ èünvânı 
 
12 èArşa virmişdi øiyâ rûó-ı laùîfiñ evvel 
 Cesed-i pâkiñ ile buldı èanâãır şânı 
 
13 Òâk-i miskîni èazîz eyledi beyne'l-aúrân 
 Ravøa-i pâkiñ eyâ luùf u mürüvvet kânı 
 
14 Düşdi çün úaùre-i èaşúıñ yem ü cûya óâlâ 
 Dögünüp şevúin ile itmededir devrânı 
 
15 Bûy-ı èıùr-ı nefesiñ şemm ideli bâd-ı óazîn 
 Cüst ü cû ile ider şeş-cihete pûyânı 
 
16 Firúatiñle ùutuşup yanmadadır èunãur-ı nâr 
 Şeref-i òıdmetiñiñ olmuş iken şâyânı 
 
17 Üsùüúussât u heyûlâ vü mevâlîd aòlâù  
 Óaşre dek devr ideler küngüre-i ekvânı 
 
18 Gelmeye èâleme miåliñ seniñ ey şâh-ı rusül 
 Seyyid-i nevè-i beşer iki cihân sulùânı 
 
19 Óaúúa irşâd idüp bâùılı tezhîl itdiñ 
 Cânib-i lem-yezelîden getürüp Úuréân'ı 
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20 Enbiyâ maèşeriniñ efêalisin ekmelisin 
 Evliyâ zümresiniñ úıble-geh-i cânânı 
 
21 Saña Allâh óabîbim diye óâşâ ki seniñ 
 Luùfuña mâniè ola ümmetiñiñ èiãyânı 
 
22 èÂciziz keyd-i şeyâùîn ile úaldıú nâçâr 
 Çünki iàvâ-yı beşer idi óaúúa peymânı 
 
23 Nefs-i emmâre daòi òaãm-ı úavîdir zîrâ 
 Zîr-i óükmünde yaratdı óaú anıñ ebdânı 
 
24 Ne yaña baúsa çeşm zînet-i dünyâ görünür 
 Nice yüzden bize èöõr eyledi dâr-ı fânî 
 
25 Ne òuøûèu ile èibâdet ne ãalâó u taúvâ 
 Deyr-i èâlemde biziz naúş u ãuver óayrânı 
 
26 Gûyiyâ óâlimize ehl-i semâ aàlarlar 
 Yaàdırır ãanmayalım ebr-i felek bârânı 
 
27 Vây óâle sen eger luùf u kerem itmez iseñ 
 Bâèiå-i õilletidir ümmetiñiñ ùuàyânı 
 
28 Ancaú ümmîdimiz ey şâh-ı risâlet senden 
 Rüsteòîze úaçan Allâh'ın ola fermânı 
 
29 Baúmayup cürmümüze cümle şefâèat idesin 
 Nièam-ı óaøret-i áaffâr'a görüp erzânî 
 
30 áarúa-i raómet olursa nola ehl-i maóşer 
 Ùoldurur mı bir avuç òâk yem-i àufrânı 
 
31 Şirk mâ-dûnına var maàfirete vaèd-i kerîm 
 Óamd-lillâh ki faúaù bir bilürüz Mennân'ı 
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32 Úul huvallâhu aóad vaãf-ı şerîfidir anıñ 
 Òâlıú oldur bu durur cümlemizin îmânı 
 
33 áâfirü'õ-õenb kerîmin keremine úaldıú 
 Yoòsa èiãyânımızıñ yoú bilürüz pâyânı 
 
34 Ola bî-óad ãalavât ile taóiyyât u selâm 
 Tuófe-i nâdire-i lâyıúa-i rıêvânî 
 
35 Saña vü âliñe aãóâbıña cümle bizden 
 Úapuña aàlayaraú geldi Naôîm efàânî 

87 (T: 50b, R: 46a, A: 59a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey ledün mektebiniñ òâce-i ümmî-laúabı 
 Enbiyâ vü rusülüñ zîver-i tesbîó-i lebi 
 
2 Seyyid-i èâlem ü âdem sened-i mevcûdât 
 Mesned-i her dü-serânıñ şeh-i vâlâ-óasebi 
 
3 Eşref-i òalú-ı cihân pâdişeh-i kevn ü mekân 
 Taòt-gâh-ı şerefiñ òüsrev-i èâlî-nesebi 
 
4 Şeh-i ùâhir-neseb ü òüsrev-i pâkîze-óaseb 
 Hâşimî hem Medenî hem Úureşî hem èArabî 
 
5 Süòanı rûó-ı mücerred deheni cevher-i ferd 
 Kân-ı kevniñ güheri mâ-óaãal-ı münteóabı 
 
6 Óaú risâletle nübüvvetle vücûdın itmiş 
 Hâdî-i cemè-i rusül râh-ber-i fevc-i nebî 
 
7 Âferîniş yüziniñ ãuyına òalú olmuşdur 
 Raómet-i èâlemiyândır o dü-èâlem sebebi 
 
8 Rîzesiniñ óarem-i èizzetini cevher-i kül 
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 Biñ óicâb ile ide gevher-i tâc-ı edebi 
 
9 Òâdim-i òalúa-be-gûş-ı dür-i sâdât-ı kirâm 
 Bende-i bârgeh-i cûdı hezârân çelebi 
 
10 Saèy idüp cân dili dil cânı teúaddüm eyler 
 Kaèbe-i kûyı ùavâfında miåâl-i recebî 
 
11 Eylemiş daèvetiniñ úabøa-i tesòîrine râm 
 Rûm u Hind u èAcem'i Mıãr ile Şâm u Óaleb'i 
 
12 Neyyir-i burc-ı ezel Aómed-i mürsel ki anıñ 
 Mihriniñ lerze virir õerreye şûr u şeàabı 
 
13 Dem-i Rûóü'l-úudüs olsa o şehiñ lâyıúdır 
 Maùbaò-ı èizzetiniñ şuèle-fürûz-ı óaùabı 
 
14 Bâà-ı câhında æüreyyâ o saèâdet-çemeniñ 
 Ùârem-i rifèatiniñ òûşe-gedâ-yı èinebi 
 
15 O şehiñ yazmaàa ùuàrâ-yı berât-ı naètın 
 Kâtib-i çaròıñ olursa nola efzûn ùalebi 
 
16 Dûde şeb sürò şafaú òâme şihâb encüm rîg 
 Mióbere mâh felekler ãafaóât-ı óaşebi 
 
17 Ders-i vaãfında olup muèterif-i èacz ü úuãûr 
 èAúl-ı evvel de ola metn-i åenâsında àabî 
 
18 èArşda mertebe-i úudreti ber-ter idügin 
 Fehm ider èâúil u dânâ gibi mecnûn u ãabî 
 
19 Bu úadar kevkebe-i rifèat-i câh ile züóal 
 Úulle-i mihriniñ ednâ Óabeşî bir èArab'ı 
 
20 Üstüòânında nihândır eåeri eyleyeli  
 Leõõet-i şehd-i àamı çâk-i derûn-ı ruùabı 
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21 Her øaèîf ümmeti aèdâya unutdurmuşdur 
 Óamle-i Seyyid-i Baùùâl ile êarb-ı Kereb'i 
 
22 èÎd ile úadr ola ol şâfiè-i küll-i ümemiñ 
 äâéim-i rûze-i derd ü àamınıñ rûz u şebi 
 
23 Dil-i bîmârı èuãâtıñ o ùabîb-i cânıñ 
 Şerbet-i èafvı ile zâéil olur tâb u tebi 
 
24 Derdidir cân u dil-i zâra devâ-yı câvid 
 Sûgvâr-ı àamınıñ hep ebedîdir ùarabı 
 
25 İder ednâ şererinden dil-i dûzaò feryâd 
 èAlev-efşân olıcaú nâr-ı celâl-i àaøabı 
 
26 İltihâb-ı àaøabı nâéire-i úahrı ile  
 Yaúdı eczâ-yı vücûdın kül idüp Bû-Leheb'i 
 
27 Vaãf-ı õât u ãıfatında iki dilli olanıñ 
 Çâk ola kilk-i siyeh-rû gibi ceyb-i úaãabı 
 
28 Gitmeyen yolına èüryân u faúîr olsun hep 
 Çâr meõhebde óarâm ola õehâb u õehebi 
 
29 O gün olur mı diyem kûyına rû-mâl-künân 
 Yâ nebî yoluña úurbân ola ümmî ve ebî 
 
30 Dergehiñde ideyim úudretim olduúça edâ 
 Deyn olan vâcib ü farø u sünen ü müstaóabı 
 
31 Keremiñden budur ümmîd ki bî-çâre Naôîm  
 İki èâlemde daòi çekmeye renc ü taèabı 
 
32 Oldı küstâò-rev-i râh-ı süòan òâme-i mest 
 Ola maèõûr umaram bu reviş-i bü'l-èacebi 
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33 Tâ ola ümmetiniñ óabl-i metîn-i şerèi 
 Zîver-i gerden-i teslîmi åenâ-zîb-i lebi 
 
34 Ola âvîze-i çengâl-i úaøâ pey-der-pey 
 Ser-nigûn òaãm-ı girân-cân-ı èuúûbet-èaãabı 
 
35 Ümmeti dergeh-i vâlâsına olduúça revân 
 äalâvât ile taóiyyât ola sâz u selebi 
 
 88 (T: 51a, R: 47a, A: 62a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ser-keşâna berú-ı sûzândır külâh-ı serverî 
 Şuèledir zîrâ ki şemè-i meclisiñ tâc-ı seri 
 
2 Berú-ı cân-teéåîrdir maàrûra tâc-ı serverî 
 Şuèledir zîrâ ki şemè-i bezmiñ iklîl-i seri 
 
3 Pâdişâh olsañ çekersin èâlemiñ àavàâsını 
 Úabøa-i tesòîre de alsañ eger baór ü beri 
 
4 Bende olsañ ârzû eylersiñ âzâd olmaàa 
 Bir efendiniñ olup şâm u seóerde çâkeri 
 
5 Münzevî olsañ geçilmez loúma ile kisveden 
 èÂúıl ü dîvâne de olmaz o sevdâdan berî 
 
6 İótiyâcıñ olsa âb-ı rûyını rîzân idüp 
 Bir àanî bulsañ olursun sâéil-i òâk-i deri 
 
7 İntisâb itseñ kibâra èarø idince óâliñi 
 Sen bizimsin dir o úavmiñ her müsellem dâveri 
 
8 èÂdetiñ olsa tevâøuè ehl-i kibr ü naòvetiñ 
 Bezmine varsañ olursun her naôarda aóúarı 
 
9 Bî-niyâz olsañ iderler muøùarib ehl-i niyâz 
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 Saña èarø itdikçe aóvâl-i dil-i àam-perveri 
 
10 Beõl-i cûd itseñ gedâ-yı kâse-ber-kef ol úadar 
 Kim vefâ itmez virirseñ kîse-i sîm ü zeri 
 
11 Bildürür óaddiñ saña teng eyleyüp óaddâd-ı çarò 
 Vüsèat isterseñ feøâ-yı èâlem-i pehnâ-verî 
 
12 Bî-nevâ merd-i àarîb olsañ bulunmaz âşinâ 
 Olmadıúça baòt bir merd-i àarîbiñ yâveri 
 
13 Bî-kes olsañ redd idüp óâliñden itmezler suéâl 
 Mâlik olsañ dirler ammâ úande varsañ gel beri 
 
14 Sâéili âzâr iderler anı bilmezler mi kim 
 Her dil-âzârıñ yine âzâr-ı dildir keyferi 
 
15 Nergis-i bîmâr-veş raóm eylemezler yaşıña 
 Olsa cûy-ı giryeniñ iki gözün nîlûferi 
 
16 Bâàa varsañ derd-mendâna olur her lâle dâà 
 Şekl-i tâs-ı âteşîndir saña verd-i aómeri 
 
17 Ùâliè-i vârûn ile fikr-i kenâr itseñ eger 
 Duòter-i baòtıñ olur zâl-i sipihriñ òâheri 
 
18 Daèvet itseñ bezmiñe efsûn-ı naúdiñ olmasa 
 Ùavú-ı tesòîriñde saña àûl olur her bir perî 
 
19 Òaste olsañ ãorsa óâliñ bir kerem-ver óâsidiñ 
 Ùaşt-ı faããâd ola çeşmi her müje bir neşteri 
 
20 Òande itseñ bengîdir dirler gülerler aàlasañ 
 Sâkit olsañ õikr iderler saña bir ãûret-geri 
 
21 Derdiñi yansañ yine dirler úabâóat sendedir 
 Dâàlar yaúsa enârıñ kendüdendir aòkeri 
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22 Râst-gû olsañ àalaù-fehmân-ı bezm-i iètiraø 
 Üstüñe eyler óavâle bir muèârıø kâferi 
 
23 Bezle-senc olsañ seni îmâ ile eyler meõâú 
 Meclisiñ dânâ-reviş nâdân-ı yâve-güsteri 
 
24 Muêóik olsañ úadriñi pâ-mâl ider èırøıñ gibi 
 Muêóikiñ ãaff-ı nièâl olur maúâm-ı ber-teri 
 
25 Úıããa-òân olsañ olur dâéim sözüñ lâf ü güzâf 
 Úıããa-òânıñ derd-i serdir hep dürûà-ı bî-seri 
 
26 Òâne-ber-dûş olsañ adıñ der-be-derdir dem-be-dem 
 Devr-i ebvâb-ı edânîde gezersin serseri 
 
27 Mîhmân olsañ çekilmez imtinân-ı mîz-bân 
 Maóv olurdı óaml-i minnet çekse çarò-ı çenberi 
 
28 Mîzbân olsañ eger ùoymaz dü-çeşm-i mîhmân 
 Mâ-óaøar itseñ aña òûn-ı dil ü eşk-i teri 
 
29 Ehl-i sûú olsañ dimişler ehl-i sûúa ehl-i nâr 
 Geh yanar gâhî yaúarsıñ gelmez olur müşterî 
 
30 Mültezim olsañ reèâyânıñ olur óâli tebâh 
 Saña serden geçdi ol dirler olursañ èaskerî 
 
31 Òoş-nüvîs olsañ muóaúúaú nüsòa taèlîú ideler 
 Òaùù-ı Yâúût ile reyóânıñ olursañ hem-seri 
 
32 Şâèir olsañ úıymetiñ bir pîle-verden pestdir 
 Rişte-i taóúîúa da çekseñ eger şièr-i teri 
 
33 Saèy ider óâsid kemâlâtında noúãân bulmaàa 
 èÂlemiñ olsañ eger èallâme-i dâniş-veri 
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34 èÂşıú olsañ dîde-i ümmîdiñe bîm-i raúîb 
 Tûtiyâ eyler àubâr-ı âsitân-ı dilberi 
 
35 èArø iderken rûy-ı zerdiñ serdî-i nuùú-ı óasûd 
 Âhen eyler úalb-i nerm-i dilber-i sîmîn-beri 
 
36 Bâde-nûş olsañ eliñde olmasa zer gül gibi 
 Mey-fürûşuñ dâà-ı óasretdir saña her sâàarı 
 
37 Sâúî-i meclis virince bir ayaàı destiñe 
 Vârıñı bulsa alur èaúlıñ gibi ayaú deri 
 
38 Sâlik olsañ mürşid-i kâmil úıyâs itdikleriñ  
 Kendi noúsânın daòi bilmekde èâciz ekåeri 
 
39 Úuùb-ı devrâna mürîd olsañ saña itse naôar 
 Her gören dir üstine döndi görünce bir òarı 
 
40 Vâéiô olsañ daòl iderler cemè olup ehl-i hevâ 
 Diñlemezler nehy-i maèrûf ile emr-i münkeri 
 
41 Münkiriñ yanında nâmıñ mülóid ü zındîúdır 
 Òalúa-i õikr içre olsañ feyø-i Óaúú'ıñ maôharı 
 
42 Münkir-i ehl-i ùarîú olsañ eger õerú u riyâ 
 èÂlemiñ eyler seni sâlûs u dûn u ebteri 
 
43 Şaòne olsañ düzd ü medyûnı úalursuñ farúdan 
 Düzd ü medyûnın yekûn olmaz òuãûãâ defteri 
 
44 Muótesib olsañ eger erbâb-ı sûúun dâéimâ  
 Keffe-i mîzâna ãıàmaz bîş ü kem òayr u şeri 
 
45 Nâéib ü úâêî olup icrâ-yı aókâm eyleseñ 
 Rüşvet almazsañ eger dirler riyâdır işleri 
 
46 Söyleseñ gûş eylemezler söylemezseñ derd olur 
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 Olmasun kimse bu derdiñ òaste-óâl-i pisteri 
 
47 Mekr ü keydinden dil-i zârıñ òalâãa ey Naôîm 
 Muòliã itdim şerè-i pâk-i óaøret-i peyàamberi 
 
48 Şâriè-i yektâ ki óâlâ yerde gökde úalmadı 
 Olmaya ins ü melekde bende-i fermân-beri 
 
49 äıdú u èadl ü óilm ü èilm-i õâtına itmiş güvâh 
 Óaú Ebû-Bekr ü èÖmer èOåmân èAliyy-i Óaydarı 
 
50 Gûne gûne vaãf-ı õâtında terennüm-rîz olup 
 Bezm-i naômıñ böyle âàâz eylesün râmiş-geri 
 
51 Şehsüvâr-ı mülk-i àaybü'l-àayb kim olmuş ezel 
 Bend-i fitrâkinde kevneyn iki ãayd-ı lâàarı 
 
52 Mesned-ârâ-yı leèamrük tâc-dâr-ı ıãùıfâ 
 Lî-maèallâh taòtınıñ sulùân-ı levlâk-efseri 
 
53 Server-i cemè-i rusül serdâr-ı ãaff-ı enbiyâ 
 Kim anıñdır hem risâlet hem nübüvvet kişveri 
 
54 Òüsrev-i kürsî-nişîn şâhen-şeh-i refref-serîr 
 Bârgâhı èarş-ı aèlâdır melâéik leşkeri 
 
55 Vâãıl-ı bezm-i ezel hâdî-i úurb-ı lem-yezel 
 Úâfile-sâlâr-ı mürsel enbiyânıñ rehberi 
 
56 Menbaè-ı cûd u mürüvvet genc-i luùf u mekrümet 
 Dürr-i deryâ-yı şefâèat kân-ı èafvıñ gevheri 
 
57 Gülbün-i gülzâr-ı mâ-evóâ gül-i åümme-denâ 
 Úâbe úavseyn ile ev ednâ riyâøında yeri 
 
58 Aómed-i mürsel óabîb-i Óaú Muóammed Muãùafâ 
 Faòr-i èâlem èâlem-i hejdeh-hezârıñ mefòarı 
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59 Ol Òudâvend-i Òudâvendân ki ednâ bendesi 
 Òâdim itmez bezm-i istiànâsına İskender'i 
 
60 Ol òıdîv-i dâd-ger kim èâlem-i inãâfda 
 èAdli zencîre çeker Nûşîrevân ü Sencer'i 
 
61 Ol úader-úudret ki fermân itse çevgân-ı úaøâ 
 Gûy-ı gerdân eyleye farú-ı Úubâd u Úayãer'i 
 
62 Ol şehiñ ber-âsumândır òayme-i iclâli kim 
 Mehcesi mâh u ùınâbı oldı òaùù-ı mióveri 
 
63 Ol şehiñ kemter sipâh-ı rezminiñ rûz-ı meãâf 
 Mâh-ı nev şemşîridir mihr-i münevver miàferi 
 
64 Olsa lâyıúdır èuùârid åebt içün evãâfını 
 Vaãf olurken ol sipihr-i èizzetiñ ãaèd-aòteri 
 
65 Dûd şeb laèli şafaú òâme şihâb encüm nuúaù 
 äubó kâàıd mihr mühre mâh-ı enver mióberi 
 
66 Oldı naúd-i cân-be-kef ol mâh-ı bedriñ mihrine 
 Gökde mirrîò ü züóal zühre èuùârid müşterî 
 
67 Kuól-i mâzâàa'l-baãar'la ol óuceste-manôarıñ1 
 Nergis-i mekóûli óayrân itdi çeşm-i èabherî 
 
68 Reng ü bûy-ı èârıôından lâlede dâà-ı neşâù 
 Şebnem-i bâà-ı ruòından sebz-ter verd-i ùarî 
 
69 Hâşimî òâl-i èabîr-âlûdınuñ sevdâsıdır 
 Nâfesinde òûn iden tekrâr müşg-i ezferi 
 
70 Şemme-i òâk-i reh-i dergâh-ı müşg-efşânıdır 

                                                           
1 Nesm Sûresi, 17. ayette geçen "gözü şaşmadı" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir. 
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 Eyleyen hoş-bû dem-â-dem dûd-ı ûd u èanberi 
 
71 Mescid-i Aúãâ-yı maúãûduñ İmâm-ı Aèôamı 
 Câmiè-i esrâr u èirfânıñ òaùîb-i minberi 
 
72 Úadr ü èizzetde kirâm-ı enbiyânıñ ekremi 
 Câh u rifèatde kibâr-ı mürselîniñ ekberi 
 
73 Mülk-i taóúîúiñ muèallâ-pâye èâlî-mesnedi 
 äadr-ı èirfânıñ hümâ-sâye hümâyûn-manôarı 
 
74 Nesr-i ùâéir ârzû-mend-i kemend-i óasreti 
 Beste-i fitrâk-i sevdâsı àazâl-i òâveri 
 
75 Cûd-ı ùabèından seòâ-yı Òâtem-i Ùay münfaèil 
 Luùf-ı destinden óacil dâéim èaùâ-yı Caèferî 
 
76 èİllet-i èacz ü úuãûr ile perîşân nüsòadır 
 Gevher-i dendânı naômında äıóâó-ı Cevherî 
 
77 Şeró-i vaãfında luàât-ı medóine óayrân olup 
 Beste-dem bir yıldızı düşmüş gedâdır Aòterî 
 
78 Mihribân-ı óâl-i düşvâr-ı èuãât-ı rüstaòîz 
 èÂcizân-ı rûz-ı óaşrıñ müşfiú-i raóm-âveri 
 
79 Baór-i èummân-ı celâlinde vaúârı fülkünüñ 
 Óilmi olmuş bâd-bân temkîn-i õâtı lengeri 
 
80 Úâmeti òum-geşte elde kâse-i deryûzesi 
 Sâéil-i dergâhı itmiş pîr-i çarò-ı aòêarı 
 
81 Mâlik-i mülk-i Süleymân'dır gedâ-yı kûyı kim 
 Ùaèn ider yâúûù-ı mihre gevher-i engüşteri 
 
82 äanma eflâk ordû-yı èazminde âteşler yanup 
 Úaldı andan tûde tûde câ-be-câ òâkisteri 
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83 Mihr ile meh iki aòker âsumân-ı pür-nücûm 
 èÛd sûz-ı bezminiñ ednâ müşebbek micmeri 
 
84 Nîm-ten çıúmaz óaúîr-i dergeh-i iósânına 
 Aùlas-ı çaròın nümâyândır òuãûãâ ülkeri 
 
85 Óükm-i èadli óaúú-ı cîrânı rièâyet itdürür 
 Hem-civâr itse eger cîrâna bir şîr-i neri 
 
86 Meclis-i óıfôında ol çeşm-i çerâà-ı rûzgâr  
 Şemèe ser-pûş eyleye dâmân-ı bâd-ı ãarãarı 
 
87 Mihr ü meh fülke nücûm evtâd-ı zer cevzâ ùınâb 
 Ordû-yı iclâliniñ çarò-ı felek bir çâderi 
 
88 Pây-ı esb-i èazminiñ bâl-i hümâ ferş-i rehi 
 Farú-ı raòş-ı rezminiñ nuãret hümâyûn şeh-peri 
 
89 Râyet-i manãûrınuñ "innâ fetaónâ" şuúúası1 
 Tîàınıñ zâàı ôafer "naãrun minallâh" cevheri2 
 
90 Bir øaèîfe taúviyet-baòş olsa hengâm-ı neberd 
 Eyleye Behrâm u Keyvân'ı hirâsân òançeri 
 
91 Düşmen-i şerèi nola geçse úılıçdan óaşre dek 
 Menhel-i şemşîridir cân-ı èadûnuñ maèberi 
 
92 Meróamet-güster şehâ sulùân-ı şefúat-dergehâ 
 Ey şefâèatle iden òurrem èuãât-ı maóşeri 
 
93 Sen o iki èâlemiñ bir dânesisin kim ezel 
 Şibh-i õâtıñda èaúîm oldı dü-kevniñ mâderi 
 

                                                           
1 Fetih Sûresi, 1. ayette geçen "Şüphesiz, biz fetih verdik" anlamındaki kısmı iktibas edilmiştir. 
2 Saff Sûresi, 13. ayette geçen " Allah’tan bir yardım" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir. 
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94 Böyle gûn-â-gûn ãudûr itmezdi eşyâ àaybdan 
 Olmasaydı õâtıñ ey ãadr-ı dü-èâlem maãdarı 
 
95 İştiyâú-ı sidre-i úaddiñle Ùûbâ ser-nigûn 
 Eylemiş pâ-der-gil-i óayret o úâmet-èarèarı 
 
96 Pertev-i şemè-i ruòuñ pervânesi şems ü úamer 
 Zühre-i zehrâ o şemèiñ àarú-ı nûr-ı ezheri 
 
97 Râyet-efrâz-ı ôafersin kim sipâh-ı rezmiñiñ 
 Her biri olmış cihânıñ ãaf-şikâf u ãaf-deri 
 
98 Ey óabîb-i Kibriyâ kân-ı keremsiñ èafv úıl 
 Şevú-ı evsâfıñ dil-i küstâòımı itdi cerî 
 
99 Nâvdân-ı ravøa-i naètıñ olup kilk-i terim 
 Cennet-i vaãfında icrâ itdi âb-ı kevåeri 
 
100 Oldı vaãf-ı gîsûvânında sevâd-ı şièrimiñ 
 Rişte-i müşgîn-i zülf-i óûr târ-ı mısùarı 
 
101 Ùabèımı feyø-i nuèûtuñ eyledi Óassân-ı Rûm 
 Óamdü-lillâh şâèirân-ı dehriñ oldum eşèarı 
 
102 Dem-be-dem úand-i lebiñ yâdın mükerrer eyleyüp 
 Birbirine eylerim âàişte şîr ü sükkeri 
 
103 Şevú-ı naètıñla olur mülk-i süòanda nâm-zed 
 Şâhid-i maènâya elfâô-ı beyânım duòteri 
 
104 Bürúaè-ı óüsn-i beyânıyla èarûs-ı fikrimiñ 
 Mikóeli òâmem sevâd-ı saùr-ı naômım mièceri 
 
105 Óaydar-ı Kerrâr-ı naômam Õülfiúârım kilk-i ter 
 Düldül-i endîşemiñ óüsn-i edâdır Úanber'i 
 
106 Gevher-i feyøiyle bir gencînedir ùabèım anıñ 
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 Tîàı şemşîr-i zebânım çûb-ı òâmem ejderi 
 
107 Fikr-i bârîkim taãavvurdan müberrâdır benim 
 Bir heyûlâdır hemân Naúş-ı Òayâl-i Âzerî  
 
108 Şièrimiñ her beyti oldı óülle-i taèbîr ile 
 Cennet-i endîşemiñ maóbûb-ı óavrâ-peykeri 
 
109 Murà-ı dest-âmûz-ı òâmem cilve vü nâz eylese 
 äad-òacâletle giderdi kendüden kebk-i derî 
 
110 Bâà-ı èibretdir úaãîdem mîve-çînâna ãalâ 
 Şâò-ber-şâò-ı óikemdir her nihâl-i nev-beri 
 
111 Söz tamâm oldı òulûã-ı tâm ile gel ey Naôîm 
 El açup başla niyâza vaútidir şimden-geri 
 
112 Tâ ki her bir kec-külâh-ı naòvetiñ mânend-i şemè 
 Şuèle-i cân-sûz ola farúında iklîl-i zeri 
 
113 Rûz u şeb sönsün çerâà-ı baòtı òaãm-ı şerèiniñ 
 Dehriñ olduúça fürûzân mihr ü mâh-ı enveri 
 
114 Rûóına manôûm u menåûr ola envâè-ı ãalât 
 Naôm u neåriñ her ãalât olduúça zîb ü zîveri 
 
 89 (T: 54a, R: 49b, A: 64a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey dü-èâlem kişt-zâr-ı cûdınıñ bir dânesi 
 Çarò-ı aóêar anıñ ednâ sebze-i bîgânesi 
 
2 Mâh-ı nev ebrûsınuñ òamyâze-rîz-i óasreti 
 Mihr-i enver şemè-i bezm-i óüsnünüñ pervânesi 
 
3 Gîsû-yı müşgîniniñ müjgân-ı Rûóü'l-Úudsdür 
 Çeşm-i âdâb ile itdükçe neôâre şânesi 
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4 Gevher-i gencîne-i èirfân ki olmuş tâ ezel 
 Ser-be-ser maèmûre-i kevn ü mekân vîrânesi 
 
5 Nâzenîn-i óaøret-i Mevlâ óabîbullâh kim 
 èAúl-ı evveldir kemend-i èaşúınıñ dîvânesi 
 
6 Sidre vü Ùûbâ vü Refref aña süllem pâyedir 
 Taòt-gâh-ı úurb-ı Óaúdır mesned-i şâhânesi 
 
7 Evc-gâh-ı Kibriyâda şâhbâz-ı èazminiñ 
 Gülbün-efrûz-ı firâz-ı lâ-mekândır lânesi 
 
8 Maóremân-ı ãuffe-i câh-ı celâli ãaób u âl 
 Çâr-yâr-ı muóterem yârân-ı devlet òânesi 
 
9 Úaãr-ı dîne oldı erkân-ı çehâr ol çâr-yâr 
 Tâ úıyâmet şerèiniñ maèmûrdur kâşânesi 
 
10 Enbiyâ vü mürselîniñ eşref ü hem efêali 
 èÂlem-i hejdeh-hezârıñ bî-bedel cânânesi 
 
11 Bâde-i èaşúıyla memlûdur òum-ı nüh-âsumân 
 Mihr ü mehdir baş açıú yalın ayaú mestânesi 
 
12 Çâkeriyiz ceyb-i hestîdir àazâl-i çeşminiñ 
 Sürme-i mâ-zâà ile neôôâre-i şîrânesi 
 
13 Ùâú-ı Kisrâ-veş hezârân deyri itdi ser-nigûn 
 Maúdem-i teşrîfiniñ bir ãadme-i merdânesi 
 
14 Mât ola manãûbe-i leclâc-ı óayretle yine 
 Nuùú-ı vaãfında o şâhıñ at süren ferzânesi 
 
15 Mestî-i ãahbâ-yı vaãfıyla nola güstâò isem 
 èAfv olur elbette mestiñ vaøè-ı güstâòânesi 
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16 Õeyl-i medóinde sezâ óâl-i dili şeró eylesem 
 Diñlenür lâ-büd nedîm-i meclisiñ efsânesi 
 
17 äuffe-i bezm-i åenâsında ùolular nûş idem 
 Devr-i fânîde ùolunca èömrümüñ peymânesi 
 
18 Óamdü-lillâh òân-ı vaãfından naãîb aldım yine 
 Òâmemiñ hemvâre olur secde-i şükrânesi 
 
19 Doàdı bânû-yı òayâlimden bu ùıfl-ı nâzenîn 
 Böyle ùıfl-ı nev-resi beş beş doàursun ânesi 
 
20 Tuòfe-i naômın yine ol şâha èarø itdi Naôîm 
 Nâ-sezâdır gerçi berg-i sebze dervîşânesi 
 
21 Armaàân olsun úuãûr-ı èacz ile dergâhına 
 Tâ Naôîm'e her sene bir naèt ola sâlyânesi 
 
 90 (T: 163b, H: 103b, R: 152a, A: 121a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
  
1 Òayr-maúdem ey şehen-şâhân-ı dehriñ serveri 
 Úabøa-i tesòîre aldıñ ser-be-ser baór ü beri 
 
2 Óamle-i ednâda virdiñ düşmen-i dîne şikest 
 "Âferîn ey rûzgârıñ şehsüvâr-ı ãaf-deri" 
 
3 Şarúdan àarba varınca èâlemi fetó eylediñ 
 "èArşa aã şimden girü tîà-ı åüreyyâ cevheri" 
 
4 Eylediñ àalùân ser-i aèdâyı pây-i raòşıña 
 Meróabâ ey èâlemiñ àâzî şeh-i ceng-âveri 
 
5 ëarb ile aldıñ elinden tâc u taòt-ı düşmeni 
 Óabbeõâ ey devr-i eyyâmıñ müsellem dâveri 
 
6 èÂlemi başdan başa itdiñ ser-i küffâra teng 
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 Bârekallâh ey cihânıñ òüsrev-i dîn-perveri 
 
7 Düşmen-i dîn-i mübîniñ èırúını úaùè eylediñ 
 Şâd úıldıñ rûó-i pâk-i óaøret-i peyàamberi 
 
8 Hep geçirdiñ tîàdan òaãmı èAlîlik eyleyüp 
 Düşmene añdırdıñ el-óaú Õü'l-feúâr-ı Óaydar'ı 
 
9 Müjde kim olduñ mücâhid fî-sebîlillâh olup 
 İctihâd-ı tâm ile àâzîleriñ ser-defteri 
 
10 Emriñe dünyâyı ser-tâ-ser müsaòòar eylediñ 
 Oldı õât-ı kâmiliñ èavn-i Òudâ'nın maôharı 
 
11 Düşmen-i dîne amân virme geçür şemşîrden 
 Cünd-i İslâm'ıñ Òudâ itmiş seni ser-èaskeri 
 
12 Kâfiriñ dâr u diyârıñ eylediñ şûriş-peõîr 
 Ùoldı ãad-âşûb u fitneyle èadûnuñ kişveri 
 
13 Cebreéîl olsa revâdır âferîn-òânıñ seniñ 
 Düşmene ãaldıúça ol şemşîr-i vâlâ-gevheri 
 
14 Dâstân olsa nola nâm-ı şerîfiñ èâleme 
 Görmedi Rüstem düşünde bu àazâ-yı ekberi 
 
15 Ser-be-ser úaèr-ı zemîne ãaldıñ ednâ óamlede 
 äadme-i úahrıñla mülk-i òaãm-ı dûn u ebteri 
 
16 İtdigiñ rezmi seniñ ancaú Süleymân eyledi 
 Emriñe fermân-ber oldı óaú bu kim ins ü perî 
 
17 Mâhdan mâhîye dek zîr-i nigîniñdir cihân 
 Dehre óükm itdi benân-ı úadriñiñ engüşteri 
 
18 Farú-ı pâkiñde eger hengâm-ı gîrûdârda 
 Sâyebân olsa revâ kerrûbiyânıñ şeh-peri 
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19 Düşmen-i dîn üzre gûyâ kim iner berú-i úaøâ 
 Òışm ile ãaldıkça aèdâya muraããaè şeş-peri 
 
20 èÂúıbet dâr u diyârından ayırdıñ düşmeni 
 Bîm-i tîàıñ eyleyüp bîhûde gird ü serserî 
 
21 Bir òalâã olmuş da varsa zaòm-dârıñdır yine 
 Geçdi òaãm-ı nâ-be-sâmânıñ úılıçdan ekåeri 
 
22 äıàmasa ordû-yı iclâliñ èaceb mi èâleme 
 Hem-ser nüh-òayme-i çarò olmada her çâderi 
 
23 Olmuş ordû-yı hümâyûnuñ ùılısm-ı salùanat 
 Kim anıñ her ùopı gûyâ heft-ser bir ejderi 
 
24 Kûh-ı Úâf olsa óiãâr-ı düşmeni eyler òarâb  
 èArãa-gâh-ı rezmiñiñ her ùop-ı èanúâ peykeri 
 
25 Berú-ı rümó u şuèle-i şemşîr-i úahrıñdan seniñ    
 Kûre-i óaddâda döndi èarãa-i rezmiñ yeri 
 
26 Mâh-ı nev ãanma deriñde òalúa der-gûş eylediñ       
 Râm olup fermânıña bu heft-çarò-ı çenberi 
 
27 Vaãf-ı tîàıñ dem-be-dem òûnîn terâneyle seniñ 
 Böyle itsün çarò-ı naômıñ zühre-i râmiş-geri 
 
28 äaf-şikâf-ı pür-hüner ãâóib-úırân-ı baór ü ber 
 Úahramân-ı nâm-ver meydân-ı rezmiñ ãaf-deri 
 
29 Òusrev-i bâlâ-nişîn şâhen-şeh-i rûy-ı zemîn 
 Zîb-i ãadr-ı devlet ü dîn kâéinâtıñ zîveri 
 
30 Keyúubâd-ı Cem-nişân Keyòüsrev-i èâlî-mekân 
 Zîver-i evreng ü dîvân devletiñ zîb ü feri 
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31 Mâh-ı burc-ı mekrümet mihr-i sipihr-i èâùıfet 
 Şâh-ı Dârâ-salùanat şâhân-ı dehriñ mefòari 
 
32 Ebr-i nîsân-ı himem cûy-ı çemen-zâr-ı nièam 
 Naòl-ı bustân-ı kerem kuh-sâr-ı cûduñ èarèarı 
 
33 áâzî-i devrân Meóemmed Òân Ebu'l-Fetó-i Cihân 
 Kim derinde dïst düşmen bende-i fermân-beri 
 
34 Ol şehen-şâh-ı cihân kim gelse devrinde eger 
 Óâcib eylerdi der-i iclâline İskender'i 
 
35 Ol şeh-i èâlem ki fermân itse fülk-i úadriniñ 
 Mihr ü mâh-ı nev olurdı bâd-bân u lengeri 
 
36 Ol òudâvend-i mükerrem kim şükûh-ı şevketi 
 Her cihetle eyledi güm-geşte nâm-ı Úayser'i 
 
37 Òusrev-i èâlî-güher kim revzen-i iclâline 
 Bir bilûrîn şîşedir bu künbed-i nîlûferî 
 
38 Pâdişâh-ı tâc-ver kim çeşme-sâr-ı cûdına 
 Eylese lâyıú zümürrüd kâse çarò-ı aòêarı 
 
39 Şehryâr-ı Cem-hüner kim meclis-i iúbâliniñ 
 Âfitâb-ı èâlem-ârâ oldı zerrîn sâàarı 
 
40 Úuùb-ı gerdûn-ı ôafer kim úande èazm itse olur 
 Dem-be-dem cünd-i ricâlü'l-àayb òayl ü leşkeri 
 
41 Şeh-süvâr-ı dâd-ger kim oldı èavn-i Óaúú ile 
 èAzm-i heycâ eyledikçe Óıør-ı nuãret rehberi 
 
42 Perçem-i rümóı sevâd-ı sûre-i fetó-i mübîn 
 Tîàınıñ hep âyet-i naãrun min-Allâh cevheri 
 
43 Bezm-gâh-ı rifèatiñ Cemşîd-i Dârâ-rütbesi 
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 Taòt-gâh-ı devletiñ Dârâ-yı Cemşîd-efseri 
 
44 Vesme-i ebrû-yı mâh-ı nev türâb-ı dergehi 
 Sürme-i çeşm-i àazâl-i mihr ise òâk-i deri 
 
45 Düşmen-i dûn bir daòi dünyâyı görmezse nola 
 Mîl çekdi çeşmine nevk-i sinân ü òançeri 
 
46 Mâh-ı nevle mihr-i èâlem-tâb ôann itme görüp 
 Oldı âvîze-firâz-ı çaròa tîà ü miàferi 
 
47 Gülşene neşr eylese bâd-ı nesîm-ı luùfını 
 Eyleye hep kâse-i pür-zer çemende gülleri 
 
48 Ebr-i úahrı úaùre-bâr olsa úaøâ-yı rezmde 
 Çeşm-i òaãma her giyâh eylerdi kâr-ı neşterî 
 
49 Emrini gûş eylese biñ cân ile naúúâd-ı çarò 
 Mâh u mihre naúş iderdi sikke-i sîm ü zeri 
 
50 Nehyi cârî olsa ger şaòã-ı òazânıñ başına 
 Âteşîn ùâs eyleye gülşende verd-i aómeri 
 
51 Maùbaò-ı iclâl ü iúbâlin èalev-rîz eylese 
 Encüm ü mâh-ı münîr olur şerâr ü aòkeri 
 
52 Gör kemâl-i úadr ü câhın kim tenûr-ı cûdınuñ 
 Oldı çarò-ı âsumân bir tûde-i òâkisteri 
 
53 Olsa lâyıúdır melâéik şâl idüp kâküllerin 
 Bezm-gâh-ı òulúınıñ hep èûd-ı sûz-ı micmeri 
 
54 Bûy-ı èadliyle muèaùùar oldı èâlem şâh-ı Hind 
 Başına şimden girü çalsun úo èûd u èanberi 
 
55 Dest-i óıfôı terbiyet itse eger birbirine 
 Tâ úıyâmet eyleye âàişte âb u âõeri 
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56 Şeh-süvâr-ı şîr-dil kim tîàını èüryân idüp 
 Eyledikçe esb-i èâlem-gird ile cevlân-geri 
 
57 Farú-ı aèdâya úıyâmetler úopardı gûyiyâ 
 Úavm-i èÂd üzre revân eylerdi bâd-ı ãarãarı 
 
58 Rüstem-âsâ òışm ile sürüp semendin eyleye 
 Beste-i fitrâkı farú-ı Keyúubâd u Sencer'i 
 
59 Meróabâ raòş-ı cihân-peymâ ki hengâm-ı òırâm 
 Şekl-i pâyı ôâhir eyler nâf-ı müşg-i eõferi 
 
60 Óabbeõâ esb-i felek-cünbiş ki itdikçe şitâb 
 Gerd-i pâyın nev-èarûs-ı mihriñ eyler mièceri 
 
61 Raúãa âàâz eyledikçe nâzenîn reftâr ile 
 Bir perîdir dirdim olaydı eger bâl ü peri 
 
62 Berú-i cevlân eblaú-ı àarrâña erzânî felek    
 Saùl-ı zerrîn itse aña âfitâb-ı enveri 
 
63 Şâh-ı encüm-leşkerâ sulùân-ı òurşîd-efserâ 
 Ey serîr-i şevketiñ şâhen-şeh-i saèd-aòteri 
 
64 Sensin ol kim õât-ı pâkiñdir şükûh-ı tâm ile 
 Bîşe-zâr-ı dest-gâh-ı himmetiñ şîr-i neri 
 
65 Eylediñ âfâúı rûşen şeb-çerâà-ı èadl ile 
 Refè idüp rûy-ı zemînden ôulmet-i şûr u şeri 
 
66 Sensin ol kim midóatiñde her süòan kim söyledim 
 Rütbe-i iècâz ile Óassân'ıñ oldı hem-seri 
 
67 Cevher-i endîşemi õât-ı şerîfiñ gibi Óaú 
 Eylemiş teng-i heyûlâ-yı taãavvurdan berî 
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68 Kûy-ı maènâyı rübûde itdim evvel óamlede 
 Devletiñde şâèirân-ı dehriñ oldum eşèarı 
 
69 Bu úaãîdem kim bihişt-âbâd-ı maènâdır nola 
 Nâv-dân-ı òâmem icrâ itse âb-ı kevåeri 
 
70 Òusrev-i ùabèımdır ol óâúân-ı Óâúânî-beyân 
 Kim anıñ bâb-ı kemâlinde gedâdır Enverî 
 
71 Bû èAlî pîş-i kemâlimde sebaú-òândır benim 
 Mekteb-i feyøiñ benem èallâme-i dâniş-veri 
 
72 Úıble-gâh-ı fıùratıñ ùabèım imâm-ı èârifi 
 Câmiè-i endîşeniñ nuùúum òaùîb-i minberi 
 
73 Sâàar-ı güftârımıñ ilhâm-ı Bârî bâdesi 
 Bâde-i eşèârımıñ feyø-i ilâhî sâàarı 
 
74 Maènî-i rengîn ile her mıãraèı ebyâtımıñ 
 Gülşen-i siór-i helâliñ sünbül-i nâz-güsteri 
 
75 Saùr-ı eşèârım ki hep nûr-ı siyâh-ı feyødir 
 Olsa erzânî şuèâè-ı mihr-i târ-ı mısùarı 
 
76 Böyle itlâf-ı güher itmezdi feyø-i nuùú ile  
 Genc-i ùabèım olmasa óüsn-i beyânıñ maãdarı 
 
77 Gûne gûne óulle-i elfâô ile olmuş henûz 
 Naômımıñ her saùrı iúlîm-i òayâliñ dilberi 
 
78 Böyle istièdâd ile gehvâre-i idrâkde 
 Görmedi ùabèım gibi ferzend dehriñ mâderi 
 
79 Geldi hengâm-ı duèâ şimden girü taãdîèi úo 
 Besdir ey òâme Naôîm-âsâ sitâyiş-güsteri 
 
80 Tâ şehen-şâh-ı ôafer-leşker èadûnuñ başına 
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 Teng ide her óamlede bu sâóa-i pehnâ-veri 
 
81 Óıør-ı himmet hem-èinân u fetó ü nuãret hem-rikâb 
 Úande èazm itse ola èavn-i ilâhî yâveri 
 
82 äavlecân-ı tîà-ı òışm ü úahrınıñ rûz-ı meãâf 
 Muttaãıl àalùânı olsun düşmenin kûy-ı seri 
 
 91 (T: 164b, H: 105b, R: 154a, A: 120a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
  
1 Bârekallâh zehî kevkebe-i sulùânî 
 Ki şükûhı düşürür óayrete ins ü cânı 
 
2 äânekallâh zehî debdebe-i pâdişehî 
 Ki pür itdi felegi bang-i nefîr-i şânı 
 
3 Levóaşallâh zehî salùanat-ı úâhire kim 
 Reşkden eyledi pîçîde dil-i şâhânı 
 
4 Şâh-ı Cemşîd-óaşem kim sipeh-i aèdâya 
 Kemterîn cümlesidir mûcib-i ser-gerdânı 
 
5 Nice şeh mihr-i cihân-tâb-ı saèâdet ki ider 
 Lemèa-i feyøine muótâc meh-i tâbânı 
 
6 Nice şeh pâdişeh-i tâc-ver-i deryâ-dil 
 Ki ider Òâtem'i de àarú-ı yem-i iósânı 
 
7 Nice şeh òusrev-i devrân ki henüz olmadadır 
 Pâdişâhân-ı cihân dergehiniñ der-bânı 
 
8 Dâver-i pâk-şiyem dâd-penâh-ı èâlem 
 Baór-i bî-úaèr-ı kerem gevher-i cûduñ kânı 
 
9 Rütbe-dân-ı èulemâ râtibe-baòş-ı şuèarâ 
 Dest-gîr-i èurefâ mevhibe-i Rabbânî 
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10 Òusrev-i Cem-èaôamet yaèni Meóemmed Òân kim 
 èÂleme kehf-i emân oldı bülend eyvânı 
  
11 Bû Bekir-ãıdú u èÖmer-èadl ü èAlî-dâniş kim 
 Õâtıdır zîb-dih-i silsile-i èOåmânî 
 
12 O felek-kevkebe kim bir daòi yâd itdirmez 
 Devleti salùanatı debdebe-i óâúânı 
 
13 O cihân-dâver-i devrân ki degil mihr-i münîr 
 Burc-ı eflâke dikildi èalem-i èünvânı 
 
14 Úudsiyân cân ile çârûb-keş-i dergâhı 
 Âsumân bende-i tâbiè-şüde-i fermânı 
 
15 Mülket-i mekrümetiñ dâd-ger-i dâdârı 
 Kişver-i èâùıfetiñ pâdişeh-i devrânı 
 
16 Úulzüm-i devletiñ erzende dür-i yektâsı 
 Gülbün-i rifèatiñ üşküfte gül-i òandânı 
 
17 Lücce-i ùabèı güher-pâş-ı èaùâ olduúça 
 Maóv ide farù-ı óicâb-ı keremi èummânı 
 
18 Òırmen-i cân u dil òaãma olur berú-efgen 
 Âteş-i úahrı eger itse şerâr-efşânı 
 
19 Nükhet-i òulúı èıùır-sâz-ı àazâlân-ı Òıùâ 
 Nefòa-i feyôiniñ âhû-yı Òuten óayrânı 
 
20 Ùavú-ı sîmîn ile bend itdi meger gerdenini 
 Hâle ôann itme mehiñ ôâhir olup noúãânı 
 
21 Dîde-i óıfôı nigâh eylese pervâneye ger 
 Şemèa ser-pûş ola bâd esdügi dem dâmânı 
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22 Òüsrevâ dâd-gerâ dâver-i èâlî-güherâ 
 Ey bilen mertebe-i ehl-i dil ü èirfânı 
 
23 Sensin ol ãaf-der-i aèdâ-küş-i bî-pervâ kim 
 Eyleseñ raòş-ı ãabâ-sürèat ile cevlânı 
 
24 Düşmeniñ başına her òaùvede tozlar úopara 
 Zûr-ı pâyı getürüp zelzeleye meydânı 
 
25 Deşt-i pehnâ-yı felek pey-siper-i cünbişidir 
 Sîm-i naèl itseñ olur aña meh-i raòşânı 
 
26 Sen o dâdâr-ı cihânsın ki müdâm olmadadır 
 Devr-i èadliñde seniñ ôulm ü sitem zindânî 
 
27 Nola olsa úalemim vaãfıñı itdikçe sürûr 
 Çemen-i menúabetiñ murà-ı hezâr-elóânı 
 
28 Benem ol şâèir-i pâkîze-edâ kim geçdi 
 Pâye-i şièr-i terim mertebe-i Sahbânı 
 
29 Olmada murà-ı kef-âmûz-ı úalem destimde 
 Gülbün-i maèrifetiñ bülbül-i ãad-destânı 
 
30 Doldı âvâze-i eşèârım ile heft-ecrâm 
 Dutdı ãîù-i süòanım gûş-ı çihâr-erkânı 
 
31 Óarem-i òüsrev-i ùabèımda kemer-beste Ôahîr 
 Pîş-i dergâh-ı kemâlimde gedâ Óâúânî 
 
32 Şeref-i úadri zamânımda bulurdı gelse 
 Pâs-bân-ı der-i endîşem idüp Selmân'ı 
 
33 Germ olup bülbül-i nuùúum çemen-i maènâda 
 İtse bu şièr-i ãafâ-baòşı sürûr erzânî 
 
34 Der-kemân görse òadeng-i nigeh-i cânânı 
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 Ùabla-i cânın ider dil hedef-i peykânı 
 
35 Zaòm-ı şemşîrine merhem-ùaleb olmam yâriñ 
 èÂfiyet bulmayayım ister isem dermânı 
 
36 Rûze-dâr-ı àamıyuz biz o hilâl ebrûnuñ 
 Ki ola èîd-i viãâlinde felek úurbânı 
 
37 Çemen-i nâza òırâm itse o serv-i bâlâ 
 Cism-i èuşşâúa gelür bîd gibi lerzânî 
 
38 Eyleyen zülfini çevgân o perîniñ itmiş 
 Kûy-ı sergeşte dil-i bî-ser ü bî-sâmânı 
 
39 Meclis-i óüsn ü cemâlinde melâóat hem-dem 
 Süfre-i behcetiniñ mihr ü vefâ mihmânı 
 
40 Buldı àâyet süòanıñ durma duèâ eyle Naôîm 
 Tâ-be-key eyleseñ sözleriñi ùûlânî 
 
41 Tâ ki âfâúı duta ùanùana-i pâdişehi 
 äaff-ı erkân-ı saèâdetle dura divânı 
 
42 Gül gibi ùâlièi olduúça güşâde cebhe 
 Düşmen-i devletiniñ kârı ola nâlânî 
 
43 Mesned-i èizz ü saèâdetde olup fermân-rân 
 Olmaya maóşere dek devletiniñ pâyânı 
 
 92 Úaãîde Berây-ı Selîm Girây Òân1 
 (T: 165b, H: 107a, R: 155b, A: 135b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
  
1 Bi-óamdillâh ôafer buldı èadûya bir şeh-i àâzî 
 Olup Óıør-ı hidâyet rehberi Mevlâ mühim-sâzı 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 äadâ-yı âyet-i "fetóün úarîb" âfâúı doldurdı 
 Beşâret kûsınıñ gûş-ı cihânı dutdı âvâzı 
 
3 Olup zîr-i livâ-yı nuãreti cünd-i ricâlü'l-àayb 
 Muôaffer úıldı Bârî ol sipeh-sâlâr-ı mümtâzı 
 
4 Süleymân-taòt u kişver Òân Selîm-i maèdelet-güster 
 Sikender-taòt u efser âl-i Cengîziñ ser-efrâzı 
 
5 O mümtâz-ı cihân kim doàmadı bânû-yı devrândan 
 Seòâvetde şecâèatde henûz aúrân u enbâzı 
 
6 O şeh kim úaãd-ı naòçîr ile sürse raòşını eyler 
 áazâl-i òâveri rem-gerde-i bâng-i ùabıl-bâzı 
 
7 O şeh kim mülk-i Rûm'a øamm ider ednâ hücûmıyla 
 Eger Tebrîz ü Şîrâz'ı eger Kâşân ü Ehvâz'ı 
 
8 èAceb mi Kişver-i Tûrân'a ilóâú itse Îrân'ı 
 Ne lâzım olmasun devrinde bir iúlîmiñ efrâzı 
 
9 Sipâh-ı rezminiñ "naãrun min-Allâh" cevher-i tîài 
 Livâ-yı èazminîñ "innâ feteónâ" naúş-perdâzı 
 
10 Óiãâr-ı kûh-ı Úâf-ı himmetiñ sîmurà-ı èanúâsı 
 Firâz-ı âşiyân-ı rifèatiñ şâhîn ü şeh-bâzı 
 
11 Feøâ-yı èadl ü dâdıñ şâh-bâz-ı èâlem-ârâsı 
 Cihân-ı èaúl u irşâdıñ hümâ-yı evc-pervâzı 
 
12 Úıyâmetler úopardı farú-ı òaãma ãaón-ı heycâda 
 Niyâmından çıúınca seyf-i meslûl-i ser-endâzı 
 
13 Usûl-i tîàı çaldı sâz-ı èömrün ceng-i òarbîde 
 Úodı bî-berg ü sâz zinde-gânı òaãm-ı nâ-sâzı 
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14 Yeriñ gerd ü àubârı dîde-i aèdâyı kûr itdi 
 Nümâyân oldı faòr-i èâlemiñ âåâr-ı iècâzı 
 
15 Gözün açdırmadı gerd-i hücûmı òaãm-ı òod-bîne 
 Binâ-yı èömriniñ bir bir úapandı revzen-i bâzı 
 
16 Kemân oldı èadûnuñ úâmeti gürz-i girân itdi 
 Òadengi doàrı yoldan aldı cân-ı òaãm-ı kec-bâzı 
 
17 Bulunmaz fâş-ı râz eyler o deñli devri emn üzre 
 Meger râz-ı dil-i èuşşâú-ı yâriñ çeşm-i àammâzı 
 
18 Bahâr ile şitâda germ ü serde baúmadı hergiz 
 Geçürdi Nemçe vü Çeh Moãúof ü Leh'de úışı yazı 
 
19 Feres-rân olsa eyler pür-àubâr âyîne-i mihri 
 Dem-i cevlân şitâbendir o esb-i çâpük ü tâzî 
 
20 Cihân-peymâ o raòş-i tîz-rev kim gâm-ı evvelde 
 Geçer nûr-ı nigâhı vaút-i sürèatde tek ü tâzı 
 
21 Perî dirdim perî olsa lisânı olsa dirdim óûr 
 Nice medó itmesün ins ü melek ol raòş-ı ùannâzı 
 
22 Òıdîvâ câna geçdi intiôâr-ı vaède-i luùfuñ 
 Ola ümmîdim oldur èan-úarîb ol vaèdiñ incâzı 
 
23 Zamân-ı mekrümetdir cûd-ı luùf-ı bî-dirîàıñdan 
 Gerekdir maèrifet erbâbınıñ ikrâm u ièzâzı 
 
24 O òân-sâlâr-ı èâlemsin ki hergiz olmamışken sîr 
 Doyurdı nièmet-i cûd u nevâliñ dîde-i âzı 
 
25 Maóaldir dergeh-i vâlâña şâhım èarø-ı óâl itsem 
 Açılmam àayra èâr u àayretimden dildeki râzı 
 
26 Derûn-ı dilde az çoú ârzû lâ-büd muúarrerdir 
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 Yanımda gerçi yeksândır zer ü sîmiñ çoàı azı 
 
27 Mesîó-âsâ meger ióyâ ider bir nuùú-ı cân-baòşıñ 
 Helâk itdi beni nev-devletânıñ şîve vü nâzı  
 
28 Òudâvendâ şümâr-ı maóremân-ı bezmiñ itdikçe 
 Ferâmûş itme luùfuñdan Naôîm-i nükte-pervâzı 
 
29 Úonardı naàme-i vaãfıñda zühre èandelîb-âsâ 
 Şikeste olmasaydı muùrib-i endîşemiñ sâzı 
 
30 Olur râstî devriñde âheng-i óicâz itmek 
 äıfâhân u èIrâú erbâbı görsüñ semt-i şeh-nâzı 
 
31 Úaãîdem midóatiñde görse iúrâr iderlerdi 
 Ôahîr-i Fâryâbî Enverî èÖrfî-i Şîrâzî 
 
32 Nola iåbât-ı õât itsem güvâh-ı èâdilim sensin 
 Yeter naômım elimde óüccet-i daèvâmıñ ibrâzı 
 
33 Duèâya başla âdâb üzre taùvîl-i kelâm itme 
 Sözüñ maúbûldür ey òâme ıùnâbından îcâzı 
 
34 Hemîşe taòt-ı baòt-ı düşmeni ol şeh idüp ber-bâd 
 áuzâta rütbe-i fetóiñ müdâm olduúça iórâzı 
 
35 Bula devr ü teselsül èömr ü câhı sübóa-i eyyâm 
 Güsiste-târ olunca olmaya encâm u âàâzı 
 
 93 Úaãîde Berây-ı Vaãf-ı Aómed Pâşâ1 
 (T: 166b, H: 108a, R: 156a, A: 142b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
  
1 Zehî refîè-i serâ-perde-i Süleymânî 
 Ki eylemiş anı teşrîf âãaf-ı åânî 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Òoşâ o ùâú-ı muèâllâ revâú-ı zîbâ kim 
 Düşürdi rifèati reşke sipihr-i gerdânı 
 
3 Tebârekallâh eyâ bâr-gâh-ı bî-hemtâ  
 Ki geçdi küngüresi çarò-ı tâ-be-sâmânı 
 
4 Felek o òayme-i vâlâya itse şâyeste 
 Ùınâb-ı şaèşaèa zer-mîò-ı şems-i tâbânı 
 
5 Güzîde bâr-geh-i dil-güşâ ki seyr idicek 
 Ùınâba oldı úıyâs itme beste dâmânı 
 
6 Firâz-ı Úâf-ı saèâdetde murà-ı èanúâdır 
 èAceb mi şehper-i devletle itse cevlânı 
 
7 Kemâl-i vüsèatini gör ki itseler lâyıú 
 Kemîne ùâúına âvîze heft-eyvânı 
 
8 Nedir o çetr-i muèallâ ki ejdehâ-mânend 
 Dem-â-dem itmededir óıfô o genc-i pinhânı 
 
9 Derûn-ı sînesi der-cây-ı şâhid-i iúbâl 
 Revâdır olmasa ol èâşıúıñ girîbânı 
 
10 Sipihr eyledi rû-mâl-i tehniyet-gûyân 
 Getürdi mehce-i zerrîn mihr-i raòşânı 
 
11 Úabâ-yı sebz ile bîrûnı dilber-i ùannâz 
 Derûnı sîne-i èâşıú miåâl-i nûrânî 
 
12 Sütûnı úâmet-i cânân gibi cihân-ârâ 
 Sezâdır itse nigûn-sâr serv-i bostânı 
 
13 Òaù-ı kitâbeleri ùaène-dâd olursa eger 
 áubâr-ı òaùù-ı ruò-ı dil-rübâya erzânî 
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14 Ùınâbı zülf-i bütâna düşürdi çîn-i óased 
 èAceb mi itse girih-beste rişte-i cânı 
 
15 Göreydi dîde-i èibretle naúş-ı ezhârdan 
 Olurdı Mânî vü Bihzâd deng ü óayrânı 
 
16 Nola düşerse naôardan nigâr-òâne-i çîn 
 Úapatdı óaclet-i naúş ile Mânî dükkânı 
 
17 Gülünde tâb u ùarâvet o deñli ketm eyler 
 Nesîm-i àıbùa yine àonca verd-i òandânı 
 
18 èAle'l-òuãûã o úadar àoncası feraó-zâ kim 
 Güşâd ider dil-i ãad-bülbül-i òoş-elóânı 
 
19 O deñli nergis-i nâz-güsterinde óâlet kim 
 Bıraúdı óayrete çeşm-i siyâh-ı òûbânı 
 
20 Eger ki sünbüline dilberân ideydi nigâh 
 Düşerdi pîçişe hep kâkül-i perîşânı 
 
21 O gûne lâle-i rengîni tâb-güster kim 
 Niúâb-ı şerme úoya görse óûr u àılmânı 
 
22 Nedir o râst u çep her nihâl-i gûn-â-gûn 
 Ki seyr ider unudur serv-i òoş-òırâmânı 
 
23 Gören o perçem-i pür pîç ü òamla tuàların 
 İder mi ârzû-yı seyr-i sünbülistânı 
 
24 Muúîm olan o gülistân-ı bî-òazân içre 
 Diler mi hîç temâşâ-yı bâà-ı rıêvânı 
 
25 Òazânı olmaz o bâàıñ ki dâéim itmededir 
 Úudûm-i âãaf-ı dehre şükûfe efşânı 
 
26 Òudâygân-ı felek-bâr-gâh kim olmuş 
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 Úalem-rev-i kerem ü himmetiñ úalem-rânı 
 
27 Sütûde âãaf-ı õî-şân müdebbir-i devrân 
 Penâh-ı òalú-ı cihân èâlemiñ nigeh-bânı 
 
28 Bihîn bahâr-ı himem feyø-güster-i èâlem 
 Vücûdı baór-i kerem cûdı ebr-i nîsânî 
 
29 Meh-i sipihr-i èaùâ mihr-i âsumân-ı seòâ 
 Çerâà-ı bezm-i hüdâ şemè-i luùf-ı Rabbânî 
 
30 Cenâb-ı Aómed Pâşâ vezîr-i çarò-ı münîr 
 Cihân-kevkebe dehriñ òıdîv-i õî-şânı 
 
31 Ôafer-sipâh o dâver ki ãaón-ı èişretde 
 Úuruldı devlet ile bâr-gâh-ı èünvânı 
 
32 Òıred-şükûh o vezîr-i güzîde kim olmuş 
 Òamîde úadd ile gerdûn muùîè-i fermânı 
 
33 Ferîd-i dehr o âãaf ki cân u dilden olur 
 Der-i saèâdetiniñ Keyúubâd der-bânı 
 
34 Şükûfe-zâr-ı èaùânıñ riyâø-ı raènâsı 
 Fürûà-ı mihr-i seòânıñ sipihr-i devrânı 
 
35 Gül-i óadîúa-i óilmiñ bahâr-ı àarrâsı 
 Dür-i ãadefçe-i èilmiñ muóîù-i èummânı 
 
36 èAsâkir-i himem ü mülk-i şefúatiñ şâhı 
 Cevâhir-i kerem ü cûd u himmetiñ kânı 
 
37 Olursa her gice pîş-i oùâú-ı úadrinde 
 Meh-i münîr sezâ meşèal-i fürûzânı 
 
38 èAceb mi şems ü úamerden iderse iki ceres 
 Úaùâr-ı rifèatiniñ çaròdır şütür-bânı 
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39 Biterdi her bün-i òârında ãad-gül-i iúbâl 
 Úaøâya olsa revân cûy-bâr-ı iósânı 
 
40 Semûm-ı òışmı çemen-zârdan güõâr itse 
 Olurdı cümle-i ezhâr-ı bâà nîrânî 
 
41 Buòûr-ı micmere-i óüsn-i òulú-ı pâkiyle 
 Muèaùùar itmededir kârım ins ile cânı 
 
42 Òumâr-ı faúr götürmezdi bâde-i idbâr 
 İdeydi sâúî-i iúbâli kâse-gerdânî 
 
43 Eger piyâle-i óıfôı döneydi meclisde 
 Virirdi zehr de èayyâşa keyf-i rûóânî 
 
44 Bahâdır-ı vüzerâ kim olursa şâyeste 
 Hilâl ü bedr-süvâr olsa gûy u çevgânı 
 
45 áılâfa bir daòi girmem diyü maóall-i àazâ 
 Yemîn ider ser-i aèdâya tîà-ı bürrânı 
 
46 İderdi âyîne-i mihri zeng-dâr-ı àubâr 
 Úaøâ-yı rezmde itdikce esb-cünbânî 
 
47 Şecîè-i ãaón-ı veàâ kim miyân-ı meydânda 
 Olunca sürèat ile cilve-rîz-i yek-rânî 
 
48 Virir hücûm ile şîr-i àarîne teb-lerze 
 İder şitâb ile pes-mânde murà-ı perrânı 
 
49 Virirdi ãadmesi tünd eyledikçe reftârın 
 Zemîne zelzele çarò-ı berîne lerzânî 
 
50 Òıred-şükûh vezîrâ güzîde-tedbîrâ 
 Eyâ cihânıñ olan Rüstem ü Nerîmân'ı 
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51 Ôahîr-i devlet ü dînsin saña dinilse nola 
 Zehî serîr-i kemâliñ òıdîv-i óâúânı 
 
52 Henûz görmedi óaúúâ ki dîde-i eyyâm 
 Seniñ gibi daòi düstûr-ı kâmil-iõèânı 
 
53 Feøâ-yı midóat-i õâtıñda himmetiñle revâ 
 Benim de tevsen-i ùabèım olursa meydânî 
 
54 Benem o çeşme-i maènâ ki óıør-ı evãâfıñ 
 Aúıtdı levóa-i òâmemden âb-ı óayvânı 
 
55 Henûz gevher-i naômım olursa lâyıúdır 
 Ùırâz-ı naôm-ı leéâlî-niôâm-ı äahbânî 
 
56 Pür itdi debdebe-i kûs-ı şöhret-i süòanım 
 Feøâ-yı şeş ciheti ãaón-ı çâr-erkânı 
 
57 Güzîde şâèir-i èâlî-cenâb-ı devrânım 
 èAceb mi dehriñ olursam süòanda Óassân'ı 
 
58 Yegâne sâóir-i efsûn-ùırâz-ı èirfânım 
 Ki lâl ider süòanım òaãm-ı dûn u nâdânı 
 
59 Henûz görmedi rindân-ı meclis-i maènâ 
 Benim gibi daòi mest-i müdâm-ı èirfânı 
 
60 Süùûr-ı naômımı seyr eyleyen görür dâéim 
 Benefşe-zâra baúup vâdî-i òıyâbânı 
 
61 Sevâd-ı kilk-i terim çeşm-i ehl-i èirfâna 
 Unutdurur eåer-i sürme-i äıfâhânı 
 
62 Benem o bülbül-i òûnîn terâne kim itdi 
 Zebân-ı òâme-i muèciz-demim àazel-òânı 
 
63 Dirîà gelmedi şehre o mâh-ı Kenèânî 
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 Göñül arar nice demdir ki Yûsufistânı 
 
64 Òıred-rübûde dil-i gîsûvân çindârî 
 Şekîb-i àavùa-òor-ı mevc çîn-i pîşânî 
 
65 Cemâli úulzüm-i bî-sâóil-i melâóatdir 
 Ki oldı fülk-i dile çâr-mevc-i müjgânı 
 
66 Göñül òadeng-i òayâliyle şâd idi göreli 
 İãâbet eylemez oldı nişâna peykânı 
 
67 Nice cigerde biter zaòm-ı tîri ãad-feryâd 
 Ki tâze ãaçdı nemek óoúúa-i zeneòdânı 
 
68 Bilür óarâretimi ol ùabîb-i cân u dilim 
 äunarsa kâse-i laèli şarâb-ı rümmânî 
 
69 áubâr-ı òaùù-ı lebi ser-nüvişt-i óayrânı 
 Sevâd-ı kâküli mecmûèa-i perîşânı  
 
70 Hep itdügin bulur olsun hele òaù-âverde 
 Naôîm bir gün o mâha gelür peşîmânî 
 
71 Yeter bu daèvî-i bî-maènâ ile òatm-i kelâm 
 Úaãîde buldı nihâyet irişdi pâyânı 
 
72 Hemîşe tâ ki serâ-perde-i şeh-i òâver 
 Sipihre vaøè oluna ãubó-dem be-şâdânî 
 
73 Hezâr zîver ile bâr-gâh-ı iclâli 
 Bula feraóla güşâyiş be-luùf-ı Yezdânî 
 
74 Ola ãafâ ile revnaú-peõîr tâ dem-i óaşr 
 Fürûà-ı neyyir-i èadliyle èâlem-i fânî 
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 94 Úaãîde Berây-ı Muãùafâ Pâşâ1 
 (T: 168a, H: 109b, R: 158a, A: 148b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Seóer ki eyledi òurşîd pertev-efşânı 
 Cihâna sâye-figen oldı nûr-ı Yezdânî 
 
2 Ne nûr nûr-ı ilâhî ki itmede her şeb 
 Fürûà-ı mihrine vâbeste mâh-ı tâbânı 
 
3 Ne mihr-i feyø-i Òudâ kim hemîşe eylemede 
 Cemâl-i óüsn ile pür-zîb Yûsufistânı 
 
4 Ne óüsn-i óavãala-sûz âfitâb-ı burc-ı cemâl 
 Ki dâéim olmadadır reşk-i mâh-ı Kenèânî 
 
5 Zehî cemâl ki görse Bütân-ı Yaàmâ'yı 
 Olurdı bende-i ser-kâkül-i perîşânı 
 
6 Zehî cemâl ki óûr-ı bihişt ser-cümle 
 Hezâr óasret ile çâk çâk óayrânı 
 
7 Zehî cemâl ki olmuş ãafâ ile òûbân 
 Fütâde-i úadem-i serv-i òoş-òırâmânı 
 
8 Zehî cemâl-i maóabbet-fezâ ki èişve-künân 
 İdeydi sâúî-i laèlîn-piyâle gerdânı 
 
9 Daòi pür eylemeden sâàarın ide medhûş 
 äabâó-ı maóşere dek ceste ceste mestânı 
 
10 Tebârekallâh eyâ sâúî-i piyâle-i èaşú 
 Ki itdi bezmine dil-teşne ins ile cânı 
 
11 Ne bezm bezm-i maóabbet ki òûn-ı dildir mey 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Sifâl-i serdir anıñ sâàar-ı dıraòşânı 
 
12 Degil o bezm ki olup erâzil erbâbı 
 Meyinde òâb ola câmında èaks-i devrânı 
 
13 O bezm-i óâãdır el-úıããa òâhişim ki virir 
 Müdâm bî-mey ü sâàar neşâù-ı rûóânî 
 
14 O bezm-i òâã ki yoúdur òumârı bâdesiniñ 
 Tamâm vaódetiyândır gürûh-ı rindânî 
 
15 O bezme vâãıl olan rind-i èaşúa ãad-àıbùa 
 Ki dem-be-dem çeke câm-ı şarâb-ı èirfânı 
 
16 O bezmi biz de görürdük meger ki kuól ideyüz 
 áubâr-ı dergeh-i pâk-i òıdîv-i õî-şânı 
 
17 Zehî òıdîv-i cüvân-baòt u maèdelet-pîşe 
 Ki çarò olsa revâdır muùîè-i fermânı 
 
18 Zehî òıdîv-i bülend-âsitân ki şâyeste 
 Olursa dergehiniñ Keyúubâd der-bânı 
 
19 Bihîn bahâr-ı saèâdet ki sebze-zâr eyler 
 Seóâb-ı himmetiniñ feyøi bâà-ı óırmânı 
 
20 Vezîr-i devr-i zamân âãaf-ı Süleymân-şân 
 Bisâù-güster-i iósân òâtem-i åânî 
 
21 Dilîr-i zûr-ı àazâ Rüstem-i cihân-ârâ 
 Vezîr-i úalèa-güşâ èâlemiñ Nerîmânı 
 
22 Bülend-úadr ü himem Caèfer-i kerîm şiyem 
 Ùırâz-ı bezm-i kerem şemè-i luùf-ı Rabbânî 
 
23 Nedîm-i şâh-ı cihân yaèni Muãùafâ Pâşâ 
 Ki cebhesinde èayân nûr-ı pâk-i sübóânî 
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24 O şâh-bâz-ı bülend-âşiyân ki lâyıúdır 
 Firâz-ı evc-i saèâdetde itse cevlânı 
 
25 O Cem cenâb-ı hüner-ver vezîr-i ferruó-dem 
 Ki dutdı gerdiş-i gerdûnı şöhret-i şânı 
 
26 O âfitâb-ı sipihr-i kerem ki itmededir 
 Fürûà-ı cûdı şeb-i yeési ãubó-ı nûrânî 
 
27 Sipihr-i maèdeletiñ mihr-i Müşterî-râyı 
 Riyâø-ı maèrifetiñ tâze verd-i òandânı 
 
28 Bióâr-ı èizzete õâtıdır girân-mâyesi 
 Bahâr-ı devlete cûdı seóâb-ı nîsânî 
 
29 Sipihr şevú ile cûyâ-yı sâye-i keremi 
 Muóîù teşne-leb-i çeşme-sâr-ı iósânı 
 
30 Tereşşuó itse eger ebr-i luùfı gül-zâra 
 Duta úıyâmete dek tâze bâà u bustânı 
 
31 Taèalluú itse eger çeşmi òışm-ı deryâya 
 İderdi maóşere dek şuèle-rîz èummânı 
 
32 Şemîm-i micmere-i óüsn ü òulúı añdırmaz 
 Meşâm-ı cân u dile bûy-ı zülf-i cânânı 
 
33 Sipihr itmedi devrinde kimseyi giryân 
 Meger ki sâàar-ı lebrîz-i mey-güsârânı 
 
34 İderdi ferş vücûdın úaøâ-yı óıfôında 
 Künâm-ı şîriñ olaydı àazâl mihmânı 
 
35 Yegâne âãaf-ı devrân ki ãaón-ı heycâda 
 Hücûm-ı heybet ile itse esb-cünbânî 
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36 İderdi cünbişi çarò-ı berîni gerd-âlûd 
 Virirdi ãadmesi kâr-ı zemîne lerzânî 
 
37 O yekke-tâz-ı cihân kim olursa lâyıúdır 
 Hilâl-i çarò-ı berîn naèl-i sîm-i yekrânı 
 
38 O raòş-ı çâpük ü raènâ ki óaddidir itse 
 Şitâbı târik-i eflâke gerd-efşânı 
 
39 Úaøâ-yı maèrekede itse ãavlecân-bâzî 
 Ser-i èadû olur elbette gûy-ı àalùânı 
 
40 Vezîr-i mûy-şikâfâ cihân inãâfâ 
 Eyâ cevâhir-i luùf u mürüvvetiñ kânı 
 
41 Òudâygânâ sensin ki ùabè-ı pâkiñdir 
 èAyâr iden zer-i miúdâr-ı nükte-sencânı 
 
42 Cihân-penâhâ sensin ki şemè-i õâtıñdır 
 Sipihr-i èâùıfetiñ âfitâb-ı raòşânı 
 
43 Kerem-şièârâ sensin ki feyø-i kâm ile 
 Disem devâtıña èaynü'l-óayât erzânî 
 
44 Bahâr-ı midóat-i õâtıñda oldı kilk-i terim 
 Óadîúa-i süòanıñ bülbül-i òoş-elóânı 
 
45 Firâz-ı gülbün-i vaãfıñda hem münâsibdir 
 Bu nev-terâne ile eylese àazel-òânî 
 
46 Egerçi mürdeye cândır nigâh-ı pinhânı 
 Hezârın öldürür ammâ ki çeşm-i fettânı 
 
47 Beni görünce ider ebruvânını pür-çîn 
 Fiàân ki cânıma geçdi òadeng-i müjgânı 
 
48 Bir oldı pençe-i pür-zûr dest-i óüsniyle 
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 Dirîà óayf-ı diliñ dâmen ü girîbânı 
 
49 Cefâ serîr-i cemâlinde şâh-ı fermân-rân 
 Vefâ úalem-rev-i óüsnünde şaòã-ı zindânî 
 
50 èAceb mi cân u dil olsa kemend-i zülfine bend 
 Ki fitne olmuş esîr-i çeh-i zenaòdânı 
 
51 Zamânıdır nola àarrâlanur ise óüsn ile 
 Mürûr ile gelür ol şûòa da peşîmânî 
 
52 Naôîm olma óaõer dil-firîb vaèdesine 
 Şikeste silsiledir zülfi gibi peymânı 
 
53 İrişdi vaút-i duèâ ey úalem úo taãdîèi 
 Òamûş sözleriñ itme dırâz u ùûlânî 
 
54 Hemîşe eyleye tâ kim münevver ü pür-zîb 
 Cihânı neyyir ü óüsn ile nûr-ı Rabbânî 
 
55 Fürûà-ı ùalèati olduúça rûz u şeb pür-tâb 
 Çerâà-ı ùâliè-i fîrûzı olmasun fânî 
 
 95 Úaãîde-i Bahâriyye Berây-ı Muãùafâ Pâşâ1 
 (T: 169b, H: 111a, R: 159b, A: 149b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
  
1 Yine mestâne hây u hûy-ı bülbül dutdı dünyâyı 
 Yine var ise çekmiş desti gülden câm-ı ãahbâyı 
 
2 Yine farù-ı leùâfetle perîşân ùurre sünbüller 
 Füzûn itmekde müşgîn bûy-ı kûy-ı dilârâyı 
 
3 Yine her lâle almış dûşına bir râyet-i òûnîn 
 Çeküp şemşîrini sûsen perîşân itdi sermâyı 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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4 Yine taòt-ı zümürrüd üzre şâh-ı gül cülûs itdi 
 èAceb mi açsa nergis şevú ile çeşm-i temâşâyı 
 
5 Yine gûş-ı úabûl açmış çemende istimaè eyler 
 Gül-i raènâ nevâ-yı bülbül-i meràûle-pîrâyı 
 
6 Yine úan almaú içün neşter-i òârı alup deste 
 äabâ şâò-ı gül-i terden aúıtmış òûn-ı sevdâyı 
 
7 Yine cûlar kemer oldı miyân-ı şâhid-i bâàa 
 Ùaúındı òançer-i ser-tîz şâò-ı bîd-i zîbâyî 
 
8 Görenler Cem ãanur sâàar-be-kef taòt-ı muraããaèda 
 Firâz-ı gülbün-i pür-jâle üzre verd-i óamrâyı 
 
9 Úabâ-yı sebz ile gördükde cûlar servi ùûùî-veş 
 Ayaàına düşüp gösterdi miréât-ı mücellâyı 
 
10 Yine teşrîf idüp gül-zârı sulùân-ı bahâr oldı 
 Ser-â-ser bâàa geydürdi bu zîbâ naùè-ı óaêrâyı 
 
11 èİõâr-ı âteşînin èarø idüp her àonca gülşende 
 Yaúup òâkister itdi èandelîb-i zâr u şeydâyı 
 
12 Sevâd itmiş ãanurlar levó-i sîme òâme-i úudret 
 Müselsel mevc ile seyr eyleyen cûy-ı feraó-zâyı 
 
13 Temâşâ eyleyen miréât-i cûy-ı bâàı seyr eyler 
 äafâ-yı meşreb-i pâşâ-yı èâlî-úadr ü yektâyı 
 
14 Vezîr-i mekrümet-perver ki lâyıú reh-güõârında 
 Gül-âb-ı feyø ile ebr-i saèâdet itse saúúâyı 
 
15 Müşîr-i müsteşâr-ı dîn ü devlet âãaf-ı yektâ 
 Ki óüsn-i òulúı meftûn eyledi aèlâ vü ednâyı 
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16 Ser-efrâz-ı mükerrem dest-gîr-i cümle-i èâlem 
 Òıdîv-i muóterem ãâóib-niãâb-ı kâr-fermâyî 
 
17 Nedîm-i òusrev-i èâlem muãâóib Muãùafâ Pâşâ 
 Ki eyler târik-i úadr-i bülendi âsumân-sâyı 
 
18 O düstûr-ı Süleymân-kevkeb-i Úâf-ı saèâdet kim 
 Sezâ çârûb iderse dergehinde bâl-i èanúâyı 
 
19 O õî-úadr-i mükerrem kâmrân-ı mülk-i devlet kim 
 Pür itdi kûs-ı şân ü şevketi nüh ùâú-ı vâlâyı 
 
20 O óikmet-pîşe kim devrinde eylerdi eger gelse 
 Debistân-ı kemâlinde sebaú-òân İbn-i Sînâ'yı 
 
21 Beşer meftûn-ı aòlâúı melek óayrân-ı eùvârı 
 Muóaããal kendüye dil-beste itdi zîr ü bâlâyı 
 
22 Fürûàı bî-fer eyler şeb-çerâà-ı mâh-ı pür-nûrı 
 Şükûhı pest ider nüh-pâye úaãr-ı çarò-ı mînâyı 
 
23 Dil-i dânâsı èârif kâr-ı òalú-ı dehri ser-tâ-ser 
 Øamîr-i pâki vâúıf cümle aóvâl-i reèâyâyı 
 
24 Yed-i beyøâ-yı luùfı pertev-endâz oldı âfâka 
 Kef-i iósânı itdi baór ü kâna cûd-baòşâyı 
 
25 Meh-i nev kim miyân-ı úadrine bir sîm-òançerdir 
 Kemer-bend-i muraããaè itse lâyıú necm-i Cevzâ'yı 
 
26 Revân olsa nesîm-i luùf-ı ùabèı cânib-i deşte 
 İder bir demde gülşen feyøi òâristân-ı ãaórâyı 
 
27 Vezân olsa semûm-ı òışm u úahrı sûy-ı deryâya 
 äadefde aòker eyler dâne-i lüélû-yı lâlâyı 
 
28 Buòûr-ı micmer-i aòlâúına lâyıú eger Rıêvân 
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 İderse şâl-i müşgîn èanberîn gîsû-yı óavrâyı 
 
29 Eger bâà-ı şebâba ebr-i óıfôı úaùre-bâr olsa 
 Ola tâ-rûz-ı ferdâ sebz-ter gül-zâr-ı pür-tâbı1 
 
30 Zebânımdan dimiş gûyâ muúaddem Nefèî-i meróûm 
 Beyân-ı cûd-ı ùabèında bu beyt-i pâk-maènâyı 
 
31 èAlevlendi dilinde âteş-i reşk-i kef-i desti 
 Pür oldı şâò-ı mercân ile ãanmañ úaèr-ı deryâyı 
 
32 Sevâd-ı meh úıyâs itme nişân-ı pâyıdır bî-şekk 
 Güõâr itdikde esb-i úadri nüh-çarò-ı muèallâyı 
 
33 Cenâb-ı fâris-i ãaón-ı saèâdet kim görüp çaròıñ 
 Hilâliñ raòşına naèl itdi mîò itdi åüreyyâyı 
 
34 Seóer eşheb süvâr olsa úabâ-yı âl ile gûyâ 
 Ùulûè itdi ãanurlar âfitâb-ı èâlem-ârâyı 
 
35 O raòş-ı tîz-rev kim saúf-ı çaròı pür-àubâr eyler 
 Gelince şevú ile cevlâna gerd-i cünbiş-i pâyı 
 
36 Şikest itmez ser-i mû üzre gâhî gelse reftâra 
 İderken zûr-pâyı rîze rîze seng-i òârâyı 
 
37 Felek-mesned òudâvendâ vezîr-i èadl-peyvendâ 
 Eyâ çaròa der-i úadriñ şeref-baòş-ı cebîn-sâyî 
 
38 O İskender-óaşemsin kim ôuhûr-ı èizz ü iclâliñ 
 Unutdurdı cihâna şevket-i Cemşîd ü Dârâ'yı 
 
39 Revâ âyîne-i vaãfıñ görüp eylerse õevúinden 
 Bu gûne bir àazelle ùûùî-i òâmem şeker-òâyî 
 

                                                           
1 Bu beyitte kafiye bozuktur. 
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40 Der-âàûş itmek olmaz hâle-veş ol mâh-sîmâyı 
 Ki ùâliè bî-vefâ dil mübtelâ vü baòt hercayî 
 
41 Perîşân óâl-i sünbül óayret üzre nergis-i şehlâ 
 Görüp çeşm-i siyeh-mest ile ol zülf-i semen-sâyı 
 
42 Tebessüm-rîz olup güftâra gelse laèl-i cân-baòşı 
 İder mânend-i àonca beste-dem ùûùî-i gûyâyı 
 
43 Yeter sermest olup âşûb ãaldı dehre ol àamze 
 Ki bîm-i òançeri ãad-pâre úılmış verd-i raènâyı 
 
44 Naôîm-âsâ ben ol muèciz-dem-i siór-âferînim kim 
 Getürdi raúãa naômım rûó-ı Óâúânî vü Rüknâ'yı 
 
45 Tekellüf ber-ùaraf görse bu nev ùaróı úaãîdemde 
 İderdi leb-gezân Nefèî gibi üstâd-ı àarrâyı 
 
46 áazel òod munóaãırdır ùabèıma siór eylerim anda 
 Alınca destime äâéib gibi kilk-i güher-zâyı 
 
47 Muèammâ söylesem esb-i sebük-cevlân-ı endîşem 
 İde Emrî-i mîre teng meydân-ı muèammâyı 
 
48 Eger inşâya bir dem raàbet itse ùabè-ı pür-zûrum 
 Baña teslîm ide Vaããâf u Veysî semt-i inşâyı 
 
49 Duèâ hengâmıdır şimdi úaãîde irdi pâyâna 
 Cenâb-ı Óaúú'a aç ey òâme gel dest-i temennâyı 
 
50 Hemîşe dergeh-i gülde debîr-i bâd-ı nev-rûzî 
 Berât-ı bâàa kilk-i sebz ile çekdikçe ùuàrâyı 
 
51 Ola gül gibi òurrem àonca-i iúbâli devletle 
 İde òâr-ı melâmet dil-òırâş-ı àuããa aèdâyı 
 
 96 (R: 355a) 
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 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ey ãadr-nişîn-i óarem-i úurb-ı ilâhî 
 Teşrîfine levlâk serâ-perde-i şâhî 
 
2 Maóbûb-ı Òudâ Aómed-i Muòtâr ki olmuş 
 Biñ cân ile fermân-beri tâ mâh-zi-mâhî 
 
3 Maókûm şeh-i emrine maòlûú-ı dü-èâlem 
 Dergâhı èuãât-ı ümemiñ cây-ı penâhı 
 
4 Sulùân-ı risâlet şeh-i eyvân-ı nübüvvet 
 Kim olmuş ezel her dü-cihân mülóaú-ı câhı 
 
5 Miãbâó-ı fürûzân-ı hidâyet ki Óaú itmiş 
 Pervâne-i mişkât-ı ruòı mihr ile mâhı 
 
6 Ol seyyid-i èâlem sened-i èâlemiyânıñ 
 Derbân-ı der-i èizzetiniñ çarò ola râhı 
 
7 Ol neyyir-i raómet o meh-i burc-ı yaúîniñ 
 Şeró eyleyemez vaãfını Cibrîl kemâhî 
 
8 Úılmış o şehiñ micmere-gerdân-ı ùarâvet 
 Gîsûlarınıñ her òamı bir nûr-ı siyâhı 
 
9 Bostân-ı ledün gülşen-i èirfân u óaúîúat 
 Kim oldı yenâbîè-i füyûøât-ı miyâhı 
 
10 Cibrîl-i Emîn peyk-i cenîbet-keş-i èazmi 
 Ervâó-ı muúaddes ãaf-ı rezminde sipâhî 
 
11 Yektâ idügin eyledi iåbât vücûdı  
 Olsa dü-cihânda nola kevneyn güvahı 
 
12 Aókâm-ı şerîèat ile her ùâèati âmir 
 Fermân-ı nübüvvet ile her münkeri nâhî 
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13 Òâk-i deriniñ sâèili ãâóib-ser ü sâmân 
 Rû-gerde-i dergâhı dü-èâlemde tebâhı 
 
14 Geldikçe ùavâfa óarem-i kûyını ervâó 
 Hemvâre çeker sürme àubâr-ı ser-i râhı 
 
15 Şemşîr-i şerîèatle ider óükmini icrâ 
 Bilmez ne fesân ne meded-i seng-i ferâóı 
 
16 Cân atsa dem-â-dem yeridir kûyına ümmet 
 Elbette çeker kâhrübâ kendüye kâhı 
 
17 Dergâhına rû-mâle varan ehl-i kemâliñ 
 Òurşîd ola şermende-i envâr-ı cibâhı 
 
18 Tefsîr idemez muãóaf-ı evãâf-ı cemîlin 
 Cân u dil-i ãad-Úâêî vü Keşşâf ola sâhî 
 
19 Bî-cân olanıñ bâdiye-i maómidetinde 
 Bir dil ola úabrindeki her sebz-i giyâhı 
 
20 Deryâ-yı åenâsında bulunmaz bün ü sâóil 
 áavvâã-ı òıred eyleyemez anda şinâhı 
 
21 Şefúatle èuãât-ı ümemi èafv idüp eyler 
 Maóşerde de àarú-ı nièam-ı nâ-mütenâhî 
 
22 Elbette anıñ bedreúa-i èafvına muótâc 
 Her àaflet ile güm-şüde-i râh-ı menâhî 
 
23 Tâb-ı teb-i mihriyle derûn-sûòtegânıñ 
 Úandîl-i ser-i òâki ola şuèle-i âhı 
 
24 Sînemde èayân dâà-ı àam-ı àuããa-güdâzı 
 Cânımda nihân şevú-i ruò-ı óavãala-gâhı 
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25 Tek lâyıú olaydım yetişür iki cihânda 
 İksîr-i saèâdet baña bir nîm-nigâhı 
 
26 Şâhâ belini bâr-ı òaùâ bükdi Naôîm'iñ 
 Bî-ùâúat olup òam-zededir úadd-i dü-tâhı 
 
27 Şermende-i èafv eyle yine meróametiñden 
 Gerçi yetişür şerm ü óayâ aña günâhı 
 
28 Redd itme meded sâèil-i bâb-ı keremiñdir 
 Úıl muàtenem-i cûduñ o nâdîde-refâóı 
 
29 Òâk-i der-i cûduñda işin eyleyen altun 
 Nâz eyleye tâc-ı zer-i òurşîde külâhı 
 
30 èArø  itdi yine óâlini bu naèt ile şimdi 
 Luùf u keremiñden nola itse ãıla-òâhî 
 
31 Òûn-girye-i èacz ile olur çâk-ı girîbân 
 Vaãf-ı ãıfâtıñda úalem alsa ele gâhî 
 
32 Tâ ehl-i diliñ midóat-i õât u ãıfatıñda 
 Teslîm ü taóiyyâtıñ ola zîb-i şifâhı 
 
33 Zencîr-i meãâéible ola bend ü giriftâr 
 Óaú düşmeniñi sicn-i èademde ide çâhî 
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TÂRÎHLER 
 

 1 Târîò Berây-ı Úaãr-ı Óüseyn Pâşâ1 
 (H: 258b, R: 335b, A: 164a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Óaøret-i Òân Meóemmed-i Râbiè 
 æânî-i Bü'l-fetó şeh-i yektâ 
 
2 Seyr-i deryâya meyl idüp ùabèı 
 Cûy-veş óükmin eyledi icrâ 
 
3 Leb-i deryâda meşreb-i pâki 
 Emr idüp bir maúâm-ı rûó-efzâ 
 
4 äâóib-i óüsn ü òulú u cûd u nièam 
 Bermekiyyü'ş-şiyem Óüseyn Âàâ 
 
5 İtdi fermân-ı şehriyârî ile 
 Böyle bir úaãrı üç gün içre binâ 
 
6 Oldı bu úaãr-ı bî-úuãûr el-óaú 
 Revnaú-efzâ-yı sâóil-i deryâ 
 
7 Didi târîòini Naôîm görüp 
 "Úaãr-ı şâdî vü dil-keş ü zîbâ" (1091) 
 
 2 Târîò Berây-ı Úapûdân Muãâóib Muãùafâ Pâşâ2 
 (H: 258b, R: 335b, A: 162a) 

(Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Muãâóib Muãùafâ Pâşâ o düstûr-ı mükerrem kim 
 Kef-i dür-pâşınıñ müstaàraú-ı iósânıdır deryâ 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Nedîm-i òüsrev-i èâlem ki itmiş feyø-i Rabbânî 
 Kemâlât u hünerle õâtını mümtâz u müsteånâ 
 
3 Saèâdetle úapûdân oldı ol dâdâr-ı deryâ-dil 
 èAceb mi şarúdan àarba iderse óükmin icrâ 
 
4 Süleymân-kevkeb-i úâf-ı saèâdet kim degil keştî 
 Yetişdi berzede-dâmân-ı fermânı olup èanúâ 
 
5 Yüritdi úâleb-i fersûdeyi rûó-ı revân oldı 

Zehî èÎsî-nefes kim eyledi bir mürdeyi ióyâ 
 

6 O zevraúlar olup râyât-ı gûn-â-gûnla tezyîn  
 Úudûm-i pâkine gûyâ donanma itdi donanma 
 
7 Görenler õâtın ol fülk-i felek-sürèatde ôann eyler 
 Binüp ãâóib-úırân sîmûràa pervâz itdi bî-pervâ 
 
8 O üç fânûs olup üç dâne zîbâ şehper-i nuãret 
 O keştîniñ vücûdı ùâéir-i tevfîúdir gûyâ 
 
9 Zehî keştî ki eyyâmın düşürse rûzgârına 
 Dem-i èazminde olmaz fülk-i endîşe aña hem-pâ 
 
10 O zevraúdan şerâr-efşân olup her ùop-ı pür-âşûb 
 Ser-i aèdâya âteşler ãaçar mânend-i ejderhâ 
 
11 Donanmâ-yı èadûyı eylese bir ùuème erzânî 
 Dem-i nuãret çeküp her zevraúıñ ùûbı neheng-âsâ 
 
12 Direfş-i fetó der-pîş ü úafâda leşker-i tevfîú 
 Muôaffer eyleye nuãretle õâtın óaøret-i Mevlâ 
 
13 Çıúınca üç fenerliye Naôîm-âsâ didim târîò 
 "Úapûdân-ı cihân-ârâ Muãâóib Muãùafâ Pâşâ" (1095) 
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3 (A: 162b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Úanâèat itmeyüp târîò-i dîger ârzûsıyla 
 Naôîm-âsâ olup müstaàraú-ı deryâ çeh-i maènâ 
 
2 Çıúınca üç fenerliye didi àavvâã-ı endîşe 
 "Úapûdân-ı cihân-ârâ Muãâóib Muãùafâ Pâşâ" (1095) 
 
 4 (H: 259a, R: 336a, A: 162b)1 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Zehî tevfîú-i Bârî kim şehen-şâh-ı Süleymân-taòt 
 Vezîr itdi idüp bir âãafı mühriyle müsteånâ 
 
2 Yine buldı Süleymân âãafın âãaf Süleymân'ın 
 Zehî şâhen-şeh-i dânâ zehî düstûr-ı rûşen-râ 
 
3 Alup mühr-i Süleymân'ı musaòòar itdi dünyâyı 
 Zehî âãaf ki óükm-i èadl ü dâdı eyledi icrâ 
 
4 Vezîr-i mükrümet-perver èAlî Pâşâ-yı èâdil kim2 
 Niôâm-ı dîn ü devletde ferîdü'd-dehrdir óaúúâ 
 
5 Óükûmetde èadâletde şecâèatde seòâvetde 
 Cihân-dâr u cihân-ârâ cihân-gîr ü cihân-pîrâ 
 
6 Müdebbir âãaf-ı devrân Felâùûn-pîşe Risùû-rüşd 
 Sikender-óaşmet ü Dârâ-sipeh düstûr-ı bî-hemtâ 
 
7 Bülend eyvân-ı iclâlinde şemse şems-i èâlem-tâb 
 Felek dîvân-serây-ı rifèatinde sâèat-i mînâ 
 
8 Ümîd oldur Niôâmü'l-mülk'i yâd itdirmeye dehre 
                                                           
1 A nüshasında bu şiir için "Târîò Berây-ı Vezâret-i Muãùafâ Pâşâ" başlığı vardır.  Şâir ismin geçtiği 
yerleri değiştirerek önce Mustafa Paşa'ya sunduğu şiiri sonra Ali Paşa'ya da sunmuştur.  
2 Mısra, A nüshasında; "Vezîr-i dâd-güster Muãùafâ Pâşâ-yı èâdil kim", şeklindedir. 
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 èAdâletde olup güm-nâm-sâz-ı Sencer ü Dârâ 
 
9 Livâ-yı èazmin açdıúça nesîm-i nuãret ü tevfîú 
 áubâr-ı naèl-i raòş-ı mevkibinden kör ola aèdâ 
 
10 Nigûn-sâr eyleyüp râyât-ı baòt-ı òaãmını Bârî 
 Ola dâéim muãîbetle esîr-i bend-i vâveylâ 
 
11 Úafâda leşker-i nuãret refîúi Òıør ile İlyâs 
 İlâhî baór ile berde muôaffer ola bî-pervâ 
 
12 Benim gibi hezâr-üftâde-óâle dest-gîr oldı 
 Ola dâéim muèîn-i her òuãûãı óaøret-i Mevlâ 
 
13 æenâsı ùabèıma oldı vaôîfe minnet Allâh'a 
 Nola devrinde itsem midóatinde àayrın istiànâ 
 
14 Baña her aylıàı bir haftalıkdır belki bir günlük 
 Duèâ-yı devleti bünyâdınıñ müzd-veriyim zîrâ1 
 
15 Vücûd-ı kâmili ol âãaf-ı õî-şân u devrânıñ 
 Saèâdetle olunca zîb-baòş-ı mesned-i vâlâ2 
 
17 Naôîm-âsâ didi ol dem duèâ-yı òayr ile hâtif 
 "Vezîr-i kâm-bîn oldı alup mühri èAlî Pâşâ"3 (1105) 
 
 5 Târîò Berây-ı Òânúâh-ı Úâdirî4 
 (H: 259b, R: 336b, A: 164b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Úuùb-ı èâlem àavå-ı aèôam şeyò èAbdulúâdir'iñ 

                                                           
1 Beyit, A nüshasında vardır. 
2 A nüshasında bu beyitten sonra Mustafa Paşa ile ilgili şu beyit vardır: Cenâb-ı Muãùafâ Pâşâ sezâ 
mühr-i Süleymân'a/ Gelüp bir dâèî-i kemter bu târîòi didi ammâ 
3 Beyit, A nüshasında şu şekildedir: "Naôîm-âsâ didim ben de duèâ-yı òayr ile ol dem/ Cem-âyîn âãaf-ı 
mülk-i Süleymân Muãùafâ Pâşâ" (1099) 
4 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Maúsem-i feyø eylemiş dergâhını Bârî Òudâ 
 
2 Server-i sâlâr-ı èirfân mürşid-i ãâóib-dilân 
 Rehber-i ehl-i kerâmet pîşvâ-yı evliyâ 
 
3 Òâk-i râhı çeşm-i müştâúâna kuól-i nûr-baòş 
 Bârgâhı òastegân-ı èaşúına dâru'ş-şifâ 
 
4 Zâéirân-ı òânúâh-ı rifèati ins ü melek 
 Òâdimân-ı tekye-gâh-ı himmeti şâh u gedâ 
 
5 Sâlikân-ı dergehinden bir mürîd-i ãâf-dil 
 Ùobcıbaşı yaèni hem-nâm-ı èAliyyü'l-Murteøâ 
 
6 Óalúa-i tevóîdine dâòil olunca eyledi 
 Cân u dilden gerden-i teslîmine ùavú-ı rıøâ 
 
7 Âsitânında olup müzdûr o şeyò-i kâmiliñ 
 Böyle bir ùaró-ı laùîf ü dil-pesend itdi binâ 
 
8 Seyr idüp hâtif didi târîòini anıñ Naôîm 
 "Ey maúâm-ı Úâdirî hem dil-keş ü hem cân-fezâ" (1099) 
 
 6 Târîò-i Vefât-ı Neşâùî Efendi Şeyò-i Mevlevî-òâne Der-Şehr-i Edirne1 
 (H: 260a, R: 336b, A: 166a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ayaú çekdi geçüp câm-ı fenâdan el yudı vâ-óayf 
 Neşâùî-i Niôâmî-rütbe ol mest-i mey-i maènâ 
 
2 Peyâm-ı fevti giryân eyledi mestân-ı èirfânı 
 Neşâùı gitdi bezm-i èâlemiñ feryâd vâ-veylâ 
 
3 Òiùâb-ı ircièî ol şeyò-i murtâøa delîl oldı  
 Revân-ı pâkine Óaú kürsî-i èarşı ide meévâ 

                                                           
1 Başlık, S nüshasından alınmıştır. 
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4 Hümâ-yı rûó-ı pâki èazm-i èilliyyîn idüp itdi  
 Óaôîô-i òâkden pervâz-gâhın èâlem-i bâlâ 
 
5 Bu tîre òâk-dândan èâlem-i nûra revân oldı 
 Vücûdın àarúa-i envâr-ı raómet eyleye Mevlâ 
 
6 Ola dâéim óarîm-i tekye-gâh-ı èarş-ı aèlâdan 
 Revân-ı pâki hem-dest-i semaè-ı rûó-ı Mevlânâ 
 
7 Naôîmâ gûş idüp fevtin didim feryâd idüp târîò 
 "Ola rûó-ı Neşâùî èandelîb-i Sidre vü Ùûbâ" (1085) 
 
 7 Târîò-i Meråiyye Berây-ı Òalîl Efendi Eş-Şeyò Be-Úâsımpâşâ1 
 (H: 260a, R: 337a, A: 166a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Cihândan eyledi rıólet Òalîl Efendi meded 
 Mekânını çemenistân-ı èAdn ide Mevlâ 
 
2 Bihişt içinde ola rûó-ı pâki hem-vâre 
 Úarîn-i ãoóbet-i òâã-ı revân-ı Mevlânâ 
 
3 Melâéik eyledi şîven o şeyò-i murtâøa 
 Revâdır eylese tâ-óaşr mâtemin fuúarâ 
 
4 O âb-ı rûy-ı efâøıl dirîà itdi vefât 
 Fiàân ki eyledi rıólet o seyyidü'l-fuøalâ 
 
5 Çekildi òânúah-ı òulde rûóı döne döne 
 Semâè-òâne-i Firdevs'i Óaúú ide aña câ 
 
6 Revân-ı pâkine kürsî-i èarş olup menzil 
 Ola nedîmi sürûşân-ı èâlem-i bâlâ 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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7 Naôîm fevtine giryân olup didim târîò 
 "Òalîl Efendi'ye dâéim cinân ola meévâ" (1088) 
 
 8 Târîò Berây-ı Óammâm-ı Fennî Çelebi1 
 (H: 260a, R: 337a, A: 165a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Yegâne zû-fünûn-ı òoş-süòan Fennî-i siór-âåâr 
 Saèâdet-òânesinde yapdı bir germ-âbe-i raènâ 
 
2 Naôîmâ olsa lâyıúdır o zîbâ ùaró-ı vâlâya 
 Bu iki mıãraè-ı àarrâ iki târîò-i müsteånâ 
 
3 "èAceb germ-âbe-i pür-âb u tâb u bî-bedel bünyâd" (1079) 
 "Zehî óammâm-ı pâkîze pür-âb u tâb u rûó-efzâ" (1079) 
 
 9 Târîò-i Vilâdet Berây-ı Reéîs-zâde Aómed Pâşâ2 
 (H: 260b, R: 337a, A: 165b) 

(Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Münşî-i dânâ reéîs-i cümle erbâb-ı úalem 
 Câmiè-i faøl u hüner ehl-i kemâle pîşvâ 
 
2 Mâh-ı tâbân-ı cihân-efrûz-ı èilm ü maèrifet 
 Müşterî-kevkeb èuùârid-menzilet òurşîd-râ 
 
3 Muãùafâ-nâm u Muóammed-òulú u Maómûdu'l-òıãâl 
 Òıør-maúdem èÎsî-i feròunde-dem Yûsuf-liúâ 
 
4 Bû-bekr-sîret èÖmer-inãâf Õi'n-nûreyn-óilm 
 Murteøâ-fiùnat muóibb-i çâr-yâr-ı bâ-ãafâ 
 
5 Maşrıú-ı burc-ı şerefden eyledi nâgeh ùulûè 
 İtdi bir ferzend-i nîk-aòter aña rûzî Òudâ 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, E nüshasından alınmıştır. 
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6 èUnãurında nâr nûr u âb âb-ı Òıørdır 
 Òâki èanber bâdı enfâs-ı Mesîó olsa sezâ 
 
7 èİlm ü èirfân ü kemâl ü èizzet ü iúbâl ile 
 èÖmrini efzûn ide anıñ Cenâb-ı Kibriyâ 
 
8 Mevlidin gûş eyledikde tehniyet-gûyân Naôîm 
 İtdiler aóbâb târîòin birer gûne edâ 
 
9 Şevú u şâdîden gelüp iki birâder didiler 
 "èÂúıbet Maómûd ola Aómed be-óaúú-ı Muãùafâ" (1094) 
 
 10 (R: 343b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Pâdişâh-ı baór ü ber Òân Muãùafâ-yı kâm-rân 
 Kim derinde òâk-rûb olsa revâ bâl-i hümâ 
 
2 Ol òudâvend-i òudâvendân ki dâéim olmada 
 Her kemîne bendesi bir dâver-i fermân-revâ 
 
3 Ol òudâvend-i úader-úudret ki tîà-ı saùveti 
 İstemez seng-i fesân mânend-i şemşîr-i úaøâ 
 
4 Ùuème-òâr-ı süfre-i inèâmı dervîş ü àanî 
 Kâse-şûy-ı maùbaò-ı iósânı sulùân u gedâ  
 
5 Şerm-sâr-ı òâk-râh-ı dergehi müşg ü èabîr 
 Münfaèil gerd-i óarîm-i èizzetinden kîmyâ 
 
6 Rîze-seng-i âsitân-ı rifèati çeşm-i nücûm 
 Ùâú-ı iclâlinde âvîze Süheyl ile Sühâ 
 
7 Óalúa-i bâb-ı refîè-i devleti òurşîd ü mâh 
 Bârgâh-ı èizzetinde bir gedâ çarò-ı dü-tâ 
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8 Rehberi Óıør ola ol İskender-i Dârâ-feriñ 
 Úande èazm itse refîú-i râhı tevfîú-i Òudâ 
 
9 Bânî-i ùabè-ı hümâyûn-ı kerâmet-güsteri 
 Eyledi bir çeşme vü bir câmiè-i zîbâ binâ 
 
10 Şems-i èâlem-tâb aña şemse úanâdîl-i nücûm 
 Küngür-i ùâú-ı bülendi hem-ser-i saúf-ı semâ 
 
11 Bu muèallâ câmiè-i bî-miåli bünyâd eyleyüp  
 Eyledi miórâbın anıñ menbaè-ı âb-ı beúâ 
 
12 Tuncanıñ ãuyın aúıtdı dergeh-i vâlâsına 
 İtdi icrâ çeşme-i mâéü'l-óayâtı gûyiyâ 
 
13 Lûlesi bu çeşmeniñ gûyâ zebân-ı óâldir 
 Nûş-ı cân olsun diyü èaùşân içün eyler nidâ1 
 
14 Dâstân-ı şevú-i dîdârıyla mâl-â-mâl olup  
 İtmede ãad-cûş ile her demde naúl-i mâcerâ 
 
15 Sîne-i ãaón-ı serây-ı Edrine bî-cân idi 
 Óaú bu kim rûó-ı revân oldı bu âb-ı cân-fezâ 
 
16 Bu muãaffâ çeşmeniñ bu èayn-ı ãafvet-güsteriñ 
 Her biri târîòini bir gûne itmişken edâ 
 
17 Tehniyet-gûyân didim sîr-âb olup ben de Naôîm 
 "Tunca èaynı ùaró-ı rûó-efzâ-yı Sulùân Muãùafâ" (1115) 
 

11 (R: 344a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óaøret-i Òân Muãùafâ-yı dâd-ger kim eyledi 
 Bânî-i emri yine bir èayn-ı rûó-efzâ binâ 

                                                           
1 nidâ, R: ãalâ 
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2 Óükmini icrâ idüp ol pâdişâh-ı baór ü ber 
 Oldı cârî èâleme bu çeşme-sâr-ı cân-fezâ 
 
3 Tunca ãuyı bunca demlerdir anıñ dergâhına 
 Dîdesinden âb-ı óasret-rîz idi ãubó u mesâ 
 
4 Geldi rûmâl eyledi ãaón-ı serây-ı òâãına 
 Cân atup oldı o cây-ı dil-güşâda cebhe-sâ 
 
5 Óıør-ı fermânıyla aúdı lûle-i mâéü'l-óayât 
 Yapdı böyle çeşme-i cân-baòş u èayn-ı dil-güşâ 
 
6 Bu zülâl-i ãâfa bu âb-ı leùâfet-pervere  
 Kûze bir zerrîn ü sîmîn olsa mihr ü meh sezâ 
 
7 Âb-ı ãâf-ı èayn-ı cârî ùaró-ı Sulùân Muãùafâ  
 Yazdı târîò-i esâsın òâme-i şîrîn-edâ 
 
8 Seyr idüp itmâmına didi Naôîm-i ãâf-dil 
 "èAyn-ı cârî çeşme-i dil-cûy-ı Sulùân Muãùafâ" (1115) 
 
 12 (R: 343b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Úahramân-ı pür-hüner ãâóib-úırân-ı baór ü ber 
 Şuúúa-pîrâ-yı ôafer şâhen-şeh-i nuãret-livâ 
 
2 Muãùafâ Òân bin Meóemmed Òân-ı áâzî kim anıñ 
 Salùanatla èömrin efzûn eyleye Bârî Òudâ 
 
3 Genc-i nuãretdir meger ordû-yı pür-iclâli kim  
 Dem-keşân âteş-feşân her ùopı olmuş ejdehâ 
 
4 Şaúú idüp tîàı enâr-âsâ èadûnuñ dillerin 
 Nâle-i eyvâ úızıl elmayı itdi pür-ãadâ 
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5 Kelle-i aèdâyı àalùân itdi pây-ı raòşına 
 Gûy u çevgân oynadı ãaón-ı veàâda gûyiyâ 
 
6 Nemçe ùâbûrın bozup úırdı geçürdi tîàdan 
 Gûş idince müjde-i fetóin idüp óamd ü åenâ 
 
7 Aña bir târîò-i müsteånâ düşürdüm ey Naôîm 
 "Nemçe ùâbûrını bozdı úırdı Sulùân Muãùafâ" (1108) 
 
 13 (R: 344b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Döndi dûlâb-ı felek vefú-ı murâd üzre henüz 
 Müjde ey dil yine èîd eyledi òâlú-ı dünyâ 
 
2 Oldı cârî yine mîzâb-ı çemen-zâr-ı neşâù 
 Müjde ey teşne-lebân-ı leben-i èayş u ãafâ 
 
3 äaldı pertev yine bir mihr-i cihân-tâb-ı nevâl 
 Müjde ey gûşe-nişînân-ı şeb-i târ-ı èanâ 
 
4 Geçdi ãadra yine bir dâver-i devrân-ı kemâl 
 Âsumân-pâye hümâ-sâye hümâyûn-sîmâ 
 
5 Mesned-i èadle yine virdi saèâdetle şeref 
 Bir felek-mertebe düstûr-ı saèâdet-pîrâ 
 
6 äâóib-i tîà u úalem râfiè-i râyât-ı himem 
 Dâfiè-i ôulm ü sitem dâd-penâh-ı øuèafâ 
 
7 Óâmî-i dîn ü düvel mâóî-i her mekr ü óiyel 
 Nâãır-ı mülk ü milel kehf-i emân-ı fuúarâ 
 
8 Kâmrân-ı vüzerâ óaøret-i ãâóib-devlet 
 Ki olur dergehine çarò-ı dü-tâ nâãiye-sâ 
 
9 Yaèni hem-nâm-ı şehenşâh-ı rusül faòr-i kirâm 
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 Kerem-endîşe seòâ-pîşe vezîr-i yektâ 
 
10 Âãaf-ı dehr ü èÖmer-èadl ü Ebû-Bekr-şiyem 
 Óasenü'l-òulú u èAlî-sîret ü èOåmân-óayâ 
 
11 Mâh-dîdâr u èuùârid-úalem ü zühre-cebîn 
 Müşterî-rây u sitâre-sipeh ü mihr-livâ 
 
12 Cûd u iósân ü mürüvvetde òudâvend-i cevâd 
 Dâniş ü èaúl u kiyâsetde òıdîv ü dânâ 
 
13 Sâéil-i bârgeh-i mekrümeti Òâtem-i Ùayy 
 Bermekî dergeh-i luùfında kemer-beste gedâ 
 
14 Òıør-maúdem o Sikender-óaşem ü èünvânıñ 
 Görse dârâtını der-bânı olurdı Dârâ 
 
15 Eşheb-i fikrine ol yekke-süvâr-ı rüşdüñ 
 Olmaya Edhem-i ãad-èaúl-ı Aristo hem-pâ 
 
16 Rûz-ı èazminde o düstûr-ı hümâyûn-baòtıñ 
 Farú-ı raòşında çeleng olsa revâ bâl-i hümâ 
 
17 Şeb-i rezminde o encüm-sipeh-i dehre olur 
 Mâh-ı nev tîà u kemer-bend-i muraããaè cevzâ 
 
18 Reéyi maóv eyledi tedbîr-i Niôâmü'l-Mülk'i 
 Kevkebi kevkebe-i Sencer'i baãdırsa revâ 
 
19 Bû-èAlî gelse ider müşkilini luùfına èarø 
 Nüsòa-i cûdı yeter èâleme Kânûn-ı Şifâ 
 
20 Óâcib-i òâk-i deri èaynına almaz felegi 
 Bende-i kemteri gerdûna ider istiànâ 
 
21 Oldı òurşîd gibi zîr-i nigîni èâlem 
 Olıcaú mesned-i iúbâlde fermân-fermâ 



561 
 

 
22 Nola evãâfını evrâdına øamm eyleseler 
 Şimdi buldı daòi memdûóını óâlâ şuèarâ 
 
23 Şemè-i õâtın ide Óaú bâd-ı kederden sâlim 
 Meşèal-i mâha ser-pûş ola çarò-ı mînâ 
 
24 Óıør u İlyâs olup rehberi baór ü berde 
 Dest-gîri ola her óâlde èavn-i Mevlâ 
 
25 Úande kim èaùf-ı èinân itse refîúi tevfîú 
 Reh-nümâ èavn ü ôafer leşker-i nuãret be-úafâ 
 
26 äadrı teşrîf idüp ol rûó-ı revân-ı èâlem 
 Geldi cânı yerine èâlemiyânıñ óaúúâ 
 
27 Mühr ile çıúdı óuøûr-ı şeh-i devrâna girüp 
 Buluşup geldi Süleymân'a miåâl-i èanúâ 
 
28 Eyledi emrine dünyâyı Süleymân gibi râm 
 Mühr ile oldıàı dem ãadr-ı ãudûr-ı vüzerâ 
 
29 Didi târîòini tebşîr idüp âfâúa Naôîm 
 "Mühre èadliyle sezâ Râmî Meóemmed Pâşâ" (1114) 
 
30 "Mühr ile ãadr-ı felek cây-ı Meóemmed Pâşâ" (1114) 
 "Mühr ile dâd-ger-i dehr Meóemmed Pâşâ" (1114) 
 
 14 (R: 345a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 áâzî Óüseyn Pâşâ yaèni vezîr-i aèôam 
 Dâdâr-ı dâd-güster düstûr-ı kâr-fermâ 
 
2 Çarò-ı saèâdet üzre yektâ meh-i cihân-tâb 
 Burc-ı şerefde raòşân òurşîd-i èâlem-ârâ 
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3 Mièmâr-ı ùabè-ı pâki deryâya úarşu yapdı 
 Bir böyle òürrem-âbâd meévâ-yı óâlet-efzâ 
 
4 Gûyâ bu ùaró-ı raènâ bir şûò-ı bî-bedeldir 
 Çıúmış kenâra eyler rindâne seyr-i deryâ 
 
5 Eyvân-ı ser-bülendin seyr eyleyüp èaceb mi 
 Geçse yere óayâdan ùâú u revâú-ı Kisrâ 
 
6 èÂlî binâ-yı zîbâ kâşâne-i zer-endûd 
 Vâlâ maúâm-ı dil-keş bünyâd-ı rûó-baòşâ 
 
7 Didi Naôîm hâtif târîòini bu ùaróıñ 
 "Baór üzre ùarz-ı zîbâ cây-ı Óüseyn Pâşâ" (1111) 
 
 15 (R: 345b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ferîdü'd-dehr Dâmâd Efendi-zâde kim oldur 
 èArûs-ı dâniş ü èirfâna ùabèıyla tütuú-pîrâ 
 
2 èAdâletle Sitanbûl'a geçüp mesned-nişîn oldı 
 Aóibbâ şâd u òurremdir mükedder òâùır-ı aèdâ 
 
3 Vaóîdü'l-èaãr o kim õât-ı şerîf-i ercemendidir 
 Kemâlât u hünerle èâlem-ârâ fâøıl-ı yektâ 
 
4 Edîb-i õû-fünûn niórîr-i kâmil kim odur şimdi 
 Efâôıl içre èilm ü faøl ile èallâme-i dânâ 
 
5 Yetişdi berg ü bârı şâòsâr-ı èadl ü inãâfıñ 
 Nihâl-i maèdeletden mîve-çîn oldı yine dünyâ 
 
6 Müşerref eyledi seccâde-i şerèi úudûmiyle 
 Olunca úadr ile ãadr-ı Sitanbûl'a şeref-baòşâ 
 
7 Òırâm-ı òâme-i ùûbâ úıyâmıyla o dânânıñ 
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 Çemen-zâr-ı èadâlet oldı reşg-i gülşen-i meévâ 
 
8 Dil-i maôlûmı bîdâd-ı sitemden eyleyüp sâlim 
 Benim gibi nice dil-mürde èadliyle olur ióyâ 
 
9 Muèammer eyleye Mevlâ ola iúbâli rûz-efzûn 
 Ki óâl-i müstemendâna odur dâdâr-ı bî-pervâ 
 
10 Naôîm'i òâkden refè itse lâyıú iltifâùıyla  
 Ki oldı âsitân-ı ser-bülendinde cebîn-fersâ 
 
11 Didi teşrîf idince yümn ile bu ãadr-ı vâlâyı 
 "Sitanbûl'a eóaúú Dâmâd Efendi-zâdedir óâlâ" (1118) 
 
 16 (R: 345b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bir Óasan-nâm u Óüseyn-aòlâúıñ 
 Ruòına lióye virüp óüsn ü bahâ 
 
2 Oldı târîò-i òaù-ı sebzi Naôîm 
 "Enbetallâhu nebâten óasenâ"1 (1092) 
 
 17 (R: 345b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Eyledi èazm-i beúâ dâr-ı fenâdan umarım 
 Mâder-i müşfiúamı òoş ùuta Rabb-i èizzet 
 
2 Nûr-ı îmân ile Úuréân ide úabrin rûşen 
 Menzili cennet ola hem-demi óûr-ı cennet 
 
3 Didi târîò-i vefâtın el açup Óaúú'a Naôîm 
 "Rûóına vâlidemiñ eyle ilâhî raómet" (1115) 

                                                           
1 Âl-i İmrân Suresi, 37. ayette geçen "enbetehâ nebâten hasenen" yani Allah, onu güzel bir şekilde 
yetiştirdi anlamındaki ifade iktibas edilmiştir. 
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 18 Târîò Berây-ı Cülûs-ı Sulùân Süleymân1 
 (H: 260b, R: 337b, A: 161b) 

(Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òüsrev-i rûy-ı zemîn Sulùân Süleymân-ı zamân 
 Salùanatla èömrini efzûn ide Rabbü'l-èibâd 
 
2 Pâdişâh-ı dâd-ger ãâóib-úırân-ı baór ü ber 
 Dâver-i Dârâ-hüner dâdâr-ı İskender-nihâd 
 
3 Baòtiyâr-ı nev-cüvân-ùâliè refîú-i mihribân 
 Cân-ı èâlem èâlem-i cân òüsrev-i èâlî-nijâd 
 
4 Şâh-ı Keyòüsrev-óaşem şâhen-şeh-i vâlâ-himem 
 Kâm-baòş-ı cümle-i èâlem òudâvend-i cevâd 
 
5 Vâriå-i taòt-ı èadâlet bâsiù-i emn ü emân 
 Óâmî-i nâmûs-ı devlet ãâóib-i rüşd ü sedâd 
 
6 Şehriyâr-ı èâlem-ârâ òüsrev-i gîtî-sitân 
 Úâùıè-ı èırú-ı meôâlim râfiè-i ôulm ü fesâd 
 
7 Òilèat-ı şâhî be-dûş iklîl-i sulùânî be-ser 
 Câh u şevket ber-mezîd ü èömr ü devlet ber-ziyâd 
 
8 Òuùbe-i nâmıyla pür-âvâze her dâr u diyâr 
 Sikke-i èadliyle germ-â-germ her şehr ü bilâd 
 
9 Kâse-şûy-ı maùbaò-ı iúbâli Keykâvûs-câh 
 Óâcib-i dergâh-ı èiclâli ya Cem yâ Keyúubâd 
 
10 Âfitâb-ı baòtı itdi èâlemi zîr-i nigîn 
 Ôıll-i èadlinde cihân òalúı ser-â-ser oldı şâd 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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11 Devr-i óükminde o deñli itdi eødâd imtizâc 
 Kim revâdır ülfet itse âb u âteş òâk ü bâd 
 
12 Tâbiè-i zîr-i livâ-yı emri aãóâb-ı necât 
 Ùuème-i dendân-ı tîà-ı úahrı erbâb-ı èinâd 
 
13 Cünd-i nuãretle mücâhid fî-sebîlillâh olup1 
 Nicedir görsün èadû-yı dîn cihâd u ictihâd 
 
14 Tâc u taòt-ı salùanat teslîm olunca eyledi 
 èÂlemi kûs-ı beşâret pür-ãadâ-yı müjde-bâd 
 
15 Üstümüzden gitmesün ôıll-i livâ-yı devleti 
 Sâye-i cûdında olsun ehl-i diller ber-murâd 
 
16 İki târîò eyleyüp bir beyt-i zîbâda Naôîm 
 Lafôen ü maènen birin yazmış bu kilk-i ter-midâd 
 
17 Oldı biñ ùoúsan ùoúuzda zînet-efzâ-yı cülûs 
 "Eyledi Sulùân Süleymân salùanatla èadl ü dâd" (1099) 
 
 19 Târîò Berây-ı Sarây-ı İbrâhîm Pâşâ2 
 (H: 261a, R: 338a, A: 163a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Òalîl-i süfre-i inèâm İbrâhîm Pâşâ kim 
 Simâù-ı bî-dirîà-ı luùf u cûdun èâlem eyler yâd 
 
2 Vezîr-i Bermekî-òilúat o düstûr-ı mükerrem kim 
 Kef-i dest-i kerîmi maúsem-i erbâb-ı istièdâd 
 
3 Süleymân-kevkebe ol âãaf-ı õî-şân ki bir mûra 
 Zamânında degildir kimse úâdir itmege bîdâd 
 

                                                           
1 mücâhid, R: mücâvir 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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4 Cihân-ı mekrümet baór-i mürüvvet èâlem-i himmet 
 Felek-rifèat vezîr-i kâr-fermâ-yı kerem-muètâd 
 
5 Yegâne ãâóib-i iclâl kim mièmâr-i iúbâli 
 Hezârân dil-òarâb-ı faúr u idbârı ider âbâd 
 
6 Olup bir nev-binâ-yı âsumân-ùâúa yine bânî 
 áubârın itdi óaúúâ kûr-sâz-ı dîde-i óussâd 
 
7 Teèâlallâh zehî gülşen-serây-ı rûó-perver kim 
 Sütûn-ı dil-firîbi ùaène-dâd-ı èarèar u şimşâd 
 
8 Maúâm-ı dil-güşâ kim naúş-ı gûn-â-gûnı lâyıúdır 
 Müdâm olsa ziyâret-gâh-ı rûó-ı Mânî vü Bihzâd 
 
9 Úalur pestinde gerdûn revzeninden naôra-senc olsañ 
 Muèallâ eylemiş bâm-ı refîèin ol úadar üstâd 
 
10 Meh-i nev óalúa-i der mihr-i èâlem-tâb aña serheng 
 Gulâmânı o èâlî âsitânıñ bende vü âzâd 
 
11 Fürûà-ı câm-ı pür-nûrı øiyâ-yı çeşm-i mihr ü mâh 
 Dem-â-dem revzeninden feyø-yâb-ı bûy-ı rifèat bâd 
 
12 Temâşâ eyleyüp bu ùaró-ı maùbûè-ı feraó-zâyı 
 Didiler ehl-i diller tehniyet-gûyân mübârek-bâd 
 
13 Naôîm-âsâ didim ben de duèâ-yı òayr ile târîò 
 "Serây-ı dil-keş ü cây-ı müferrió bî-bedel bünyâd" (1088) 
 
 20 Berây-ı Ferâşet Târîò-i Ravøa-i Muùahhara1 
 (H: 261b, R: 338a, A: 165a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Bir kân-ı kerem ehl-i mürüvvet yine buldı 

                                                           
1 Başlık, E nüshasından alınmıştır. 
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 Ferrâş-ı der-i óaøret olup devlet-i sermed 
 
2 Óaú'dan ùaleb-i devlet-i dâreyn ile oldı 
 Çârû-keş-i òâk-i óarem-i ravøa-i Aómed 
 
3  Âfât-ı dü-èâlemden emîn olsa èaceb mi 
 Ol dergeh-i aèlâyı idüp kendüye mesned 
 
4 Müstaàraú-ı endîşe iken ben de Naôîmâ 
 Oldı o dem ilhâm bu târîò-i ser-âmed 
 
5 Taórîk-i dü-engüşt-i şehâdetle didi dil 
 "Ferrâş-ı der-i seyyid-i kevneyn Muóammed" (1085) 
 
 21 Târîò Berây-ı Ferâşet-i Ramaøân Efendi1 
 (H: 261b, R: 338b, A: 165b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè)  
 
1 Reşk-i meh-i èîd ol ki vücûdı olmuş 
 Tâbende hilâl-i ramaøân-ı maúãûd 
 
2 Ol neyyir-i èirfân ki Óaú itmiş õâtın 
 Pür-bâriúa-i lemèa-i envâr-ı şühûd 
 
3 Ol ùûùî-i himmet ki cemâl-i iclâl 
 Âyîne-i iúbâlini úılmış mesèûd 
 
4 Çârûb-keş-i òâk-i der-i óaøret olup 
 Bu òıdmet ile eyledi iåbât-ı vücûd 
 
5 Her kârda tevfîúin idüp yâr u refîú 
 İtmiş aña bu devleti rûzî maèbûd 
 
6 Târîòini fikr eyler iken èaks oldı 
 Miréât-ı dile peyker-i ilhâm-ı Vedûd 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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7 Óaúúâ ki bu târîò-i ãafâ-güster ile 
 İtdim der-i maènâyı óasûda mesdûd 
 
8 Efrûòte şemè oldı bu târîò-i güzîn 
 Yansa nola pervâne gibi cân-ı óasûd 
 
9 Biñ olsa bu târîò Naôîm olmaz iki 
 "Ferrâş-ı der-i pâk-i maúâm-ı Maómûd" (1085) 
 
 22 Târîò-i Vefât Berây-ı Úâêî-zâde Aómed Çelebi1 
 (H: 261b, R: 338b, A: 167b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Yine gülzâr-ı beúâya bu fenâ bezminden 
 Gitdi bir àonca-i ter şâd ide rûóın maèbûd 
 
2 Gûş idüp fevti peyâmın didi târîò Naôîm 
 "Aómed'e dâr-ı úarâr ola maúâm-ı Maómûd" (1085) 
 
 23 (R: 345b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Serenci-zâdeniñ oldı óayâtı fülki şikest 
 Òurûş-ı baór-i èadem gösterince cezr ile med 
 
2 Bu òâk-dândan idüp èazm-i evc-i èilliyyîn 
 Hümâ-yı rûóı göge çıúdı úaldı yerde cesed 
 
3 Beúâya göçdi ayaú çekdi bezm-i fânîden 
 Muúîm-i meclis-i Firdevs ola bi-óaúú-ı äamed 
 
4 Çekildi menzil-i èuúbâya el-vedâè diyüp 
 Naôîm eyledi aóbâbı bî-şekîb ü òıred 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 



569 
 

5 Gelüp üçerlemeden mevce-i fenâ didiler 
 "Úapatdı fülk-i vücûdın Serencî-zâde meded" (1106) 
 
 24 (H: 31a, A: 112b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Bi-óamdillâh ki ey dil mâder-i ùabè-ı selîmimden 
 "Vücûda geldi biñ seksen ùoúuzda böyle bir ferzend" (1089) 
 
2 Ümîd oldur olup gehvâre-i raàbetde perverde 
 Bu ùıflıñ eyleye erbâb-ı èirfân başına sevgend 
 
3 Naôîmâ seyr idüp taósîn ile hâtif didi târîò 
 "Bu dîvân oldı biñ seksen ùoúuz beyt ile bî-mânend" 

 
 25 Târîò Berây-ı Úaãr-ı Meómed Òân Be-sâóil-i Beşikùâş1 
 (H: 262a, R: 338b, A: 160b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Teèâlallâh zehî úaãr-ı muèallâ saúf-ı raènâ kim 
 Kemâl-i irtifâèı kesr-i şân-ı ùâú-ı Kisrâ'dır 
 
2 Zehî gerdûn-revâú eyvân ki ãubó u şâm bâmında 
 İki âvîze gûyâ mihr ü mâh-ı èâlem-ârâdır 
 
3 Òoşâ ùaró-ı bülend ü ùâú-ı zîbâ-yı pesendîde 
 Naôar olsa o deñli úadr ile rifèatde vâlâdır 
 
4 Ki ôann eyler ziyâret eyleyen züvvâr hemvâre 
 Zemîn ü rîze-sengi âsumân ile åüreyyâdır 
 
5 Muãannaè kâò-ı cân-perver münaúúaş kaãr-ı dil-keş kim 
 Muraããaè süllem-i nüh-pâye aña çarò-ı mînâdır 
 
6 Güõergâh-ı nesîm-i rûó-baòşâ revzen-i pâki 
                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Aña âyîne-i èâlem-nümâ câm-ı muãaffâdır 
 
7 Degildir mâh-ı nev òurşîd-i zerrîn fülkesin seyre 
 Sipihr-i pîre gûyâ èaynek-i çeşm-i temâşâdır 
 
8 Düşüp fikr-i úabûl ü redd-i dâmen-bûsına dâéim 
 Olur muøùar pey-â-pey ãanma cezr ü medd-i deryâdır 
 
9 Süùûrı mevce-i müşgîn óabâbı câ-be-câ noúùa 
 Berât-ı ãafóa-i baóre o èâlî-úaãr ùuàrâdır 
 
10 Leb-i deryâda böyle nâzenîn bir ùaró-ı àarrânıñ  
 Temâşâsı dil-i şûrîde-óâle defè-i sevdâdır 
 
11 Ya âàûş-ı muóîù-i salùanatda bir ãadefdir kim 
 İçinde pâdişâh-ı dâd-güster dürr-i yektâdır 
 
12 Süleymân-taòt u İskender-óaşem dâdâr-ı devrân kim 
 Gelen dergâhına rû-mâle ya òâúân ya dârâdır 
 
13 Ebu'l-fetó-i cihân Sulùân Meóemmed Òân-ı áâzî kim 
 Der-i devlet-serâyı bûse-gâh-ı òalú-ı dünyâdır 
 
14 O şâhıñ neyyir-i õâtı o eyvân-ı muèallâda 
 Şeref burcında tâb-endâz olan òurşîd-i àarrâdır 
 
15 áubâr-ı bârgâhı kîmyâ-baòş-ı saèâdetdir 
 Türâb-ı şâh-râhı tûtiyâ-yı râóat-efzâdır 
 
16 Simâù-ı bezmi devr-i âsumânıñ àıbùa-gâhıdır 
 Bisâù-ı úaãrı reşk-i aùlas-ı çarò-ı muèallâdır 
 
17 Meh-i nev óalúa-i der mihr dergâhında bir serheng 
 İki cârû-keşi bâl-i hümâ şeh-perr-i èanúâdır 
 
18 Bülend-efser òıdîvâ âsitân-ı èizz ü iclâliñ 
 Penâh-ı òalú-ı dünyâ melce-i aèlâ vü ednâdır 
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19 Hücûmuñ ol úadar dehşet bıraúmışdır ki aèdâya 
 Gelen dergâhıña dâéim òarâc ile hedâyâdır 
 
20 Binâ-yı devlet ü úaãr-ı vücûduñ bulsun istiókâm   
 Nigeh-dâr u ôahîr ü dest-gîriñ èavn-i Mevlâ'dır 
 
21 Òuãûãâ sâóil-i deryâda bu úaãr-ı ãafâ-baòşıñ 
 Ki taèrîf olmada úayd-ı taãavvurdan müberrâdır 
 
22 Zehî naúş-ı bedîèi reşk-i Çîn ü àayret-i Feròâr 
 Ki bir naúúâşınıñ yanında biñ Mânî heyûlâdır 
 
23 Temâşâ eyleyüp erbâb-ı èirfân didiler târîò 
 Edâda silk-i lüélüé-veş biri birinden aèlâdır 
 
24 Naôîm-asâ olup ben de ser-ender-ceyb-i endîşe 
 Bu iki mıãraè-ı târîòe oldum èâúıbet úâdir 
 
25 "Müheyyâ úaãr u vâlâ-mesned-i Sulùân Meóemmed'dir" (1090) 
 "Müzeyyen menzil-i Sulùân Meóemmed úaãr-ı zîbâdır" (1090) 
 
 26 Târîò-i Dîger Der-úaãr-ı Beşikùâş1 
 (H: 262b, R: 339b, A: 161a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ebu'l-fetó-i cihân áâzî Meóemmed Òân-ı Râbiè kim 
 Dil ü cân ile emr-i dîn ü devletde muúayyeddir 
 
2 Òıdîv-i heft-kişver òusrev-i dehr ü cihân-dâver 
 Ki mecmûè-ı selâùîn-i selefden õâtı müfreddir 
 
3 Òudâvend-i hümâyûn-fer èadâlet-perver-i devrân 
 Ki taòt-ı salùanatda şâh bin şâh-ı müéeyyeddir 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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4 Felâùûn-ı cihân dârâ-yı âãaf-rây-ı èâlem kim 
 Niôâmü'l-mülk tedbîrinde İskender'den erşeddir 
 
5 Ser-â-ser şarú u àarba sâye-i èadli olup memdûd 
 Zamân-ı devlet ü iúbâli rûz-efzûn u mümteddir 
 
6 Meh-i burc-ı şeref òurşîd-i gerdûn-ı saèâdet kim 
 Hümâyûn-baòtı saèd u ùâliè-i fîrûzı esèaddır 
 
7 Süleymân-kevkebe dâdâr-ı Cem-mesned ki dergâhı 
 Miåâl-i sedd-i İskender sitem Yeécûcına seddir 
 
8 èAùâda feyø-i desti ebr-i bârândan saòî-terdir 
 Seòâda cûd-ı ùabèı lücce-i èummândan ecveddir 
 
9 Maèârifle derûnı úulzüm-i pür-gevher-i èirfân 
 Firâsetle dili óallâl-i her emr-i muèaúúaddir 
 
10 Zamânında bulunmaz girye eyler bîm-i tîàından 
 Meger var ise úan aàlar èadû-yı ebter ü beddir 
 
11 Úabûl itmezse emrin ol şehiñ çevgân-ı úahrından 
 Ser-i düşmen miåâl-i gûy sîlî-òorde-i reddir 
 
12 Yegâne bânî-i kâò-ı kerem mièmâr-ı devlet kim 
 Vücûd-ı pâkine bu úaãr-ı èadl ü dâd mesneddir 
 
13 Zehî eyvân-ı èâlî úaãr-ı vâlâ kim metânetde 
 Esâs-ı ùâú-ı çarò-ı âsumân-âsâ müşeyyeddir 
 
14 Teèâlallâh zehî àarrâ binâ bünyâd-ı raènâ kim 
 Úıbâbı àıbùa-gâh-ı úubbe-i çarò-ı zeberceddir 
 
15 Derûnı àıll ü àışdan sîne-i èâşıú gibi rûşen 
 Sütûnı úâmet-i dilber gibi serv-i sehî-úaddir 
 
16 Temâşâ eyleyenler ùaró-ı maùbûèın úıyâs eyler 
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 Leb-i deryâda çıúmış seyre bir şûò-ı ser-âmeddir 
 
17 Degil âvîzeler eùrâf-ı bâmında anıñ gûyâ 
 Ki bir sîmîn-beden maóbûbda zülf-i mücaèèaddır 
 
18 Ümîd-i vaãl u bîm-i hecr ile geh şâd u geh maózûn 
 Görüp deryâda ôann itme dem-â-dem cezr ile meddir 
 
19 Naôîm-âsâ bu úaãr-ı bî-úuãûruñ ben de târîòin 
 Didim "meévâ-yı bü'l-fetó-i cihân sulùân Meóemmed'dir" (1090) 
 
 27 Târîò-i Úaãr Berây-ı Sarây-ı Hümâyûn1 
 (H: 263a, R: 339b, A: 163b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Óasan-sîret Óüseyn-ism âãaf-ı dehr 
 Ki olmuş óüsn-i òulúıyla nigû-kâr 
 
2 Nevâl ü cûd ile bây u gedânıñ 
 Veliyy-i nièmeti olsa sezâ-vâr 
 
3 áınâ-yı úalbine nisbetle anıñ 
 Gedâdır úaùreden deryâ-yı zeòòâr 
 
4 Kerîm ü kâm-rân kim eylemiş Óaú 
 Vücûdın kârvân-ı cûda sâlâr 
 
5 äunuldı aña ùûmâr-ı seòâvet 
 Revâdır defter-i ùayy olsa ùûmâr 
 
6 Gelür deryâya şerm ü kâna òaclet 
 Seóâb-ı luùfı olduúça güher-bâr 
 
7 Yine ùaró eyledi bir kâò-ı àarrâ 
 Ki miålin görmemişdir çarò-ı devvâr 

                                                           
1 Başlık, E nüshasından alınmıştır. 
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8 Olup emr-i şehen-şâh ile meémûr 
 Bu úaãr-ı bî-úuãûra oldı mièmâr 
 
9 Temâşâ eylese Úayser bu ùaróı  
 İderdi úaãrını şerminden inkâr 
 
10 Göreydi ùurra-i bâm-ı bülendin 
 Düşerdi pîç ü tâba kâkül-i yâr 
 
11 Aña bir şemse-i zerrîn olup şems 
 Nücûm-ı åâbit olmuş sîm-i mismâr 
 
12 Ser-i ùâúında şâyeste olursa 
 Hilâl-i âsumân sîmîn èalem-vâr 
 
13 Sütûn-ı dil-firîb ü ser-firâzı 
 Úad-i cânân gibi mevzûn u hem-vâr 
 
14 Müberrâdır derûnı àıll u àışdan 
 Müsâvîdir aña rûz u şeb-i târ 
 
15 Olurdı ùaróınıñ resminde èâciz 
 Alaydı destine Bihzâd pergâr 
 
16 Leb-i deryâda bir şûò-ı ser-âmed 
 Çıúup seyrâna itmiş èarø-ı dîdâr 
 
17 Görenler naúş-ı elvân-ı bahârın 
 äanurlar bî-òazân bir gülşen ezhâr 
 
18 Dil-ârâ selsebîl-i cân-fezâsı 
 Zülâl-i âfiyetle óavøı ser-şâr 
 
19 Hezârı bî-naãîb-i zaòm-ı zârı 
 Gül ü gül-àoncası bî-renciş-i òâr 
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20 Ùarâvet sünbülinde şebnem-i ter 
 Derûn-ı lâlesi bî-dâà-ı âzâr 
 
21 Òumâr-âlûde çeşm-i nergisinden 
 Ùabîbân-ı melâóat cümle bîmâr 
 
22 İki âvîzedir sîm ile zerden 
 O úaãra mâh-ı enver mihr-i nevvâr 
 
23 Bilûrîn câmını görse óasedden 
 Ùuta âyîne-i òurşîdi jengâr 
 
24 Nesîm-i cân-fezâ-yı revzeninden 
 Muèaùùardır dem-â-dem kâm-ı züvvâr 
 
25 Anıñ micmer-fürûzı âhû-yı Çîn 
 Buòûrı olsa lâyıú müşg-i Tâtâr 
 
26 Sipihr-i şevú u şâdîdir bu bünyâd 
 Fürûà-ı mehcesi mihr-i pür-envâr 
 
27 Bahâristân-ı èişretdir bu nev-ùaró 
 Ki ezhârın dem-â-dem eyler iôhâr 
 
28 Zehî ùaró-ı ãafâ-güster ki olmuş 
 Ùarab-gâh-ı şeh-i Cemşîd-miúdâr 
 
29 Ebu'l-fetó-i cihân Sulùân Meóemmed 
 Cihân-dâver cihân-gîr ü cihân-dâr 
 
30 Òıdîv-i mekrümet-perver ki cûdı 
 Kerem iúlîmin itdi germ-bâzâr 
 
31 Óarîm-i ãoóbeti evtâd u efrâd 
 Nedîm-i meclisi aórâr u ebrâr 
 
32 Nüúûd-ı cûda ùabè-ı ãâfı naúúâd  
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èAyâr-ı luùfa õât-ı pâki mièyâr 
 

33 äabâó-ı èadl-i dâdâr-ı cihândır 
 èAceb mi çeşm-i baòtım olsa bîdâr 
 
34 Raóîú-i câm-ı luùfı dürd-i úahrı 
 İder hüşyârı mest ü mesti hüşyâr 
 
35 Devâ-sâz-ı derûn-ı derd-mendân 
 Ùabîb-i çâk-dûzı her dil-figâr 
 
36 æenâsı evcine tâ-óaşr irişmez 
 Hümâ-yı ùabèım açsa bâl-i efkâr 
 
37 İde tevfîú-i Mevlâ müşkilin óal 
 Aña âsân ola her kâr-ı düşvâr 
 
38 Bu úaãr-ı bî-úuãûr u bî-bedelde 
 Ola devlet saèâdet yâr her bâr 
 
39 Bülend olduúça úaãr-ı èizz ü câhı 
 Binâ-yı èömr-i òaãm olsun nigûn-sâr 
 
40 Didim târîò-i itmâmın Naôîmâ 
 "Leb-i deryâda zîbâ úaãr-ı zer-kâr" (1093) 
 
 28 (R: 346a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)        
 
1 Müftî-i dîn-penâh Meóemmed Efendi kim 
 èAãrıñ edîb-i muóterem-i ercemendidir 
 
2 èAllâme-i cihân ki debistân-ı faølınıñ 
 Şâkirdi Bû-èAlî ile pîr-i Òocendîdir 
 
3 Niórîr-i kâéinât ki erbâb-ı dânişiñ 
 èİrfân ile faøîlet ile ser-bülendidir 
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4 Şeh-bender-i èulûm ki bâb-ı kemâliniñ 
 Her õû-fünûn-ı dehr gedâ müstemendidir 
 
5 Eblaú-süvâr-ı deşt-i maèânî ki her úâdem 
 Ehl-i óikem şikârî-i fitrâk-bendidir 
 
6 Bercîs-i çarò-ı himmet o kim aùlas-ı felek 
 Ferş-i muóaúúar-ı süm-i pây-ı semendidir 
 
7 Seyyid Şerîf ãadr-ı feøâéil cenâbıdır 
 Saèd-ı zamâne õât-ı efâøıl-pesendidir 
 
8 Bend-i kemend-i diúúati olsa nola fuòûl 
 Naòcîr-gâh-ı maèrifetiñ şeh-levendidir 
 
9 Mesmûm-ı yeése õâéiúa-baòş-ı ümîd olan 
 Tiryâú-ı luùf-ı óarf-i leb-i nûş-òandidir 
 
10 Teşrîf idince mesned-i fetvâyı didiler 
 Óaúúâ ki Bû-Óanîfe-i åânî bu kendidir 
 
11 Târîòi oldı ùabèıma ilhâm ey Naôîm 
 "Mehdî-i kevn Müftî Meóemmed Efendi'dir" (1106) 
 
 29 (R: 346a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óamd-lillâh vefú-ı maúãûd üzre devr itdi felek 
 Geldi açıldı yine baòt-ı cüvân-ı çarò-ı pîr 
 
2 Şükr-lillâh oldılar rem-òorde gürgân-ı fesâd 
 Bîşe-zâr-ı devlete baãdı úadem bir nerre şîr 
 
3 Dîde rûşen müjdeler âyîne-i devrân yine 
 èÂleme èarø eyledi bir tâze şekl-i dil-pezîr 
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4 Mesned-ârâ-yı èadâlet oldı úadr ü şân ile 
 Bir vezîr-i ãâf-meşreb âãaf-ı rûşen-øamîr 
 
5 Óaøret-i Òân Aómed-i åâliå o sulùân-ı cihân 
 İtdi mühr ile anı hem müsteşâr u hem müşîr 
 
6 Ol òudâvend-i cihân-pîrâ ki ùâú-ı úadrine 
 Sîm ü zer âvîzelerdir mâh ile mihr-i münîr 
 
7 Ol òıdîv-i èâlem-ârâ kim sarây-ı câhına 
 Aùlas-ı çarò-ı felek-güster de bir ferş-i óaúîr 
 
8 Òâk-rûb-ı bârgâh-ı iútidârı Keyúubâd 
 Cebhe-sây-ı dergeh-i èâlem-medârı Erdeşîr 
 
9 Rüstem-i iúbâliniñ Sâm u Nerîmân èâcizi 
 Neyrem-i iclâli dutmaz Úahramân'ı pençe-gîr 
 
10 èAúl u ferhengiyle ãadr-ı maèdeletde bî-èadîl 
 Reéy u tedbîriyle emr-i meşveretde bî-naôîr 
 
11 Ùûl-i èömr ile olup mesned-nişîn-i dâverî 
 Düşmenân-ı câh-ı iclâli ola òâr u faúîr 
 
12 äadrı teşrîf eyledikde ol òıdîv-i dâd-ger 
 Didim el-óaú mühr ile oldı Óasan Pâşâ vezîr 
 
13 Düşdi bir târîò-i zîbâ biñ yüz on beşde Naôîm (1115) 
 "Oldı mühr-i yümn ile óâlâ Óasan Pâşâ vezîr" (1115) 
 
 30 (R: 346b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 äubó u şâmı èîd u úadr olsun ilâ-yevmi'l-úıyâm 
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 Rûz-ı bed-òâhı ola "yevmen èabûsen úamùarîr"1 
 
2 äadr-ı aèlâya şeref virdikde didim ey Naôîm 
 "Yümn ile mühri alup oldı èAlî Pâşâ vezîr" (1117) 
 
 31 (R: 346b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Vezîr-i dâd-güster óaøret-i èOåmân Pâşâ kim 
 Òıdîv-i nükte-perver pür-hüner düstûr-ı dânâdır 
 
2 Müşîr ü müétemen düstûr-ı rûşen-rây-ı èâlî-câh 
 Niôâmü'l-mülk-i devlet müsteşâr-ı dîn ü dünyâdır 
 
3 Sikender-şevket ü Dârâ-óaşem dâdâr-ı devrân kim 
 Maúâm-ı maèdeletde mekrümetle kâr-fermâdır 
 
4 Ùırâz-ı mesned-i iúbâl o õî-şân-ı mükerrem kim 
 áubâr-ı âsitânı çeşm-i câna küól-i zîbâdır 
 
5 Òudâvend-i felek-pâye òıdîv-i mihr-kevkeb kim 
 Semend-i úadriniñ naèli úamer mîòi åüreyyâdır 
 
6 Vezîr-i pâk-gevher kim àulâmân-ı der-i cûdı 
 Miåâl-i sübóa-i lüélüé biri birinden aèlâdır 
 
7 Şihâb altun úalem laèlî şafaúdır mâh zîr-i meşú 
 Berât-ı câòına òurşîd-i èâlem-tâb ùuàrâdır 
 
8 Nola refè eylese rûy-ı cihândan ôulmet-i ôulmi 
 Fürûà-ı èadl ü dâdı şeb-çerâà-ı èâlem-ârâdır 
 
9 Òıred hemvâre vaãf-ı cevher-i õât u ãıfâtında 
 Nola iôhâr-ı èacz itse taãavvurdan müberrâdır 

                                                           
1 İnsan Sûresi'nin, "Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız." anlamındaki 10. ayetinin "sert 
ve belalı bir gün" kısmı iktibas edilmiştir. 
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10 èAceb mi devr-i èadlinde cihân âsûde-óâl olsa 
 Ki dâéim dest-gîr-i her òuãûãı èavn-i Mevlâdır 
 
11 Geyürdi òalú-ı İstanbûl'a üç úat òilèat-i èadli 
 Üçünci defèadır kâéim-maúâm-ı dâd-pîrâdır 
 
12 Benim gibi nice dil-mürde-i bîdâd èahdinde 
 Zehî èÎsâ-nefes kim nuùú-ı cân-baòşıyla ióyâdır 
 
13 Bilür keyfiyyet-i aóvâlimi taúrîre óâcet yoú 
 Øamîr-i enverinde râz-ı pinhânım hüveydâdır 
 
14 Naôîmâ cevherî óarf ile târîòin o õî-şânıñ 
 Didim "úâéim-maúâm-ı nâm-ver èOåmân Pâşâ'dır" (1113) 
 
 32 (R: 347a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Olur tedbîri taúdîre muvâfıú her işe úâdir 
 Ôahîr ü dest-gîri bir úuluñ kim Óaú Teèâlâ'dır 
 
2 Òuãûãâ óaøret-i èOåmân Pâşâ kim celî-kevkeb 
 Ki reéy-i enveri mihr-i münîr-i èâlem-ârâdır 
 
3 Felâùûn-ı óikem-pîşe Arisùû-rüşd ü endîşe 
 Kemâlâtıyla óâlâ ùaène-dâd-ı İbn-i Sînâ'dır 
 
4 Zekâda ezkiyâ-yı dehrden mümtâz ü müsteånâ 
 Seòâda esòiyâ-yı èaãrdan bî-miål ü yektâdır 
 
5 Úapudân eyledi devletle Sulùân Aómed-i åâliå 
 Yegâne âãaf-ı åânî vezîr-i kâr-fermâdır 
 
6 Òudâvend-i kerem-güster òıdîv-i cûd-perver kim 
 Müşîr-i mülk ü millet müsteşâr-ı dîn ü dünyâdır 
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7 O deryâ-yı nevâliñ ol yem-i iúbâl ü iclâliñ 
 äadef-keştî vücûd-ı bî-naôîri dürr-i yektâdır 
 
8 Müşerref oldı ol fülk-i felek-lenger úudûmiyle 
 Süleymân'a buluşdı gûyiyâ sîmurà-ı èanúâdır 
 
9 O düstûr-ı güzîniñ manãıb-ı iclâline el-óaú 
 Bu mıãraè cevherî óarf ile bir târîò-i zîbâdır 
 
10 Naôîmâ böyle târîò-i müsellem biñde bir olmaz 
 "Úapudân-ı mükerrem óaú bu kim èOåmân Pâşâ'dır" (1119) 
 
 33 (R: 347a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Sûú-ı sipâhiyân yapılup oldı üstüvâr 
 Ârâyiş ü metânet ile buldı zîb ü fer 
 
2 Üstâdına bu târîò-i muèallânıñ âferîn 
 Kim görmemiş naôîrin anıñ dîde-i beşer 
 
3 Ümmîd odur tezelzül-i âfât-ı rûzgâr 
 Bir ùâúına úıyâmete dek virmeye øarar 
 
4 Vaãfın bu sûú-ı bî-bedeliñ eyleyüp edâ 
 Naúş eylesün ãaóîfe-i devrâna kilk-i ter 
 
5 Seyr eyleyüp esâsına itmâmına Naôîm 
 Didim bu vech ile iki târîò-i muèteber 
 
6 "Ùaró-ı güzîn binâ-yı metîn ey revâc-geh" (1114) 
 "Sûú-ı bülend ü çâr-sû-yı nev-kemer kemer" (1114) 
 
 34 (R: 347b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dirîàâ Nakşî İbrâhim Efendi göçdi dünyâdan 
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 İlâhî ol èazîze cennet ü kevåerle úıl ièzâz 
 
2 Çemenzâr-ı cinâna èazm idüp rûóı revân oldı 
 Ola bâà-ı İrem'de óûr ile àılmân ile dem-sâz 
 
3 Úonup murà-ı revânı şâòsâr-ı naòl-ı ùûbâya 
 Úadîmî lânesi üzre süzüldi gûyiyâ şehbâz 
 
4 Çekildi bezm-i gülzâr-ı beúâya seyr-i dîdâra 
 Maúâmın kürsî-i èarş eyledi ol mürşid-i mümtâz 
 
5 İdüp gülbâng-i tevóîd ile rıólet mülk-i lâhûta 
 Fenâ dünyâda ol ãâóib-kerâmet bulmadı hem-râz 
 
6 Øiyâfet-òâne-i dâru'n-naèîme rû-be-râh oldı 
 Ola aña nesîm-i maàfiretle bâb-ı cennet bâz 
 
7 Naôîmâ evc-i lâhûta èurûc itdikde târîòin 
 Didim "Óaúú'a hümâ-yı rûó-ı Naúşî eyledi pervâz" (1114) 
 
 35 (R: 347b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óaøret-i Râmî Efendi müjde ey ehl-i úalem 
 Oldı eyvân-ı riyâsetde şerefle hem-celîs 
 
2 Òâce-i müşkil-güşâ münşî-i yektâ kim anıñ 
 Rûó-ı Vaããâf olsa lâyıú bezm-i vaãfında enîs 
 
3 èÎsî-i çarò-ı maèânî vü beyân kim dem-be-dem 
 Feyø-i enfâsıyla ióyâ olmada şièr-i nefîs 
 
4 Kilk-i siór-âåârına vâbeste inşâ-yı laùîf 
 Òâùır-ı feyyâøına şâyeste eşèâr-ı selîs 
 
5 Çarò óoúúa dûde şeb levóa úamer òâme şihâb 
 Pîş-i óükminde èuùârid kâtib-i fermân-nüvîs 
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6 Luùf-ı dest ü ùabèına nisbetle şâyândır disem 
 Baóre bir cerrâr-ı sâéil kâna bir mümsik òasîs 
 
7 Çeşme-i iósânına iki kedûdur mihr ü mâh 
 Süfre-i inèâmına çarò-ı dü-tâ bir kâse-lîs 
 
8 Tehniyet-gûyân didim târîò-i câhın ey Naôîm 
 "Úadr ile Râmî Efendi óâliyâ oldı reéîs" (1106) 
 
 36 Târîò Berây-ı Óücre-i Neşâùî Efendi1 
 (H: 264a, R: 340b, A: 165a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Beyt-i pâk-i Neşâùî-i üstâd 
 Úodı dîvân-ı şevúe nâm-ı neşâù 
 
2 Ùaró-ı şâdî ki anda hep fuúarâ 
 Nûş iderler müdâm câm-ı neşâù 
 
3 Dergeh-i Mevlevî ki olmadadır 
 Seyr iden vâãıl-ı merâm-ı neşâù 
 
4 Oldı sûrâò-ı revzeni gûyâ 
 Pây-ı murà-ı ãafâya dâm-ı neşâù 
 
5 Cebhe-i şevú anda ãubó-ı sürûr 
 Ùurre-i õevú aña şâm-ı neşâù 
 
6 Der ü dîvârı şevú u õevú-endûd 
 Ferş-i pâkîzesi ruòâm-ı neşâù 
 
7 Didi târîòini Naôîm görüp 
 "Cây-ı óâlet-fezâ maúâm-ı neşâù" (1082) 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 37 Târîò-i Fevtiyye Berây-ı Yûsuf Dede Eş-Şeyò Be-Beşikùâş1 
 (H: 264a, R: 341a, A: 166b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Serîr-i mülk-i Kenèân-ı beúâya oldı çün èâzim 
 İderse terk-i iòvân-ı fenâ nola Dede Yûsuf 
 
2 Naôîm-âsâ duèâmız hep budur kim merúad-i pâkiñ 
 Fürûà-ı neyyir-i tevóîd ile dola Dede Yûsuf 
 
3 Didi nîl-i sirişke àarú olup Yaèúûb-ı dil târîò 
 "èAzîz-i tekye-i Mıãr-ı hüdâ ola Dede Yûsuf " (1080) 
 
 38 (R: 347b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Dîde rûşen müjdeler ey nâvek-endâzân-ı yeés 
 Sîne-i ümmîd oldı tîr-i maúãûda hedef 
 
2 Dîde rûşen ey àarîbân-ı şeb-i târîk-i àam 
 Ôulmet-i cevr ü sitem èâlemden oldı ber-ùaraf 
 
3 Dîde rûşen ey esîrân-ı bün-i çâh-ı èanâ 
 Geçdi taòt-ı èadle bir şeh-zâde-i òayru'l-òalef 
 
4 Oldı bir şâh-ı cihân-gîriñ serîr-i salùanat 
 Kim derinde úul olurdı görse şâhân-ı selef 
 
5 Genc-i luùf u mekrümet Sulùân Aómed kim anıñ 
 Dergehinde şeb-çerâà ile berâberdir óaõef 
 
6 Pâdişâh-ı rubè-ı meskûn òüsrev-i èâlem-penâh 
 Kim revâdır òıdmetinde şâhlar baàlarsa ãaf 
 
7 Rüstemâne çekmeden şemşîr-i bürrânın olur 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Bîm-i tîàından dil-i aèdâda ãad-şûr u şeàaf 
 
8 èÖmr ü iúbâlin ide efzûn Òudâ-yı õü'l-minen 
 Düşmen-i câhı ola zindânî-i çâh-ı esef 
 
9 Taòta geçdikde óuøûr-ı èizzetinde eyledi 
 Nev-be-nev ùabèım bu üç târîò ile èarø-ı tuóaf 
 
10 "Eyledi yümn ile iclâl ile Aómed Òân cülûs" (1115) 
 Oldı bu târîò-i müsteånâ dür-i maènâ-ãadef 
 
11 "Müjde Sulùân Aómed itdi dehre gün gibi cülûs" (1115) 
 İtdi bu târîò-i åânî óâsidi pür-tâb ü tef 
 
12 Hâtif-i úudsî didi târîò-i åâliå ey Naôîm 
 "Buldı Sulùân Aómed'iñ dünyâ úudûmiyle şeref" (1115) 
 
 39 Târîò Berây-ı Vefât-ı èAbdullâh Beg1 
 (H: 264b, R: 341a, A: 167b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bir vücûd-ı nâzenîn itdi cihândan intiúâl 
 Maôhar-ı òulú-ı óasen olmuşdı dinse mâ-ãadaú 
 
2 Óâôır itmişdi niåâra nâgehân daèvet olup 
 Cennet-i dîdâra gitdi cevher-i cân ber-ùabaú 
 
3 Óaú o memdûóu'l-òıãâlin eylemişdi gûyiyâ 
 Óüsn-i aòlâúı kitâb-ı sîretinden bir varaú 
 
4 Müşkilin óall eyleyüp óükm-i òitâb-ı èircièî 
 Mekteb-i èuúbâda aldı levó-i bâúîden sebaú 
 
5 Şerbet-i bâúî içüp câm-ı fenâdan el yudı 
 Mest olup çekdi bisâù-ı zindegânîden ayaú 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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6 Mâtemin ins ü melek dutdı úıyâs itme nücûm 
 Oldı tâb-ı ıôùırâbıyla felek àarú-ı èaraú 
 
7 Şeb siyeh-pûş oldı àamdan ceybini ãubó itdi çâk 
 Çeşm-i mâh u mihr úanlar aàladı ãanma şafaú 
 
8 Dîdeler giryân u biryân sîneler diller figâr 
 Õü'l-fiúâr-ı iftirâúından cigerler iki şaú 
 
9 Óâlet-i nezèinde gûyâ úopdı şûr-ı rüsteòîz 
 Cânların aóbâb úalmışdı niåâra bir ramaú 
 
10 Fevtine giryân olup târîòini didim Naôîm 
 "Oldı rûó-ı pâk-i èAbdullâh Beg teslîm-i Óaú" (1100) 
 
 40 Târîò-i Meråiyye Berây-ı Vuãlatî Meróûm1 
 (H: 264b, R: 341b, A: 166b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Vuãlatî-i pür-hüner kâfire oldı esîr 
 Anı òalâã eyleye èâùıfet-i Õü'l-celâl 
 
2 Gûş idicek ey Naôîm dil didi târîòini 
 "Yâ Rab ola Vuãlatî vâãıl-ı bezm-i viãâl" (1094) 
 
 41 Târîò Berây-ı Lióye2 
 (H: 265a, R: 341b, A: 165b) 
 (Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Levó-i èiõârın òaù-ı müşgîn ile 
 Zeyn idicek òâme-i ãunè-ı celîl 
 
2 Ben daòi târîòini didim Naôîm 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 "Lióye-i zîbâ-yı muãavver Òalîl" (1089) 
 
 42 (H: 265a, R: 341b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Oldı bir âãaf yine ãadr-ı vezâretde muúîm 
 Óaú Teèâlâ devletin câvîd ide èömrin ùavîl 
 
2 Tehniyet-gûyân Naôîm-âsâ didim târîòini 
 "Mühr ile oldı èAlî Pâşâ vezîr-i bî-èadîl" (1105) 
 
 43 (R: 348a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òâce-i dânâ-yı èâlem müftî-i dünyâ vü dîn 
 Óaøret-i äâdıú Efendi ol òudâvend-i ecel 
 
2 Fâøıl-ı müşkil-güşâ ãadr-ı füóûl-i kâéinât 
 Müctehid èallâme-i devrân edîb-i bî-bedel 
 
3 Õû-fünûn mıórîr-i kâmil kim anıñ teslîmidir 
 Diúúat-i taórîrine óâlâ efâøıl bî-cedel 
 
4 Mekteb-i faøl u kemâlinde kemâl ü faøl ile 
 Müşkilât-ı Seyyid ü Saèdî iderdi gelse óal 
 
5 èAyn-ı óikmet menbaè-ı taúvâ vücûd-ı kâmili 
 Münderic õâtında hem èirfân u hem èilm ü èamel 
 
6 Faøl u dânişde nola olsa ferîd-i rûzgâr 
 Eylemiş bî-miål ü hemtâ anı Òallâú-ı ezel 
 
7 Òâk-i dergâh-ı kemâli sürme-i èaynü'l-úuøât 
 İbn-i Óâcib bâb-ı èirfânında cârû-der-baàal 
 
8 Manãıb-ı úadr ü kemâli müstedâm ü bî-nizâè 
 Kişver-i èizz ü celâli ber-devâm ü bî-òalel 
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9 Kişt-zâr-ı èarãa-i cûdında vezn olsa gelür 
 Dâne-i her òûşe-i iósânı hem-seng-i cebel 
 
10 Bezm-i cûdında müdâm âmâde esbâb-ı murâd 
 Meclis-i luùfında memlû dem-be-dem câm-ı emel 
 
11 Rûy-ı òandân ile óüsn-i òulú ile her vech ile 
 Õâtına şâyestedir dirsem güzellerden güzel 
 
12 Keyf-i maècûn-ı åenâsı şevú-baòş u àam-küsîl 
 Neşve-i ãaóbâ-yı vaãfı dâfiè-i óüzn ü kesel 
 
13 Óükmini taúvîm-i şerèiñ eyledi icrâ yine 
 Vefú-i èadli oldı óırz-ı bâzû-yı dîn ü düvel 
 
14 Devr-i óıfzında cihân keyd-i eşirrâdan emîn 
 Sâye-i èadlindedir zîr-i emân mülk ü milel 
 
15 Mesned-i fetvâda tekrâr eyledi èarø-ı kemâl 
 Âfitâba cilve-gâh oldı yine burc-ı óamel 
 
16 äadr-ı fetvâya yine pîrâye virdi maúdemi 
 Ùûl-i èömr ile muèammer ide Óayy-i lem-yezel 
 
17 èİzzet ü iúbâl ile bulduúça úadr ü iótirâm 
 Óâsid-i câhı ola çâhî-i idbâr u èilel 
 
18 Gûş idüp teşrîfini târîòini didim Naôîm 
 "Meclis-i fetvâ yine äâdıú Efendi'ye maóal"  (1118) 
 
 44 (R: 348b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bu ser-âmed çâr-sûnuñ âferîn üstâdına 
 Kim aña endâze-i himmetle ùutdurmuş temel 
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2 Ol úadar bulmuş metânet kim zamân-ı óaşre dek 
 äarãar-ı âsîbden bir ùâúına gelmez òalel 
 
3 Böyle ùaró-ı dil-güşâ vü cân-fezânıñ óaú budur 
 Çeşm-i devrân miålini görmüş degildir mâ-óaãal 
 
4 Her kemer úavs-i úuzaó her ùâúı çarò-ı nüh-revâú 
 Kim sipihr-i lâceverdiñ hem-seri olsa maóal 
 
5 Ùaróına itmâmına taósîn idüp ben de Naôîm 
 İki târîò eyledim biri birisinden güzel 
 
6 "Ey müzeyyen çâr-sû ey bî-bedel sûú-ı metîn" (1114) 
 "Çâr-sû-yı muókem ü sûú-ı metîn ü bî-bedel" (1114) 
 
 45 Târîò Berây-ı Camcı-zâde1 
 (H: 265a, R: 341b, A: 167a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Meclis-i Cem'den ayaú çekdi yudı câmdan el 
 èAzm idüp bezm-i beúâya yine bir yâr-ı úadîm 
 
2 Sâúî-i àayb Naôîmâ didi târîòin o dem 
 "Camcı-zâde Çelebi nûş ide câm-ı tesnîm" (1097) 
 

46 Târîò Berây-ı Çeşme-i Baórî Aàa2   
 (H: 264b, R: 341b, A: 165a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Óabbeõâ èayn-ı zindegânî kim 
 Nûş idenler bulur óayât Naôîm 
 
2 Ben de sîr-âb olup didim târîò 
 "Âb-ı şâfî-i çeşme-i tesnîm" (1092) 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 47 Teşekkür Berây-ı Tertîb-i Dîvân-ı Úaãâéid1 
 (T: 130a, H: 73b, R: 121b, A: 67a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óamd-i lâ-yuóãâ ki feyyâø-ı ezel 
 Eyledi ben èâcize luùf-ı èaôîm 
 
2 Eyledim maúdûrımı beõl ü niåâr 
 Naèt-ı sulùân-ı rusülde èan-ãamîm 
 
3 İtdi tertîb-i úaãâéid bî-úuãûr 
 Vaãf-ı peyàamberde ùabè-ı mustaúîm 
 
4 Baór-i evãâf-ı óabîbullâhda 
 Her úaãîdem bir dizi dürr-i yetîm 
 
5 Eyleye óüsn-i úabûlüñ maôharı 
 Budur ümmîdim o sulùân-ı kerîm 
 
6 Sübóa-i lüélüé gibi dâéim ola 
 Zîb-dest-i nükte-sencân-ı fehîm 
 
7 Her úaãîde bî-òazân bir ravøadır 
 İstemez ezhârı imdâd-ı nesîm 
 
8 Olsa lâyıúdır bu ùıfl-ı nev-resiñ 
 Bânû-yı endîşe miålinde èaúîm 
 
9 Tâ-be-óaşr şâyeste-i taósîn olup 
 Ehl-i èirfâna ola yâr u nedîm 
 
10 Olsa erzânî zebân-ı òâme-veş 
 Tîà-ı àayretle dil-i óâsid dü-nîm 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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11 Virdi bu naôm-ı dil-ârâya niôâm 
 Kilk-i şîrîn-kâr ile ùabè-ı selîm 
 
12 Vaãf-ı peyàamberde bu dîvânımıñ 
 Ôıll-ı peyàamber gibi miål-i èadîm 
 
13 Ehl-i diller oúuyup târîòini 
 Didiler "bu zîb-i dîvân-ı Naôîm" (1097) 

 
 48 Târîò Berây-ı Dîvân-ı Naôîm1 
 (H: 267a, R: 343b, A: 167b) 

(Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ümmîd odur ki eyleye dîvânımı benim 
 Maúbûl-i ùabè-ı ehl-i kemâl Îzid-i kerîm 
 
2 èAvn-i Òudâ ile bulıcaú naômım intiôâm 
 "Târîòini gören didi dîvânçe-i Naôîm" (1079) 
 
 49 (R: 348b) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 
1 áâzî vü Óâcî Òân Selîm ol òüsrev-i dervîş-òû 
 Kim mâder-i dehri Òudâ itmiş naôîrinde èaúîm 
 
2 Mièmâr-ı ùabè-ı kâmili óâlâ yine ùaró eyledi 
 Çeşm-i beşer görmüş degil bir böyle bünyâd-ı èaôîm 
 
3 Âvîze-i bâmı úamer zer-şemse-i eyvânı şems 
 Pîr-i felek olsa revâ bâb-ı refîèinde muúîm 
 
4 Gülzâr-ı òulúından olup ol pâdişâhıñ feyø-yâb 
 Bâd-ı nesîmi olmada müşgîn-dem ü èanber-şemîm 
 
5 Her câmı bir âyîne-i èibret-nümâdır gösterir 
                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Aèdâyı giryân u óazîn aóbâbı òandân u besîm 
 
6 Ezhâr-ı bî-òâr u òazân bir ravøa-i sîrâbdır 
 Şâyestedir aña disem mânend-i gülzâr-ı naèîm 
 
7 Seyr eyleyüp târîòini taósîn ile didim Naôîm 
 "Zîbâ mülûkî-menzil-i bâlâ-yı Óâcî Òân Selîm" (1110) 
 
 50 (R: 349a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 äad-bârekallah ey eåer-i òân-ı kâmrân 
 Kim Óaú binâ-yı úadrini ùaró eylemiş èazîm 
 
2 Müşgîn-türâb-ı bârgehi reşk-i nâfe-i Çîn 
 Her rîze-seng-i dergehi bir gevher-i yetîm 
 
3 İzzet hemîşe süfre-i iclâline ùufeyl 
 Devlet hemîşe meclis-i iúbâline nedîm 
 
4 Caèfer gedâ-yı òırmen-i inèâmı ez-derûn 
 Óâtem faúîr-i mezraè-ı iósânı èan-ãamîm 
 
5 Feyø-i bahâr-ı cûdı o àâyetde kim ider 
 Bâà-ı ümîdi òâãiyeti bî-òazân-ı bîm 
 
6 Bânî-i ùabè-ı kâmili bünyâd idüp yine 
 Bir dil-güşâ maúâm-ı laùîf-i İrem-óarîm 
 
7 Òâk-i siyâhı kuól-i cilâ-sâz-ı nûr-ı maóz 
 Âbı laùîf bâdınıñ âşüftesi nesîm 
 
8 Ceyb-i meşâma nefòa-niåâr olmuş eyleyen 
 Bâd-ı nesîm-i revzenini èanberîn-şemîm 
 
9 Câm-ı bilûrı nûr-dih-i çeşm-i èâşıúân 
 Her bir sütûnı úadd-i bütân gibi müstaúîm 
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10 Yoúdur bu úaãra ùâú-ı Òavernaú gibi naôîr 
 Olmuş miåâli kâò-ı muúarnas gibi èadîm 
 
11 Naúş olmaàa kitâbesine tehniyet-künân 
 Girdi biri birine bu târîòler Naôîm 
 
12 "Şâhâne ùaróı menzil-i Óâcî Selîm Girây" (1110) 
 "El-óaú mekân-ı bî-bedel-i Óâcî Òân Selîm" (1110) 
 

51 Târîò-i İtmâm-ı Dîvân 
 (H: 30b, A: 111b)1 
 (Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl) 
 
1 Bi-óamdillâh ey dil ki oldı tamâm 
 Bu dîvân-ı naèt-ı resûl-i kerîm 
 
2 Edâsı øamîrimde muømer idi 
 Kenâr-ı ãadefde çü dürr-i yetîm 
 
3 Olup òâme destimde tîà-ı dü-dem 
 Dil-i òaãmı çün beste itdim dü-nîm 
 
4 İderken nice gûşiş-i tâm ile 
 Aña fikr-i târîò úalb-i selîm 
 
5 Didi cevherî óarf ile úudsiyân 
 "Zehî èıúd-ı lüélüé-yı pâk-i Naôîm"  (1089) 
 
 52 Târîò Berây-ı Müftî Meómed Emîn Efendi2 
 (H: 265a, R: 341b, A: 167a) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Fâøıl-ı rûy-ı zemîn müftî-i devr-i zamân 

                                                           
1 A nüshasında şiirin sadece ilk ve son beyti bulunmakta. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Mürşid-i râh-ı hüdâ úuùb-ı sipihr-i yaúîn 
 
2 Terk-i cihân eyleyüp èazm-i cinân eyledi 
 Rûó-ı revânı ola sidre-i cennet-nişîn 
 
3 Söyledi târîòini hâtif-i àaybî Naôîm 
 "Müftî-i dehr idi óayf göçdi Meóemmed Emîn" (1098) 
 
 53 Târîò Berây-ı Şeyò Be-Úoca Muãùafâ Pâşâ1 
 (H: 265a, R: 341b, A: 166b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Mürşid-i kâmil èAlâü'd-dîn Efendi ol velî 
 èAzm idüp gülbang-i tevóîd ile geçdi nâgehân 
 
2 İtdi pervâz evc-i aèlâya òaøîø-i òâkden 
 Murà-ı rûóı gülşen-i èulvîde dutdı âşiyân 
 
3 èÂlem-i bâlâya olduúda revân taèôîm ile 
 İtdi istiúbâl rûó-ı pâkini kerrûbiyân 
 
4 Tâ güõer-gehdir reh-i âmed-şüd-i dâr-ı fenâ 
 Rûóına raómet ola ãad-úâfile ãad-kârvân 
 
5 Gûş idüp fevtin didi târîòini hâtif Naôîm 
 "èArş-ı èulyâda ide Seyyid èAlâü'd-dîn mekân" (1091) 
 
 54 Târîò Berây-ı Lióye2 
 (H: 265b, R: 342a, A: 165b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Óüsn-i òaùıyla levó-i cemâl-i Óüseyn'i gör 
 Gûyâ benefşe oldı hem-âàûş-ı yâsemen 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Târîòi oldı úalbime ilhâm ey Naôîm 
 "Vech-i Óüseyn'e óüsn-i òaù ile didim óasen" (1095) 
 
 55 (R: 349a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óaøret-i şehzâde Sulùân Aómed-i ãâóib-hüner 
 Dikdi menzil ùaşını tîrin atup yaãdı kemân 
 
2 èAvn-i Óaú olsun ôahîr ü dest-gîri ol şehiñ 
 Salùanatla èömrin efzûn ide Óayy-i Müsteèân 
 
3 Bir úaøâ-peykân kemân-keş pâdişehdir kim olur 
 Tîr-i rûy-ı terkeşi sehm-i úaderle hem-èinân 
 
4 Bir òadeng-endâz ãâóib-úabøadır kim ibtidâ 
 Şast-ı tîrin dîde-i düşmende eyler imtióân 
 
5 Rüstem-i destân kemân-ı saòtınıñ òam-geştesi 
 Pençe-i pür-zûrınıñ zinhâr-òâhı Úahramân 
 
6 Nîzesi cevşen-güõâr u òançeri zühre-şikâf 
 Nevk-i tîri sîne-dûz u tîà-ı tîzi cân-sitân 
 
7 Râst-gû olmazsa yolında èadû-yı kec-revi 
 Tîri mecrûó eyleyüp şemşîri eyler bî-zebân 
 
8 İtse âmâc-ı icâbetde nola yer ey Naôîm 
 Eyledim tîr-i duèâ-yı devletin ben de revân 
 
9 Didim atdıúda ùoúuz yüz úırú gez târîòini 
 "Menzil-i şehzâde Sulùân Aómed'e oldı nişân" (1109) 
 
 56 (R: 349b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Mekrümet-pîşe åevâb-endîşe ãâóib-òayr u cûd 
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 èÂùıfet-güster seòâ-perver kerîm ü kâmrân 
 
2 Yaèni âàâ-yı Meóemmed-nâm u memdûóu'l-òıãâl 
 Sâbıúâ gencûr-ı ãadr-ı aèôam-ı devr-i zamân 
 
3 Òânúâh-ı Mevlevîde ùaró-ı şâdurvân idüp 
 Dehre her fevvâreden âb-ı óayât oldı revân 
 
4 Tekyede bu kâr-ı òayrı itdi icrâ ecrini 
 İki èâlemde vire aña Òudâ-yı Müsteèân 
 
5 Âb-ı ãâfı òoş-güvâr u rûó-baòş u dil-güşâ 
 Óavø-ı mâl-â-mâliniñ leb-teşnesi pîr ü cüvân 
 
6 Lûlesi èayn-ı zülâl-i zindegânîdir anıñ 
 Dem-be-dem nûş eyleyen aóbâba olsun nûş-ı cân 
 
7 Oldı bu fevvâre-i dil-cûya târîò ey Naôîm 
 "Aúdı rûó-ı pâk-i Mevlânâ içün şâdurvân" (1112) 
 
 57 (R: 349b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Oldılar èâzim-i Firdevs iki ehl-i èirfân 
 İrcièî emri gelince ùaraf-ı Mevlâ'dan 
 
2 Gitdiler âòirete rûóları şâd olsun 
 Geçdiler àuããa-i imrûz u àam-ı ferdâdan 
 
3 Şièr-i cân-baòş u dil-efrûzla vâlâ-ter idi 
 Pâyesi her biriniñ mertebe-i şièrâdan 
 
4 Òaber-i mûóiş ile muøùaribü'l-óâl oldı 
 Zümre-i ehl-i beyân òavf ile bu maènâdan 
 
5 Oldı târîòi Naôîm ol iki ehl-i hüneriñ 
 "Geçdi Sırrî gibi Rüşdî bu fenâ dünyâdan" (1111) 
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 58 (R: 349b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óaú úarındaşım Óüseyn'iñ úabrini pür-nûr ide 
 Eyleyüp ârâm-gâh-ı rûóını òuld-ı berîn 
 
2 èAzm-i èuúbâ eyledikde didi târîòin Naôîm 
 "Bezm-i cennetde ola hem-dem Óüseyn'e óûr-ı èîn"  (1119) 
 
 59 Târîò-i Dîger Berây-ı Cülûs1 
 (H: 265b, R: 342a, A: 161b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bir şehen-şâh-ı bülend-efser idüp nâgeh cülûs 
 Oldı biñ ùoúsan ùoúuzda emr-i Yezdâniyle şâh 
 
2 Didi tebşîr eyleyüp târîòini hâtif Naôîm 
 "Óâliyâ Sulùân Süleymân'dır şeh-i èâlem-penâh" (1099) 
 
 60 Târîò Berây-ı Ümmî Sinân-zâde Efendi2 
 (H: 265b, R: 342a, A: 166b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dirîà Ümmî Sinân-zâde fenâdan intiúâl itdi 
 İlâhî eyle menzil-gâhını Firdevs-i aèlâda 
 
2 Vücûdı ùûùî-i şekker-sitân-ı èilm idi óaúúâ 
 Naôîrin görmemişdi kimseler miréât-ı dünyâda 
 
3 Òazân-ı mevt ile pejmürde oldı àonca-i èömri 
 Gül-i şâd-âb ola rûó-ı revânı bâà-ı èuúbâda 
 
4 Beşer şîven-ger-i fevti melek mâtem-keş-i mevti 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 èAzâsın úalmamışdır itmedik hîç zîr ü bâlâda 
 
5 İdüp kürsî-i èarş üzre maúâm ol èârif-i billâh 
 Bıraúdı tekye-gâh-ı èâlem-i bâlâda seccâde 
 
6 Olup rûó-ı revânı èandelîb-i gülşen-i cennet 
 Ser-âàâz eyleye gülbang-i tevóîd ile ùûbâda 
 
7 Naôîm-âsâ didim târîòini ol mürşid-i dehriñ 
 "İde Firdevs gülzârın maúâm Ümmî Sinân-zâde" (1088) 
 
 61 Târîò Berây-ı Aómed Dede Efendi Be-Yeñiúapu1 
 (H: 266a, R: 342a, A: 166b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)  
 
1 èUrûc itdi semâya rûó-ı Dervîş Aómed-i kâmil 
 İde Mevlâ maúâmın şâò-sâr-ı naòl-i ùûbâda 
 
2 Naôîmâ rûó-ı Mevlânâ idüp himmet didim târîò 
 "Ola Aómed Dede devrânı dâéim èarş-ı Mevlâ'da" (1090) 
 
 62 Târîò Berây-ı Çizmeci Aómed Gülşenî2 
 (H: 266a, R: 342b, A: 167a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çizmeci Aómed o pîr-i Gülşenî itdi vefât 
 Gülşen-i cennetde yâ Rab bula èâlî mertebe 
 
2 Didiler yârân Naôîmâ fevtiniñ târîòini 
 "Hay ecel òaffâfı çekdi çizmeciyi úâlebe" (1084) 
 
 63 Târîò Berây-ı Nefîrî Aómed3 
 (H: 266a, R: 342b, A: 167a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè) 
                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
3 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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1 Nâgeh úapanup çeşm-i Nefîrî Aómed 
 Açıldı der-i müfettióu'l-ebvâba 
 
2 Daèvet olunup bezm-i beúâya rûóı 
 Terk itdi fenâ meclisini aóbâba 
 
3 Cân gûşına çalındı nefîr-i rıólet 
 Göçdi ùaraf-ı bârgeh-i Tevvâb'a 
 
4 Cânıyla tarîú-i İrem'e sâlik olup 
 Düşdi keder-i mâtemi şeyò u şâba 
 
5 Târîòini erbâb-ı neàam didi Naôîm 
 "Aómed Çelebi çekdi nefîri òâba" (1090) 
 
 64 Târîò Berây-ı èÎsâ Çelebi1 
 (H: 266a, R: 342b, A: 167a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bir vücûd-ı nâzenîniñ èazm-i illiyyîn idüp 
 Rûó-ı pâki èâlem-i bâlâya oldı rû-be-râh 
 
2 Terk idince èâlemi târîòini didim Naôîm 
 "Rûó-ı èÎsâ menzil-i èulvîde ùutdı cây-gâh" (1084) 
 
 65 Târîò Berây-ı Lióye-i Memiş Çelebi2 
 (H: 266a, R: 342b, A: 165b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Görünce lióye-i pâkiñ didi mesrûr olup aóbâb 
 Şeb-i èîd-i cemâliñ àâlib oldı şâm-ı úadr üzre 
 
2 Úıyâs itdim ruòuñda seyr idüp ol òaùù-ı müşgîni 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Sevâd-ı èanberîn ùaró oldı mâh-ı bedre ãadr üzre 
 
3 Naôîm-âsâ neşâùımdan didim târîòin ol óaùùıñ 
 "Yazıldı âyet-i ve'l-leyl gûyâ levó-i bedr üzre" (1086) 
 
 66 Târîò Berây-ı Vâlî-şoden-i Óasan Pâşâ Be-Mıãr1 
 (H: 266b, R: 342b, A: 163a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bermekî-cûd Silah-dâr Óasan Pâşâ kim 
 Óüsn-i òulúıyla odur dehre viren pîrâye 
 
2 Mihr ü meh-kevkeb ü mirrîò-óaşem zühre-àulâm 
 Müşterî-rây u züóal-câh u èuùârid-pâye 
 
3 Yûsuf-ı Mıãr-ı himem mâlik-i Kenèân-ı èaùâ 
 Òâce-i úâfile-i cûd u kerem-sermâye 
 
4 Mâder-i dehr sezâ dûde-i iúbâlinde 
 Ùıfl-ı gehvâre-i iclâline olsa dâye 
 
5 Vâlî-i Mıãr olup ol âãaf-ı èâlî-miúdar 
 Râyet-i èâùıfeti èâleme ãaldı sâye 
 
6 Eyleye mesned-i iúbâl ü saèâdetde Òudâ 
 èÖmrini devletini bî-èaded ü bî-àâye 
 
7 Câhına tehniyet-gûyân didi târîò Naôîm 
 "Mıãr'ı mesèûd ide maèbûd Óasan Pâşâ'ya" (1099) 
 
 67 (R: 350a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Óâcî Selîm Girây vefât eyledi dirîà 
 Lebrîz-i nûr-ı raómet ide úabrini ilâh 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Aña behişt-i èAdn olup Bâàçe-sarây 
 èAzm eyledi cinâna o òân-ı cihân-penâh 
 
3 Rûó-ı revânı oldı revân úaãr-ı cennete 
 Îmân refîú-i râh ola Úuréân delîl-i râh 
 
4 Gencîne gibi oldı nihân òâk-i tîrede 
 Bir gevher-i kemâl idi óaúúâ o pâdişâh 
 
5 Târîò-i fevtini didi ãad-óüzn ile Naôîm 
 "Óâcî Selîm Girây'a ola òuld cây-gâh" (1114) 
 
 68 (R: 350a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Dîde rûşen pâdişâh-ı heft-kişverdir bugün 
 Bir òudâvend-i cihân-bân òüsrev-i èâlem-penâh 
 
2 Müjde ey dil bir Süleymân-salùanat itdi cülûs 
 Kim cihân zîr-i nigîn-i óükmidir bî-iştibâh 
 
3 Dîde rûşen ey ùaleb-kârân-ı eyyâm-ı neşâù 
 Geldi devr-i râóat-ı endûh-sûz u àuããa-gâh 
 
4 Müjde ey miónet-keşân-ı künc-i èahd-i bî-kesî 
 Oldı óâl-i rûzgâr-ı nâ-be-sâmânî tebâh 
 
5 Dîde rûşen ey dil-efgârân-ı bîdâr-ı felek 
 Düşdi çarò-ı kîne-cûya nevbet-i èöõr-i günâh 
 
6 Müjde ey òalú-ı cihân nüh-úubbe-i eflâkden 
 äanmañuz tâbân olan ãubó u mesâda mihr ü mâh 
 
7 Úâãıd-ı devrân úudûm-i pâúini tebşîr idüp 
 Ùâliè ü baòt âsumâna itdi pertâb-ı külâh 
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8 Mâh-ı tâbân-ı kerem mihr-i dıraòşân-ı himem 
 Òüsrev-i encüm-óaşem sulùân-ı gerdûn-bârgâh 
 
9 Úayser-i Kisrâ-siyer Kisrâ-yı dehr ü tâc-ver 
 Dâver-i Dârâ-ôafer Dârâ-yı İskender-sipâh 
 
10 Úahramân-ı bî-amân ãâóib-úırân-ı kâmrân 
 Rüstem-i devr-i zamân Keyòüsrev-i Cemşîd-câh 
 
11 Òüsrev-i bâlâ-nişîn şâhen-şeh-i vâlâ-nişân 
 Mehdî-i rûy-ı zemîn ãâóib-zamân ôıll-i ilâh 
 
12 Cân-ı èâlem èâlem-i cân şâh bin şâh-ı cihân 
 Pâdişâh-ı dehr Sulùân Muãùafâ ùâle-beúâh 
 
13 Şehsüvâr-ı èarãa-i himmet ki itmez iltifât 
 Olsa pây-ı mevkibinde çarò-ı aùlas ferş-i râh 
 
14 Âsumân-úadr ü úader-úudret ki rûz-ı rezm olur  
 Úahramân-ı ãaùveti reh-bend-i ãad-Hûşenk şâh 
 
15 Seyf-i meslûl-i Òudâ kim õât-ı vâlâ-gevheri 
 Olmaz iåbât-ı cihân-gîrîde muótâc-ı güvâh 
 
16 Râyet-efrâz-ı ôafer kim gerd-i raòş-ı nuãreti 
 Çeşm-i òaãma eyledi âyîne-i çaròı siyâh 
 
17 Cûybâr-ı èizzetinden heft-yem kem-úaùre âb 
 Sebze-zâr-ı rifèatinden çarò-ı aòêar berg-i gâh 
 
18 Tekye-gâh-ı salùanatda mürşid-i èizzet mürîd 
 Merkez-i iclâlde úuùb-ı saèâdet-òânúâh 
 
19 Minber-i èirfân u taúvâda òaùîb-i bî-miåâl 
 Câmiè-i zühde imâm-ı èârif-i bâ-intibâh 
 
20 Bezm-i iúbâlinde iclâl ü saèâdet hem-nişîn 
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 Meclis-i úadrinde èizz ü şân nedîm-i òayr-òâh 
 
21 Òâk-i eyvân-ı refîèü'ş-şânı iksîr-i murâd 
 Úıble-gâh-ı âsitânı secde-fermâ-yı cibâh 
 
22 Dûstân-ı úadriniñ leyl ü nehârı úadr ü èîd 
 Düşmenân-ı câhınıñ cây-ı úarârı úaèr-ı çâh 
 
23 İtmede fermân-ı iúbâli çeh-i idbârda 
 Óâsid-i câh ü celâlin der-kemend-i dûd-ı âh 
 
24 Mihr ü mâhı kâse-i cerr idüp olmuş ãubó u şâm 
 Âsitân-ı rifèatinde bir gedâ çarò-ı dü-tâh 
 
25 Çaròa çekse tîà-ı èâlem-gîrini eyler dü-nîm 
 Ne temennâ-yı fesân ne minnet-i seng-i ferâh 
 
26 Dehşet-i emvâc-ı óayret sâóilin göstermeye 
 Óaşre dek itse òıred deryâ-yı vaãfında şinâh 
 
27 Olsa târ-ı mısùarı lâyıú kitâb-ı medóiniñ 
 Rişte-i gîsû-yı óûrü'l-èîn ile nûr-ı nigâh 
 
28 Seyr idüp vech-i ãabîóin óâcetim oldı revâ 
 Óaú bu kim maúbûl olur lâ-büd duèâ-yı ãubó-gâh 
 
29 Baór ü berde düşmen-i nâ-pâydârı her úadem 
 İnhizâm ile olur râyet-güşâ-yı âh u vâh 
 
30 Mesned-ârâ-yı cülûs olduúda târîò eyleyüp 
 Bâà-ı maènâdan úopardım ben de bir sebzîn giyâh 
 
31 Taòta geçdikde saèâdetle Naôîm-âsâ didim 
 "Dehre Sulùân Muãùafâ èadliyle oldı pâdişâh" (1106) 
 
 69 (R: 350b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Vezîr-i dâd-güster óaøret-i èOåmân Pâşâ kim 
 Muèallâ dergehi kehf-i emândır òalú-ı dünyâya 
 
2 Müşîr-i kâr-fermâ müsteşâr-ı èâlem-ârâ kim 
 Cihâna virdi èadl ü dâd u inãâf ile pîrâye 
 
3 Melek-sîret felek-rifèat úamer-dîdâr mihr-âsâ 
 Òudâvend-i hümâ-sâye òıdîv-i âsumân-pâye 
 
4 Felâùûn-ı óikem-pîşe Sikender-èaúl ü endîşe 
 Ki virdi kesr-i şân dârât-ı èizz ü şânı Dârâ'ya 
 
5 O kân-ı mekrümet kim dem-be-dem hemyân-ı cûdından 
 İder lebrîz-i naúd-i òâhişi dest-i temennâya 
 
6 Biter her nâ-murâdın óâceti ednâ işâretle 
 Eger ruòãat virirse gûşe-i ebrûsı îmâya 
 
7 Yine mièmâr-ı ùabèı eyledi bir nev-binâ ùaróın 
 Ki çarò-ı aùlasa bâm-ı refîèinden düşer sâye 
 
8 O deñlü mürtefièdir kim meh-i nevden idüp èaynek 
 İder neôôâre pîr-i âsumân ol ùaró-ı vâlâya 
 
9 Muãaffâ bir bilûrîn câm-ı tâb-endâzı àâlibdir 
 Øiyâda âfitâba nûrda mâh-ı şeb-ârâya 
 
10 Bahâr-ı bî-òazândır naúş-ı gûn-â-gûn-ı ezhârı 
 Ser-âmed her sütûnı beñzedi bir naòl-i zîbâya 
 
11 Beşâret-şemse zerrîn-şemsedir ùâú-ı bülendinde 
 Kenâr-ı saúfına âvîzedir müjde åüreyyâya 
 
12 Göreydi bânî-i ùâú-ı Òavernaú bu ùarab-gâhı 
 İderdi kendüyi ãad-şerm ile pertâb deryâya 
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13 Ne Meşkû'dur ne úaãr-ı Úayãer ü ne ùâú-ı Kisrâ'dır 
 Bulunmaz óaú bu kim åânî bu bünyâd-ı muèallâya 
 
14 Olup tâ rûz-ı ferdâ óâãılı maèmûr u âbâdân 
 Dem-â-dem ãâóibi maôhar ola elùâf-ı Mevlâ'ya 
 
15 Bu úaãr-ı bî-úuãûruñ beyt-i târîòin Naôîm-âsâ 
 Didi hâtif  "zehî meévâ sezâ èOåmân Pâşâ'ya" (1118) 
 
 70 (R: 351a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Paùburun-zâde o pîr-i fânî 
 Başına olmuş iken âzâde 
 
2 İtdiler töhmet-i ilhâd aña 
 Bir nice müfsid olup âmâde 
 
3 Virmedi müftî-i devrân fetvâ 
 Kimse râøı mı olur bî-dâda 
 
4 Óüccet ile anı úatl eylediler 
 Çoú nizâè oldı velî fetvâda 
 
5 İtdiler kişt-i óayâtın ber-bâd 
 Virdiler òırmen-i èömrin bâda 
 
6 Dem-i úatlinde o pîriñ óaúúâ 
 Meróamet geldi dil-i cellâda 
 
7 Oldı şâhidleriniñ ekåeri úatl 
 Úarada kimi kimi deryâda 
 
8 Nîk ü bed eyledügi ôâhir olur  
 Herkesiñ bârgeh-i Mevlâ'da 
 
9 èAfv ide maèãiyetin Rabb-i áafûr 
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 Rûóını şâd úıla èuúbâda 
 
10 Gûş idince bu muãîbet òaberin 
 Úodı aóbâbını vâveylâda 
 
11 Rûóı pervâz idicek didi Naôîm 
 "Paùı uçurdı Beyâøî-zâde" (1091) 
 
 71 (R: 351b) 
 (Mefèulü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Úuùb-ı sipihr-i èirfân àavs-ı zamân Mıãrî 
 Rıólet idüp fenâdan mülk-i beúâya göçdi 
 
2 Ayaú çeküp yudı el bu meclis-i fenâdan 
 Cennetde Kevåer içdi óûr-ı cinânı koçdı 
 
3 Pervâz idince èAdn'e didim Naôîm târîò 
 "Cân-ı èazîz-i Mıãrî bir úumrı gibi uçdı" (1095) 
 
 72 (R: 351b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Seyyid èAlî Efendi ãadr-ı efâøıl ol kim 
 Dem-beste-i kemâli cân u dil-i Òocendî 
 
2 èAllâme-i zamâne nihrîr-i kâmil-i dehr 
 Kim Saèd ü Seyyid anıñ şâkird-i müstemendi 
 
3 Derbân-ı bâb-ı èilmi cân ile İbn-i Óâcib 
 Ferrâş-ı bezm-i faølı Úâêî Şüreyó-i Kindî 
 
4 Deşt-i faøîletinde mecnûn İmriéü'l-Úays 
 Kühsâr-ı dânişinde Ferhâd Ùâşkendî 
 
5 Kuól-i dü-çeşm-i bîniş müşgîn sevâd-ı kilki 
 Mengûş-i ehl-i dâniş taúrîr-i dil-pesendi 
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6 Hep fârisân-ı èilmiñ ol õû-fünûn-ı yektâ 
 Esb-i hünerle olmuş her fende şeh-levendi 
 
7 Tekrâr ãadr-ı rûmı teşrîf idüp úudûmi 
 Çarò ile itdi hem-ser ol pâye-i bülendi 
 
8 Târîò-i èizz ü câhın didi Naôîm-i dâèî 
 "äadr-ı füòûl èaãra Seyyid èAlî Efendi" (1112) 
 
 73 (R: 351b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Seyyid èAlî Efendi åânî-i Bû-Óanîfe 
 Óâlâ füóûlün oldur mümtâz u ser-bülendi 
 
2 Leb-teşne-i nevâli eşrâf ile ahâlî 
 Dem-beste-i kemâli cân u dil-i Òocendî 
 
3 Ruòsâr-ı mâh u òurşîd ferş-i reh-i celâli 
 Kuól-i cilâ-yı nâhîd gerd-i süm-i semendi 
 
4 Óâøır gerekse àâéib òâk-i derinde ùâlib 
 Ol derde İbn-i Óâcib derbân-ı derd-mendi 
 
5 Olmışdı ãadr-ı fetvâ óasret-keş-i úudûmi 
 Ol mesnede şerefle bi'õ-õât geçdi kendi 
 
6 èÖmr ü kemâli bî-óad úadr ü celâli mümted 
 Dâéim ola müéeyyed câh-ı felek-pesendi 
 
7 Devrân murâdım üzre döndi didim Naôîmâ 
 "Müftî güzîde-i dehr Seyyid èAlî Efendi" (1115) 
 
 74 (R: 352a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
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1 äadr-ı efâôıl-ı dehr èÂrif efendi ol kim 
 äît-i kemâli ùutdı bu çarò-ı nüh-revâúı 
 
2 æânî-i Bû-Óanîfe èallâme-i müdeúúıú 
 Budur füóûl-i èaãrıñ bi'l-cümle ittifâúı 
 
3 Dil-beste-i kemâli rûó-ı revân-ı Câmî 
 Şermende-i maúâli cân u dil-i èIrâúî 
 
4 İtse beyân-ı esrâr ùûùî-i nuùúı eyler 
 Úand-i nebât-ı maènâ şîrîn her meõâúı 
 
5 Virmiş raóîú-i şièri mestân-ı naôma óâlet 
 äunmuş aña ezelde ãaóbâ-yı feyøi sâúî 
 
6 Geçdikde ãadr-ı Rûm'a tebrîk idüp efâøıl 
 Dergâh-ı èizzetinde hep oldılar mülâúî 
 
7 Târîòi düşdi yektâ õâtı gibi Naôîmâ 
 "Rûm ili mesnedinde èÂrif Efendi bâúî" (1118) 
 
 75 (R: 352a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Faòrü'l-èulemâ èÂrif Efendi o ki lâyıú 
 Dergâh-ı kemâlinde gedâ olsa Òocendî 
 
2 èAllâme-i devrân ki ola Saèd ile Seyyid 
 Pûyân u devân àâşiye-berdûş-ı kemendi 
 
3 Bir óarf ile ãad-èuúde-i pîçîde ider óall 
 Taórîrde her diúúat-i nihrîr-pesendi 
 
4 Olsa yeridir şehper-i ùâvus-ı saèâdet 
 Cârûb-keş-i bârgeh-i úadr-i bülendi 
 
5 Geldi yerine cânı úuøâtıñ yine şimdi 
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 Teşrîf idicek ãadr-ı Anaùolı'yı kendi 
 
6 Mıãr-ı süòanı itdi şeker-zâr-ı feãâóat 
 Minúâr-ı ser-i òâmesiniñ rîziş-i úandi 
 
7 Didi fuøalâ câhına târîò Naôîmâ 
 "äadr-ı Anaùolı'da revâ èÂrif Efendi" (1113) 
 
 76 (R: 352b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)  
 
1 Revâdır secde-i şükr itse erbâb-ı úalem şimdi 
 Bióamdillâh ki miórâb-ı riyâset ãâóibin buldı 
 
2 Yine teşrîf idince ãadrın ol maòdûm-ı èâlî-úadr 
 Leb-â-leb şevú olup diller feraóla sîneler doldı 
 
3 Nüvîd-i maúdemiyle her ùaraf sûr itdiler aóbâb 
 èAdûnuñ çeng-i mâtem rîş-i baòt u tâlièin yoldı 
 
4 Riyâø-ı èizzetiñ mîzâb-ı iúbâl eyledi ser-sebz 
 Dıraòt-ı baòtı óussâdıñ òazân-ı óüzn ile ãoldı 
 
5 Naôîm-âsâ didim târîò-i câh-ı èizz ü iclâlin 
 "Yine Râmî Efendi müjdeler óâlâ reéîs oldı" (1109) 
 
 77 (R: 352b) 
 (Mefèûlü Mefâèilün Mefâèîlün Faè) 
 
1 Ey dil Ramaøân Efendi ol èâlî-úadr 
 Meşhûr-ı cihân u bî-bedeldi geçdi 
 
2 Meftûn idi óüsn ü òulúına ins ü perî 
 Aòlâú-ı óüsnde bir güzeldi geçdi 
 
3 Gerçi oúın atdı yayını yaãdı velî 
 Peykân-ı firâúı cânı deldi geçdi 



610 
 

 
4 Bu cisr-i fenâda görmeyüp resm-i beúâ 
 Sûy-ı Óaúú'a cân ile yöneldi geçdi 
 
5 Aóbâbını itdi mâtem-i fevti melûl 
 èİbret alacaú èaceb maóaldi geçdi 
 
6 Çevgân-ı hünerle kûy-ı maúãûdı Naôîm 
 Aúrânını óaú budur ki çeldi geçdi 
 
7 Târîòini cevherî óurûf ile didim 
 "Óayfâ Ramaøân Efendi geldi geçdi" (1103) 
 
 78 (R: 352b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Meded meded pederim rıólet itdi dünyâdan 
 Óayât-ı cismime bâdî vücûdumuñ sebebi 
 
2 Beni àarîb úodı bu sarây-ı fânîde 
 Beúâda kevåer ü óûr-ı cinân olup ùalebi 
 
3 Baña óayâtı ile úadr ü èîd idi şeb ü rûz 
 Diliñ cemâli idi mihr-i rûzı mâh-ı şebi 
 
4 Cihânda kimseyi âzürde-òâùır eylemedi 
 Dem-i tehevvür anıñ óilm ü rıfú idi àaøabı 
 
5 Òayâl-bâz-ı ecel çeşm-i câna gösterdi 
 Verâ-yı perdeden âòir bu naúş-ı bu'l-èacebi 
 
6 Nice yanup cigerim câna düşmesün âteş 
 Óarâretiyle olup dil-figâr ü òuşk-lebi 
 
7 Devâ-yı şerbet ü maècûn ile o meróûmuñ 
 İzâle olmadı feryâd u óayf tâb u tebi 
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8 Naôîm girye-künân fevtine didim târîò 
 "Cihânda kevåer içe dem-be-dem èAlî Çelebi" (1103) 
 
 79 Târîò-i Dîger Berây-ı Vâlî-şoden-i Be-Mıãr Óasan Pâşâ1 
 (H: 266b, R: 343a, A: 163a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Silaó-dâr-ı şeh-i èâlem Óasan Pâşâ-yı õî-şân kim 
 Olup mâlik serîr-i Mıãr'a bî-pervâ èazîz oldı 
 
2 Zehî èÎsî-dem ü Yûsuf-liúâ vü Òıør-maúdem kim 
 İdüp şâyân-ı èizzet óaøret-i Mevlâ èazîz oldı 
 
3 Naôîm-âsâ didim gûş eyleyince manãıbın târîò 
 "Bu câh-ı Mıãr ile el-óaú Óasan Pâşâ èazîz oldı" (1099) 
 
 80 (R: 353a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Meded Sulùân Meóemmed Òân-ı áâzî 
 O evc-i èadl ü dâdıñ şâhbâzı 
 
2 Hümâ-yı rûó-ı pâki itdi pervâz 
 Ola ùûbâda yâ Rab âşiyân-sâz 
 
3 Beúâya göçdi úaldı mülk-i fânî 
 Nedîmi óûr ola cennet mekânı 
 
4 İdüp çâk-i girîbân òâlú-ı èâlem 
 Feleklerde melekler ùutdı mâtem 
 
5 İki târîò idüp ben de Naôîmâ 
 Didim "ãad-óüzn ile derdâ dirîàâ" (1104) 
 
6 Ùarabgâh-ı behişte çekdi maómil 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 "Meóemmed Òân-ı Râbiè göçdi ey dil" (1104) 
 
 81 Târîò Berây-ı Bâb-ı Âàâ1 
 (H: 266b, R: 343a, A: 164b) 
 (Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Dâver-i òurrem-dil ü feròunde-râ 
 Óâkim-i hem-nâm-ı óabîb-i Òudâ 
 
2 äadr-ı felek-mertebe-i rûzgâr 
 Faòr-i güzîn mefòar-i òayl-i kibâr 
 
3 Mâh-èalem mihr-i sipihr-i himem 
 Óaøret-i âàâ-yı kevâkib-óaşem 
 
4 Saèy idüp ol dâd-ger ü nâm-ver 
 Úodı bu bünyâd-ı dü-derde eåer 
 
5 Eyledi erkân-ı binâsın tamâm 
 Virdi aàa úapusına zîb-i tâm 
 
6 Devlet ü èizzetle olup kâm-yâb 
 Dergehine buldı varan fetó-i bâb 
 
7 Açdı cihâna der-i emn ü emân 
 Fitne úapusın úapadı bî-gümân 
 
8 Olmadadır rûy-ı ümîde güşâd 
 Dinse revâdır aña bâb-ı murâd 
 
9 Çâk-i girîbân idüp âyîne-vâr 
 Şâhid-i iúbâli ider der-kenâr 
 
10 Her úanadın seyr iden eyler òayâl 
 Mıãraè-ı pâkîze-i beytü'l-kemâl 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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11 äubó-dem itdikçe neôâre güneş  
 Şaèşaèa-i óüsnin ider perde-keş 
 
12 Óalúası mânend-i hilâl-i felek 
 Òâdim-i dîrînesi ins ü melek 
 
13 Òûblar itdikçe o derden güõâr 
 Mâh-ı bedr ãanki olur hâle-dâr 
 
14 Bu deriñ evãâfı olup bir kitâb 
 Tâ-be-úıyâmet oúına bâb bâb 
 
15 Seyr idicek anı miåâl-i Naôîm 
 Oldı o úapu úulı bâd-ı nesîm 
 
16 Eyledi târîòini hâtif nidâ 
 "Bâb-ı muèallâ der-i èizzet-serâ" (1088) 
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 GAZELLER 

Óarfü'l-Elif 
 
1 (T: 21a, H: 21b, R: 21a, A: 89b) 

 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Şehenşâh-ı dü-èâlem Òüsrev-i dünyâ vü mâ-fîhâ 
 Şeh-i evreng-i Yeårib pâdişâh-ı mesned-i Baùóâ 
 
2 Òudâvend-i Òudâvendân òidîv-i èâlem ü insân 
 Muóammed Muãùafâ yaèni óabîb-i óaøret-i Mevlâ 
 
3 Nedîm-i bezm-gâh-ı úabe úavseyn Aómed-i muòtâr 
 Óarîm-i meclis-i úurb u bisâù-efrûz-ı ev-ednâ 
 
4 Çemen-pîrâ-yı nergis-i mâ-zâàa'l-baãar õâtı 
 Vücûd-ı nâzenîni bülbül-i gülzâr-ı mâ-evóâ 
 
5 Cebîn-i ebruvânı âfitâb-ı àurre-i óikmet 
 Cemâl ü gîsuvânı mâh-ı bedr ü leyletü'l-İsrâ 
 
6 O zî-úadriñ leèamrük óüccet-i şânında imøâdır 
 O õî-şânın berât-ı úadrine levlâkdır ùuàrâ 
 
7 Fürûà-ı âfitâb-ı óüsnünüñ bir zerresi òurşîd 
 Muóîù-i bî-kerân-ı òulúınuñ bir úaùresi deryâ 
 
8 Aña ãundı ezel sâúî-i úudret câm-ı èirfânı 
 Aña tertîb olundı bezm-i dünyâ meclis-i èuúbâ 
 
9 Ümîd oldur ki miréât-ı dilim manôûr ide bir gün 
 O şâhıñ bir gedâyım ben de èaşúıyla Naôîm-âsâ 
 
 2 (T: 199a, H: 141a, R: 187a, A: 173b) 
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(Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nihândır her ser-i dâàımda pür aòker enâr-âsâ 
 Hele çâk-i girîbân eyleyem gör ey gül-i raènâ 
 
2 Dehânıñda zebânıñ nâz ile güftâra geldikçe 
 Gül içre âşiyân itmiş ãanurlar bülbül-i gûyâ 
 
3 Nigâhın ferş-i râh-ı óasret itmişdi nola olsa 
 Ser-i müjgân-ı Mecnûn çâr-pây-ı nâúa-i Leylâ 
 
4 Dem-â-dem nâlesi pür-inkisâr-ı şekve olmazdı 
 Ser-i bâm-ı gelûdan düşmese âh-ı dil-i şeydâ 
 
5 Aña her bir müjem bir òâr-ı dâmen-gîr iken bilmem 
 Nice râh-ı òayâliñ ùayy ide neôôâre bî-pervâ 
 
6 Hücûm-ı kibr ü naòvet ebruvânıñ çîn çîn itse 
 Olur cevher-nümâ şemşîr-i nâz u tîà-ı istiànâ 
 
7 Görüp laèl-i lebiñ óayrân-ı ruòsârıñ olan bî-dil 
 Bilür câm-ı Cem ü miréât-ı İskender nedir cânâ 
 
8 Güõâr itse semûm-ı bâd-ı âhım hecr-i laèliñle 
 Ola gevher ãadefde aòker-i dâà-ı dil-i deryâ 
 
9 Yine bir bülbül-i gûyâya döndi dest-i sâúîde 
 Naôîm itse nola òûnîn-terâne úulúul-i mînâ 
 
 3 (T: 199a, H: 141b, R: 187a, A: 173b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Yaúup bir şemè-i kâfûrî beyâø-ı gerden-i mînâ 
 Yine germ itdi bezm-i èayş u nûşı şuèle-i ãahbâ 
 
2 Nola tîh-i òumârı tâb-ı câm-ı meyle ùayy itsek 
 Bize èarø itdi sîmin sâèid-i sâúî yed-i beyøâ 
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3 Úıyâmı dil-firîb-i cân òırâmı cân-şikâr-ı dil 
 Belâdır èâşıú-ı zâra belî ol úâmet-i bâlâ 
 
4 Tenimde üstüòânlar øaèf ile ôâhir göñül pür-cûş 
 Vücûdum baór-i èaşú oldı müselsel mevc ile gûyâ 
 
5 Hemân bülbül degildir zaòm-dâr-ı nevk-i âzârı 
 Girîbânı gülüñ de çâk çâk u òâr-ı àamdır yâ 
 
6 Ùulûè-ı şems ile girdi semâèa ãubó-dem õerrât 
 Ùarîú-i èaşú-ı Mevlâda olup hem-óâl-i Mevlânâ 
 
7 Yed-i ùûlâ-yı tabè u tîà-ı ser-tîz-i zebânımla 
 Bugün ãâóib-úırân-ı èarãa-i naômım Naôîm-âsâ 
 
 4 (T: 199b, H: 141b, R: 187a, A: 174a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Müşg-i Çîn yazdım yañıldım zülfüñi úıldım òaùâ 
 Ey àazâl-i nâzenîn yazmaz yañılmaz bir Òudâ 
 
2 Rûzgâr ile olur pâmâl-i óüsnüñ èâúıbet 
 Dîde-i òurşîde kuól ü çeşm-i mâha tûtiyâ 
 
3 Câmiè-i óüsnüñde ol miórâb-ı ebrûyı gören 
 Eyleyüp tekbîr imâm-ı èaşúa eyler iútidâ 
 
4 Mû degildir giryeden Yaèúûb-ı dîde pîr olup 
 Düşdi hecriñle èaãâya ey şeh-i Yûsuf-liúâ 
 
5 Zerd idüp ruòsârını lâ-büdd işin altûn ider 
 Oldı gûyâ èâşıúa mihr ü maóabbet kîmyâ 
 
6 Seyr ider dünyâyı İskender gibi nûş eyleyen 
 Câm-ı Cem'dir var ise âyîne-i èâlem-nümâ 
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7 Nîm-ruòdur ãanma taãvîrin görüp yâriñ Naôîm 
 äûretâ yüz döndürür baúsañ o şûò-ı bî-vefâ 
 
 5 (T: 199b, H: 141b, R: 187b, A: 174a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Òoşâ hengâm-ı gül-geşt-i çemen seyr-i leb-i deryâ 
 Ki her dil-teng-i èâşıú olmada hem-meşreb-i deryâ 
 
2 Fürûà-ı óüsn ile bulmuş ãafâ âyîne-i úalbi 
 Degil muótâc òurşîd ü úamer rûz u şeb-i deryâ 
 
3 Nola şûriş-peõîr itse dilin endîşe-i dîdâr 
 Dem-â-dem böyledir teéåîr-i óükm-i kevkeb-i deryâ 
 
4 Dilinden âyet-i feyø-i tecellî ãu gibi cârî 
 Nola nûr-ı şühûd ile pür olsa mekteb-i deryâ 
 
5 Cemâl-i dostdur neôôâre-gâh-ı çeşm-i bînâsı 
 Naôîm-âsâ èaceb mi olsa efzûn-ter teb-i deryâ 
  

6 (T: 200a, H: 142a, R: 188a, A: 174a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Gelüp òaùùıñ olursa dilde àam pinhân u hem peydâ 
 Yine meftûnuñum ey àonca-fem pinhân u hem peydâ 
 
2 Dilinde dâà-ı óasret dîdede òûn-âbe-i fürúat 
 İder derdiñle èâşıú èayş u dem pinhân u hem peydâ 
 
3 Bilürsüñ sendedir der-òâb u bîdâr olsa da çeşmim 
 Òayâliñ cilve-gerdir dem-be-dem pinhân u hem peydâ 
 
4 Òayâliñ dîdeden sevdâ-yı zülfüñ gitmedi serden 
 Esîr-i èaşúınım bî-derd hem pinhân u hem peydâ 
 
5 Perîdir âdemiyyet eyleyüp teşrîf ider gâhî 
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 Naôîm ol şûòı daèvet eylesem pinhân u hem peydâ 
 
 7 (T: 200a, H: 142a, R: 188a, A: 174a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Şebistân-ı cemâliñ şemè-veş sûzânıyuz cânâ 
 Anıñçün böyle geh òandân u geh giryânıyuz cânâ 
 
2 Yoluñda pây-mâl olsak nola reftâra geldikçe 
 Şeh-i èaşúıñ iùâèat-ger-i devrânıyuz cânâ 
 
3 èAceb mi neşve-dâr itse bizi câm-ı leb-i laèliñ 
 Maóabbet bezminiñ biz de Cem-i devrânıyuz cânâ 
 
4 Nola eflâke degse başımız mânend-i gûy-ı mihr 
 O müşgîn ùurreniñ sîlî-òor-ı çevgânıyuz cânâ 
 
5 Mesîóâ nabø-gîr olsa müdârâ sendedir óikmet 
 áam-ı èaşúıñ esîr-i derd-i bî-dermânıyuz cânâ 
 
6 Hemân ãanma bu deştiñ gird-bâdı òâk-i Mecnûndur 
 Beyâbân-ı cünûnuñ biz de ser-gerdânıyuz cânâ 
 
7 Naôîm-âsâ revâdır ser-fürû itdirseñ eflâke 
 Serîr-i himmetiñ sulùân-ı èâlî-şânıyuz cânâ 
 
 8 (T: 200a, H: 142a, R: 188a, A: 174b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Çekme zaòm-ı dil içün merheme zaómet cânâ 
 Benim ölmek yoluña cânıma minnet cânâ 
 
2 Serverâ zârıñ idelden beni Mecnûn ãanma 
 Lâne-sâz olmada muràân-ı maóabbet cânâ 
 
3 Çarò-ı ôâlim beni dûr itdi ser-i kûyuñdan 
 Dil-i dîvâne yine saña emânet cânâ 
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4 Gülşen-i kûyına bîgâne ola bülbül-i dil 
 Sende âyâ bu mıdır bûy-ı óaúîúat cânâ 
 
5 Nola derdiñle seniñ maóv-ı vücûd itse Naôîm 
 Dâàlar eylemeye cevriñe ùâúat cânâ 
 
 9 (T: 200a, H: 142b, R: 188a, A: 174b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Göñül ki sînede sensiz àarîb imiş cânâ 
 Vaùanda èâşıúa kûy-ı óabîb imiş cânâ 
 
2 Seniñle sürdügümüz demler el virüp evvel 
 Felekde devlet-i keffü'l-òaêîb imiş cânâ 
 
3 Felek ayırdı seni benden âh bilmez idim 
 Bu derd-mendiñe ol da raúîb imiş cânâ 
 
4 Firâúıña düşeli bî-úarâr úalmış idim 
 Firâú âfet-i ãabr u şekîb imiş cânâ 
 
5 áamıñla àurbete ãalmışdı rûzgâr beni 
 Yine cemâliñi görmek naãîb imiş cânâ 
 
6 Marîø-i fürúat iken oldı çâre-sâz baña 
 Nigâh-ı meróametiñ kim ùabîb imiş cânâ 
 
7 Naôîm-i zâr gibi ben de aldanup úaldım 
 Fiàân ki vaède-i vaãlıñ úarîb imiş cânâ 
 
 10 (T: 200b, H: 142b, R: 188b, A: 174b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Göñül úafâ-òor-ı cevr ü èitâbdır cânâ 
 Nüvâziş eyle àarîbi åevâbdır cânâ 
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2 Görüp àubâr-ı òaùıñ óarf óarf râzını dil 
 èAceb mi saña açılsa kitâbdır cânâ 
 
3 Bu rûzgârda nevbet seniñdir itme àurûr 
 Ki devr-i óüsn döner âsiyâbdır cânâ 
 
4 Revâdır eylese rû-mâl pâyiñe dil-i zâr 
 Görüp nihâl-i úadiñ aúdı âbdır cânâ 
 
5 Cihâna bâde-i laèliñ düşürdi neşve-i şûr 
 Fesâd u fitneye bâdî şarâbdır cânâ 
 
6 Yazıldı perde-i çeşmimde naúş-ı dîdârıñ 
 Şeh-i òayâliñ içün câme-òâbdır cânâ 
 
7 Yeter Naôîm saña olma hem-nişîn-i raúîb 
 Ki nâ-şinâs ile ülfet èaõâbdır cânâ 
 
 11 (T: 200b, H: 142b, R: 188b, A: 174b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Fitne zülfüñde tâbdır gûyâ 
 èİşve çeşmiñde òâbdır gûyâ 
 
2 Óalúa-i kâkülüñde ruòsârıñ 
 Hâlede mâh-tâbdır gûyâ 
 
3 èAnberîn gîsuvân-ı çîn-dârıñ 
 Çetr-i óüsne ùınâbdır gûyâ 
 
4 Úulzüm-i behcetiñde müjgânıñ 
 Çâr mevc-i èitâbdır gûyâ 
 
5 Mıãr-ı óüsn ü melâóatiñde femiñ 
 Ùûùî-i òoş-òitâbdır gûyâ 
 
6 Germî-i meyle èârıø-ı âliñ 
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 Şafaú u âfitâbdır gûyâ 
 
7 Devr-i rûyuñda zülf-i müşgîniñ 
 Baóre inmiş seóâbdır gûyâ 
 
8 Óüsnüñ âteş maóabbetiñ âteş 
 Arada dil kebâbdır gûyâ 
 
9 Târ u pûd u şuèâè ile òurşîd 
 Ruòuña bir niúâbdır gûyâ 
 
10 Naúş-ı úaddiñ ãaóîfe-i dilde 
 Mıãraè-ı intiòâbdır gûyâ 
 
11 Genc-i óüsnüñde ol siyeh ebrû 
 Tîà-ı müşgîn-úırâbdır gûyâ 
 
12 Dil görüp cilve-i nihâl-i úadiñ 
 äu gibi aúdı âbdır gûyâ 
 
13 Òaùù-ı rûyuñ görünce âh iderim 
 Òânümânım òarâbdır gûyâ 
 
14 Şiken-i kâkülüñde bu dil-i zâr 
 Girih-i ıøùırâbdır gûyâ 
 
15 Muùrib-i èaşú elinde cân-ı nizâr 
 Târ-ı çeng ü rebâbdır gûyâ 
 
16 Yem-i eşke dü-çeşm-i giryânım 
 İki òûnîn óabâbdır gûyâ 
 
17 Hecr-i laèliñde dâà-ı òûnînim 
 Úadeó-i pür-şarâbdır gûyâ 
 
18 Her müje úaùre-i sirişkimle 
 Bir dizi dürr-i nâbdır gûyâ 
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19 Óüsn-i güftârıña Naôîm aósent 
 Her sözüñ bir kitâbdır gûyâ 
 
 12 (T: 201a, H: 143a, R: 189a, A: 175a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Úo òâl ü zülfini dâneyle dâmdır zîrâ 
 Düşen diliñ aña kârı tamâmdır zîrâ 
 
2 Emîn olur ser-i kûyında dil nigâhından 
 Şikâr u ãayd Óarem'de óarâmdır zîrâ 
 
3 O naòl-i nâzdan itme ümîd-i şeftâlû 
 Eliñ yetişmez o sevdâ-yı òâmdır zîrâ 
 
4 èAceb mi nergis-i merdüm-firîbi gül gül ise 
 Şarâb-ı nâz ile mest-i müdâmdır zîrâ 
 
5 Melâmet eyleme rüsvâ-yı kûy-ı èaşúı görüp 
 Gedâ-yı mey-gede bî-neng ü nâmdır zîrâ 
 
6 Müdâm òûn-ı cigerle leb-â-leb olsa nola 
 Derûn-ı dil òum-ı Cem dîde câmdır zîrâ 
 
7 Naôîm ülfet idersem nola nigâhıyla 
 Baña o âhû-yı rem-òorde râmdır zîrâ 
 
 13 (T: 201b, H: 143b, R: 189b, A: 175a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nigâh-ı nâz ide dildâr mest ola ammâ 
 Vefâlar eyleye èâşıú-perest ola ammâ 
 
2 Hezâr çeşm ile seyr-i cemâl ider èâşıú 
 Derûnı âyîne gibi şikest ola ammâ 
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3 Yem-i derûnda olur ãayd-ı mâhî-i dil-i zâr 
 Kemend-i kâkül-i dildâr şast ola ammâ 
 
4 Kenâr-ı èâlem-i âbıñ ãafâsı var leb-i cû 
 O serv-i nâz ile cây-ı nişest ola ammâ 
 
5 O gün olur mı èaceb bezm-i meyde sâúîniñ 
 Gehî ayaàın öpem gâh dest ola ammâ 
 
6 Bülend-himmet odur mihr-i evc-i èizzet olup 
 Miåâl-i sâye tevâøuèla pest ola ammâ 
 
7 Naôîm o meclis-i òâã içre dürd-nûş oluruz 
 Ki bâdesi mey-i câm-ı elest ola ammâ 
 
 14 (T: 201b, H: 143b, R: 189b, A: 175b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 İden o noúùa-i óâl-i èiõârı bî-ser ü pâ 
 èAceb mi itse dil ü cân-ı zârı bî-ser ü pâ 
 
2 äanur görenler iki ãavlecân-ı gûy-ı úader 
 Felekde mihr ü meh-i bî-úarârı bî-ser ü pâ 
 
3 Miåâl-i noúùa-i pergâr kilk-i úudreti gör 
 Ki eylemiş felek-i zer-nigârı bî-ser ü pâ 
 
4 Revâdır eyleye raúãân dili òarâbet-i èaşú 
 Ki germ-òîz ider âteş şerârı bî-ser ü pâ 
 
5 Ùavâf-ı Kaèbe iden úâãıd-ı òayâl gibi 
 Naôîm devr idelim kûy-ı yâri bî-ser ü pâ 
 
 15 (T: 201b, H: 143b, R: 189b, A: 175b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Elinde tîà gözinde şarâb-ı istiànâ 
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 O şûò-ı èâlemi itmiş òarâb-ı istiànâ 
 
2 èİõârı üzre görüp zülfini úıyâs itdim 
 Yem-i melâóate inmiş seóâb-ı istiànâ 
 
3 Hemîşe òaùù-ı ruò-ı yâri eylemiş der-pîş 
 Meger oúur o dü-ebrû kitâb-ı istiànâ 
 
4 Ne deñli itse tevâøuè òamîde ebrûsı 
 O deñli àamzesi èâlî-cenâb-ı istiànâ 
 
5 èAceb mi şûriş-i èâşıú olursa rûz-efzûn 
 Ne dilde tâúat-i èişve ne tâb-ı istiànâ  
 
6 Nedir o câme-i âl ol külâh-ı işkeste 
 Cihânı yaúdıñ a ey âfitâb-ı istiànâ 
 
7 Nola Naôîm gibi baòtım olmasa bîdâr 
 Henûz nergis-i mestiñde òâb-ı istiànâ 
 
 16 (T: 202a, H: 144a, R: 190a, A: 175b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 áamzeñle dil olursa nola meşreb-âşinâ 
 Çeşm ü nigâh ü nâz ü girişme hep âşinâ 
 
2 Ey şâh-ı óüsn devr-i cemâliñde olmadı 
 Óarf-i niyâz-ı èâşıú-ı şeydâ leb-âşinâ 
 
3 Meşú-i cünûn ider daòi Leylî-veşim henûz 
 Dil kim seniñle olmuş idi mekteb-âşinâ 
 
4 Lerzende itse tâb-ı maóabbet tenim nola 
 Bîmâr-ı derd-i èaşú olur ey dil teb-âşinâ 
 
5 Göstermedi o mâh daòi gün yüzin Naôîm 
 Òuffâş gibi cân u dil oldı şeb-âşinâ 
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 17 (T: 202a, H: 144a, R: 190a, A: 175b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Şuèle-i şemè-i fürûzân idüp imdâd-ı ãabâ 
 Òıdmet-i dâmen-i pervânededir bâd-ı ãabâ 
 
2 Mevc-i enhâr degil èadl içün ehl-i çemene 
 Âşikâr oldı yine silsile-i dâd-ı ãabâ 
 
3 O sehî-úad gibi reftâr idemez her ne úadar 
 Serve taèlîm-i òırâm eylese üstâd-ı ãabâ 
 
4 Oldı èayş ehline her gûşesi bir cây-ı neşâù 
 äaón-ı bâàa nola dirsem feraó-âbâd-ı ãabâ 
 
5 Rişte-i cân-ı hezâr olmuş aña şîrâze 
 Kilk-i evrâúı olup nüsòa-i evrâd-ı ãabâ 
 
6 Ùavú-dârı biridir biri hevâ-dârı nola 
 Úumrı vü serve disem bende vü âzâd-ı ãabâ 
 
7 Eylemezdi nefesi èâleme neşr-i nefeòât 
 Nuùú-ı cân-baòş-ı Naôîm olmasa hem-zâd-ı ãabâ 
 
 18 (T: 202a, H: 144a, R: 190a, A: 176a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Eyleyüp meyl-i çerâàân gülşende ãabâ 
 İtdi her lâleyi bir şemè-i fürûzende ãabâ 
 
2 Cemè idüp àonca-i zanbaúla sipâh-ı çemeni 
 İtdi eùrâfa yine nâme perâkende ãabâ 
 
3 Bâd-ı âhım ne èaceb itse derûnum pür-tâb 
 Artırır sûzişi her vech ile külòanda ãabâ 
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4 Böyle neşr olmaz idi èâleme òoş-bûy-ı nesîm 
 Olmasa bir ãanemiñ zülfine efgende ãabâ 
 
5 Feyø-i enfâsı seóer àoncaları açdı Naôîm 
 Dem-be-dem itse nola gülleri şermende ãabâ 
 
 19 (T: 202b, H: 144b, R: 190b, A: 176a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)     
  
1 Müjgânlar ile eyleyen ebrûsın oú u yâ 
 èUşşâú-ı sîne-çâk ü dil-efgâra oúıya 
 
2 Besdir göñül bu şuàl-i kitâb-ı mecâz bes 
 Bir óarf sende bâb-ı óaúîúatden oúıya 
 
3 Bir çeşmi tîr àamzesi cellâda ol helâk 
 Kim úıyma úıyma laòt-i dil ü cânıñ o úıya 
 
4 Göster kebûter-i dili naúş-ı niyâz ile 
 Şâyed gele o gözleri şeh-bâz oúıya 
 
5 Úadd-i dü-tâma nâleme raóm itdi úalb-i yâr 
 Bu yayıñ ey Naôîm geçer ùaşa oúı yâ 
 
 20 (T: 202b, H: 144b, R: 190b, A: 176a) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Çeşm-i siyeh mest-i yâr mekr ü füsûndur baña 
 Òançer-i ebrû-yı dost zaòm-ı derûndur baña 
 
2 èAúla vedâè eyleyüp Úays-veş olsam nola 
 Òâl-i ruò-ı dil-rübâ dâà-ı cünûndur baña 
 
3 Bâàa ki sensiz varam câm-ı lebiñden cüdâ 
 Her gül-i ãad-bergi bir sâàar-ı òûndur baña 
 
4 Tâ ki meded-kârdır úuvvet-i bâzû-yı èaşú 
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 Pençe-i ãabr u şekîb zâr u zebûndur baña 
 
5 Vâdî-i èaşú içre ben menzile irsem nola 
 Óıør-ı maóabbet Naôîm râh-nümûndur baña 
 
 21 (T: 202b, H: 144b, R: 190b, A: 176a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Âyîne èaks-i èârıø-ı dildârdan cüdâ 
 Bir dîdedir òayâl-i ruò-ı yârdan cüdâ 
 
2 Mâh-ı münevver üzre nişân-ı süvârdır 
 Olmaz o zülf o rûy-ı pür-envârdan cüdâ 
 
3 Levó-i dil olmasa nola taèvîõ-i cân gibi 
 Naúş-ı sevâd òaùù-ı siyeh-kârdan cüdâ 
 
4 Óayret görüp seni nola lâl eylese beni 
 Olmaz sükûn ãûret-i dîvârdan cüdâ 
 
5 Ben øaèf ile görünmez iken diñle nâlemi 
 Bir naàmedir ki zîr ü bem-i târdan cüdâ 
 
6 Mâh-ı münîr-i ùalèati olmaz mı hâle-dâr 
 Miréât-ı dil úalur mı o ruòsârdan cüdâ 
 
7 Mânend-i noúùa óaddiñi bil dâéireñ gözet 
 Olma Naôîm merkez-i pergârdan cüdâ 
 
 22 (T: 203a, H: 145a, R: 191a, A: 176b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çarò olup ey dil verâ-yı perdeden ãûret-nümâ 
 Olmada eşkâl-i gûn-â-gûn ile luèbet-nümâ 
 
2 Birbirine beñzemez timåâl itmekde ôuhûr 
 Oldı miréât-ı felek her vech ile óayret-nümâ 
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3 Úalb-i saòt-ı yâre gir bir ãanèat-ı Şîrîn ile 
 Tîşe-kâr-ı èaşú olup Ferhâd'a ol ãanèat-nümâ 
 
4 Cebhesin pür-çîn-i nâz itdikçe ol meh-rû olur 
 İki tîà-ı ebruvânı cevher-i naòvet-nümâ 
 
5 Cümleten gûş eylemiş cismim ser-â-ser dâàla 
 Eyleyen şîrîn-zebân-ı dilberi lüknet-nümâ 
 
6 èÂlem-i endîşeyi evvel úademde ùayy ider  
 Olsam esb-i ùabèıma bir cünbişe ruòãat-nümâ 
 
7 Bir naôarda gösterir biñ semt-i maènâyı Naôîm 
 Dûr-bîn-i kilk-i ter olsa nola èibret-nümâ 
 
 23 (T: 203a, R: 191a, A: 176b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Úarâr itmez lebiñ yâd eyleyüp câm-ı şarâb-âsâ 
 Dil-i âvâre sâúî bir hevâyîdir óabâb-âsâ 
 
2 Dem-â-dem sâye-i luùfuñda òoş geçmek ümîdiyle 
 èAceb mi serv-i nâzım pâyiñe yüz sürsem âb-âsâ 
 
3 Bilürsiñ dildeki râz-ı nihânı àayra keşf itmem 
 Beni cânâ nola úoynuñda ãaklarsañ kitâb-âsâ 
 
4 áaraø bir bûsedir óüsn-i beyân-ı òaùù-ı laèliñden 
 Òayâl-i maènî-i rengîn beyt-i intiòâb-âsâ   
 
5 Nola devr-i óayâtı her óabâbıñ zûd-sîr olsa 
 Binâ-yı èömri âb üzre úurulmuş âsiyâb-âsâ 
 
6 Ne deñli ser-keş olsañ pây-mâl eyler seni devrân 
 Óaõer úıl òâke dökme âb-ı rûyuñ âfitâb-âsâ 
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7 Tenezzül eylemez òân-ı felekde úurã-ı òurşîde 
 Göñül perverde-i òûn-ı cigerdir laèl-i nâb-âsâ 
 
8 Gelür ol şehsüvârım pây-mâl eyler diyü bir gün 
 Naôîmâ gözlerim yollarda úalmışdır rikâb-âsâ 
 
 24 (T: 203a, R: 191a, A: 176b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bezm-i èişret meclis-i taãvîrdir sensiz baña 
 äavt-ı muùrib nâle-i şebgîrdir sensiz baña 
 
2 Mevc-i enhâr-ı çemen ey serv-i bâà-ı iètidâl 
 Óalúa óalúa ãûret-i zencîrdir sensiz baña 
 
3 Bâàa varsam aòker-i sûzân olur her şebnemi 
 Her gül-i ter dâà-ı cân-teéåîrdir sensiz baña 
 
4 Yâd-ı àamzeñle çemende sehv ile itsem nigâh 
 Sûseniñ her bergi bir şemşîrdir sensiz baña 
 
5 Şâm-ı àamda óasret-i mâh-ı nev ebrûñ ile 
 Şuèle peykân şemè-i meclis tîrdir sensiz baña 
 
6 Úande baúsam çeşm-i òûnîn iştiyâúın şeró ider 
 Her müjem bir òâme-i taórîrdir sensiz baña 
 
7 Şûrişim efzûn ider cânâ Naôîm-i zâr-veş 
 Neşve-i mey mâye-i teşvîrdir sensiz baña 
 
 25 (T: 203b, R: 191b, A: 177a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Òande-i gül yetişür nâle-i zencîrdir baña 
 Bâl-i bülbül görinür terkeş-i pür tîr baña 
 
2 Yine bir leylî-i devrânıñ olup Mecnûnı 
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 Oldı zencîr-i cünûn zülf-i girih-gîr baña 
 
3 Òaste-i èaşúa devâ laèl-i leb-i dilber imiş 
 Yetişinceydi eger olsa bu tedbîr baña 
 
4 Óasret-i çeşm-i teri yâra yine şeró idemem 
 Her müjem olsa da bir òâme-i taórîr baña 
 
5 Naèl-i dâà u dil-i pür-sûz u güdâz itdirdi 
 O perî-peykeri efsûn ile tesòîr baña 
 
6 Bir şeh-i óüsnüñ olup bend-i ser-i fitrâki 
 äayd-gâh oldı yine vâdî-i naòcîr baña 
 
7 İstemez seng-i fesân çaròa ùutarsam dönmez 
 Şerer-i âh olalı cevher-i şemşîr baña 
 
8 Güherin úadrin ider gerd-i yetîmi efzûn 
 Òâk-i meydân-ı tevâøuè yeter iksîr baña 
 
9 Dehen-i yâra Naôîmâ iden iåbât-ı vücûd 
 Evvel eyler èademiñ şeklini taãvîr baña 
 
 26 (T: 203b, R: 191b, A: 177a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bir gelür hep òande-i gül nâle-i bülbül baña 
 Âşiyân-ı bülbül-i şûrîdedir her gül baña 
 
2 Ben senin pervâneñim ey şemè-i bezm-ârâ-yı nâz 
 Kuól idüp òâkisterim ki aàla gâhî gül baña 
 
3 Gül o ruò-àonca olup lâle o òadd ol òaùù-ı semen 
 äaçlı sünbüldür o èanber-bû gibi kâkül baña 
 
4 Bâà-ı dehre çeşm-i èibretle nigâh itsem nola 
 Andırır zülf-i bütânı her biten sünbül baña 
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5 Bülbül-i ãad-naàmedir òûnîn terâneyle Naôîm 
 Dem-be-dem òulú-ı ãurâòîden gelen úulúul baña 
 
 27 (T: 204a, R: 191b, A: 177a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Her perî-sîmâyî èibret gösterir ãubó u mesâ 
 Ben bu óammâma didim germâbe-i èibret-nümâ 
 
2 Ùâslar şems ü úamerdir necm-i raòşân câylar 
 Çarò-veş germâbe-i nüh-úubbedir dinse sezâ 
 
3 áıll ü àışdan úalb-i èâşıú gibi levó-i sâdedir 
 Vechi var olsa ruòâm-ı ãâfı miréâtü'ã-ãafâ 
 
4 Mihr-ùalèat mâhir ü zühre-cebîn dellâúlar 
 Müşterîniñ câme-i ãabrın ãoyarlar dâéimâ 
 
5 Óavø-ı mâl-â-mâliniñ leb-teşnesi èaynü'l-óayât 
 Âb-ı nâbı cân-fezâ feyø-i hevâsı dil-güşâ 
 
6 Şerbet-i vuslat niyâz itdikde bir dellâúdan 

Didi çok ãu götürür ol şûò-ı kâfir-mâcerâ 
 
7 Yâr eşk ü âhıma raóm eylemezdi ey Naôîm 
 Olmasa germâbe-i sînemde bu âb ü hevâ 
 
 Óarfü'l-Bâ 
 
 28 (T: 21b, H: 21b, R: 21b, A: 89b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Rûóî fidâke ey gül-i gülbün-ùırâz-ı úurb 
 Ey èandelîb-i baàçe-i èizz ü nâz-ı úurb 
 
2 Olmuş ezelde cevher-i õât-ı mükerremiñ 
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 Yek-dâne gevher-i ãadef-i baór-i râz-ı úurb 
 
3 Úâf-ı èademde taòt-ı Süleymân nihân idi 
 èAnúâ-yı õâtıñ olmuş iken lâne-sâz-ı úurb 
 
4 Olsun şikâr-ı derd ü àamıñ murà-ı cân u dil 
 Ey evc-i Kibriyâda olan şâh-bâz-ı úurb 
 
5 Dâdâr-ı ins ü cân òidîv-i òudâygân 
 Yektâ-süvâr-ı her dü-cihân yekke-tâz-ı úurb 
 
6 Maùlûb-ı her dü-èâlem ü maúãûd-ı her dü-kevn 
 Maóbûb-ı nâzenîn-i Òudâ dil-nüvâz-ı úurb 
 
7 Naòl-ı çemen-ùırâz-ı ezel èarèar-ı ebed 
 Serv-i çemân-ı bâà-ı beúâ ser-firâz-ı úurb 
 
8 Nezdîk ü dûr yek-deme-i raòş-ı himmetiñ 
 Birdir semend-i èazmiñe şîb ü firâz-ı úurb 
 
9 Ey şâh-ı kevn úabriñe yüz sürmek isterim 
 İtsem nola Naôîm-i gedâ-veş niyâz-ı úurb 
 
 29 Sübóa-gerdânî-i Şümâr Úudret ü äunè-ı Celîl1 
 (T: 30b, R: 30b, A: 7b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey muóîù-i úudretinde mihr ü mâh iki óabâb 
 Çarò-ı aùlas sâóa-i ãunèında çetr-i bî-ùınâb 
 
2 äunèını iôhâr idüp eødâda virdi imtizâc 
 İtdiler âmîziş âb u âteş ü bâd u türâb 
 
3 Bâà-ı dehri tâze vü reyyân ider feyø-i nemi 
 Bir kef-i nâçîz iken baór-i nevâlinde seóâb 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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4 Tünd-bâd-ı èaşú-ı èâlem-gîriniñ teéåîridir 
 Òâkde bîm-i tezelzül yemde mevc-i ıøùırâb 
 
5 İútibâs-ı nûr ider andan meh-i enver henüz 
 Olmamışken õerre-i şems-i cemâli âfitâb 
 
6 Muúteøâ-yı óikmet-i bî-çend ü çûnıdır müdâm 
 Óaşre dek arø u semâda bu direng ü bu şitâb 
 
7 Mâverâ-yı gerdişinden kendü de bilmez olup 
 Âsiyâ-cûy-ı celâlinde sipihr-i nüh úıbâb 
 
8 Başını ùaşdan ùaşa ursa èaceb mi dem-be-dem 
 èÂşıú-ı dîdârı oldı kendüsinden gitdi âb 
 
9 Bir kerîm-i õü'l-minendir kim ider rûz-ı suéâl  
 Her siyeh-nâme úuluñ mûy-ı sepîdinden óicâb 
 
10 Eşk-i ter mûy-ı sefîd üzre dökülsün ey Naôîm 
 Olsa bârân ãubó-dem olur duèâlar müstecâb 
 

30 èArø-kerden-i Óâl-i Pür-melâl-i Òod-râ Be-dergâh-ı Óaøret-i Bî-çûn u 
Çirâ1 
 (T: 130b, H: 74a, R: 122b, A: 8a) 
 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Fesâd-ı nefs ile bîmârdır tenim yâ Rab 
 èİnâyet eyle meded óâlime benim yâ Rab 
 
2 Esîr-i silsile-i maèãiyet güneh-kârım 
 Bu dâma olmasun üftâde düşmenim yâ Rab 
 
3 Úavâfil-i èamelim kim sürâà-ı èiãyândır 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Fiàân ki nefs ü hevâ oldı reh-zenim yâ Rab 
 
4 Òaùâmı maàfiretiñ rûdı şüst ü sû itsün      
 Úoma o çirk ile âlûde dâmenim yâ Rab 
 
5 Bu şûre-zâr-ı mecâzîde úalmasun dil olup 
 Çemen-sitân-ı óaúîúat-nişîmenim yâ Rab 
 
6 Dile sürâdıú-ı teslîm cilve-gâh olsun 
 Olup maúâm-ı rıøâ cây-ı meémenim yâ Rab 
 
7 Dem-i óaãâd úabûl eyle èöşrini itme 
 Nesîm-i redd ile berbâd òırmenim yâ Rab 
 
8 Derûn-ı sîneme dolsun maóabbet ü èaşúıñ 
 Leb-â-leb it o cevâhirle maózenim yâ Rab 
 
9 Olup vücûdıma her dâà-ı èaşú bir dîde 
 Şükûfe-zâr-ı şühûd eyle gülşenim yâ Rab 
 
10 Kitâb-ı derdiñe şâm-ı àamıñda şuàl ideyim 
 Fürûà-ı èaşúını úıl şemè-i rûşenim yâ Rab 
 
11 Cemâl-i maèrifete çeşm-i cânı bînâ úıl 
 Úarîn-i nûr-ı kemâl eyle revzenim yâ Rab 
 
12 Beni o câm-ı maóabbetle mest ü óayrân it 
 Ki reşk-i sûr ola feryâd u şîvenim yâ Rab 
 
13 Naôîm-i òâne-òarâbım budur ümîdim kim 
 Ola civâr-ı óabîbiñde meskenim yâ Rab 
 
 31 Mièrâciyye-i Óabîb-i Òudâ èaleyhi'ã-ãalavât1 
 (T: 204a, H: 145a, R: 192a, A: 90a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

                                                           
1 Başlık, E nüshasından alınmıştır. 
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1 Faòr-i èâlem maórem-i râz olduàı şebdir bu şeb 
 Kâéinât envâr-ı raómetle leb-â-lebdir bu şeb  
 
2 Nâme-i aèmâl-i ümmet ol şefîè-i maóşeriñ 
 Zîver-i imøâ-yı èafvıyla müõehhebdir bu şeb 
 
3 Òân-ı dîdâra o maóbûb-ı Òudâ daèvet olup  
 Bezm-i úurb esbâb-ı vuãlatla mürettebdir bu şeb 
 
4 Nûr-ı teşrîfiyle ol mihr-i sipihr-i èizzetiñ 
 Bir hümâyûn-tâliè ü feròunde-kevkebdir bu şeb 
 
5 Müjdeler ey maàfiret-cûyân Óabîb-i Kibriyâ 
 Meclis-i òâã-ı İlâhî'de muòâùabdır bu şeb 
 
6 Müstecâb olsa revâdır daèvet-i ehl-i niyâz 

Kim zemîn ü âsumân pür ãît-i yâ Rab'dır bu şeb 
 
7 Her mübârek şuèle-i úandîl-i râóat-güsteri 
 Şevú-baòş-ı òâùır-ı her teng-meşrebdir bu şeb 
 
8 Vesme-i ebrû-yı óavrâ-yı cinân olsa nola 
 Sürme-i çeşm-i sürûşân-ı muúarrebdir bu şeb 
 
9 Úadrini şeb-zinde-dârân-ı tecellî fehm ider 
 Ùâlib-i dîdâr olan bîdâra maùlabdır bu şeb 
 
10 Vaútidir mièrâc-ı ümmîde èurûc eyle Naôîm 
 Vâãıl-ı maúãûd olur herkes mücerrebbir bu şeb 
 
 32 Münâcât Li-Úâêiyü'l-óâcât1 
 (T: 204b, H: 145b, R: 192a, A: 8a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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1 Cânânım ile yek-dil idüp cânımı yâ Rab 
 Yâr eyle dil ü cânıma cânânımı yâ Rab 
 
2 Luùf eyle şifâ-òâne-i feyø-i keremiñden 
 Bir òaste-dilim derdime dermânımı yâ Rab 
 
3 Her óâl ile itdim yed-i tevfîúiñe tefvîø 
 Cemèiyyet-i aóvâl-i perîşânımı yâ Rab 
 
4 Gencîne-i esrâr-ı maóabbetle pür olsun 
 Maèmûre-i èaşú it dil-i vîrânımı yâ Rab 
 
5 Mânend-i Naôîm olmasun âzâr ile ãad-çâk 
 Nâdân eline virme girîbânımı yâ Rab 
 
6 Envâè-ı kemâlât ile mümtâz-ı cihân it 
 Âàâ-yı hüner-perver-i õî-şânımı yâ Rab 
 
7 æâbit-úadem it merkez-i iclâlde dâéim 
 Pergâr-veş ol dâver-i devrânımı yâ Rab 
 
8 Ol kâmiliñ itme beni nâúıã naôarında 
 Gösterme kemâl ehline noúãânımı yâ Rab 
 
9 Eyle beni de dâne-keş-i òırmen-i cûdı 
 Ben mûra penâh it o Süleymân'ımı yâ Rab 
 
 33 (T: 204b, H: 145b, R: 192b, A: 177b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Doldı dökülüp èaşú dil ü câna leb-â-leb 
 äahbâ ile oldı iki peymâne leb-â-leb 
 
2 Òurşîd gibi şaèşaèasın ãaldı cihâna 
 İtdi dili èaks-i ruò-ı cânâne leb-â-leb 
 
3 Hengâm-ı ùarab bezm-i ãafâdır ne durursun 
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 äun ãâàarı sâúî yine mestâne leb-â-leb 
 
4 Derd-i seri keyfiyyet-i ãahbâsına degmez 
 Olmuş ùutalım her òum-ı meyòâne leb-â-leb 
 
5 Sen maórem iken bûs-ı kef-i pâyına teşne 
 Ammâ ki olur yâr ile bîgâne leb-â-leb 
 
6 Her bir ser-i mûyından ider èaşú terâviş 
 Bir óüsn ile oldı dil-i dîvâne leb-â-leb 
 
7 Ey mihr-i maóabbet pür idüp cân-ı Naôîmi 
 Olsun tef ü tâbıñla o kâşâne leb-â-leb 
 
 34 (T: 205a, H: 146a, R: 192b, A: 177b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Viãâli miónet-i hicrândır ârzûya sebeb 
 Òumârdır belî ãahbâ-yı cüst ü cûya sebeb 
 
2 Sirişk-i dem-be-dem-i hây hây-ı mestândır 
 Miyân-ı meclis-i Cem'de bu hây u hûya sebeb 
 
3 O gül-ruòuñ òaù-ı sebz ü semen èiõârı imiş 
 Benefşe-zârda seyr-i kenâr-ı cûya sebeb 
 
4 Bu rûzgârda hep dest-i kûze-gerde úalup 
 Tehî dil olduàıdır nâle-i sebûya sebeb 
 
5 Òayâl-i úâmeti miórâb-ı ebruvânı imiş 
 Sirişk-i dîdem ile dem-be-dem vuøûya sebeb 
 
6 èAceb mi òançer-i müjgânı rişte-i zülfi 
 Olursa çâk-ı dile bâèiå ü rüfûya sebeb 
 
7 Recâ-yı vuãlatın itdim Naôîm söylemedi 
 Sükûtı ol ãanemiñ oldı güft-gûya sebeb 
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 35 (T: 205a, H: 146a, R: 193a, A: 177b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Şemşîr-i nâz u èişveyi cânâne çekdi hep  

Feryâd u ãad-fiàân ki dil ü câna çekdi hep 
 
2 Ceyb-i niyâz-ı èâşıúı ãad-pâre eyledi 
 Nîrû-yı dest-i óüsn ile meydâna çekdi hep 
 
3 èUşşâúı bir bir aldı terâzû-yı dîdeye 
 Úalbin èayâr idüp úodı mîzâna çekdi hep 
 
4 Rûyında zülfi eyledi taórîk fitneyi 
 äad-çâk olup belâlarını şâne çekdi hep 
 
5 Bâr-ı girân-ı èaşúını yâriñ Naôîm-veş 
 Maóv-ı vücûd idüp dil-i dîvâne çekdi hep 
 
 36 (T: 205a, H: 146a, R: 193a, A: 178a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nümâyân nuùú-ı cân-baòşıñ dehânıñdan nişân àâéib 
 èAceb mi gözden ey rûó-ı muãavver olsa cân àâéib 
 
2 Olup naòvetle çîn ebrû nigâhıñ úırdı èuşşâúı 
 Cihân küşte kemân ôâhir òadeng-i cân-sitân àâéib 
 
3 áamıñla mühre-i dil óoúúa-i mihriñde yoúlansun 
 Bu luèbet-gâh-ı èaşúıñdır olursa nâgehân àâéib 
 
4 èAdemdir intihâ-yı èâlem-i èaşú ey dil-i şeydâ 
 Feøâ vü kûh nâ-peydâ zemîn ü âsumân àâéib 
 
5 Cemâl-i yâra itmiş àamzesin nâôır óakîm-i ãunè 
 Ne óikmetdir ùılısm olmuş hüveydâ pâsbân àâéib 
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6 Sezâdır ol perî-ruòsâra dirsem àaybdan söyler 
 Zebânı ùûùî-i gûyâ gibi gûyâ dehân àâéib 
 
7 Òaber vir kuy-ı dilberden gelürseñ ey nesîm-i ãubó 
 Dil-i şûrîdesin itmiş Naôîm-i nâ-tüvân àâéib 
 
 37 (T: 205b, H: 146b, R: 193a, A: 178a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Hem-reng-i çîn-i zülfüñ olaldan şeb-i àarîb 
 Òâliñ gibi siyâh doàar kevkeb-i àarîb 
 
2 Zülfüñde gördi rûyuñı nâlân iken göñül 
 Gûyâ ki oldı úadr-i şeb yâ Rab àarîb 
 
3  Geh pür-òurûş ü cûş gehî sâkin ü òamûş 
 Óaúúâ ki lücce-i óavãaladır meşreb-i àarîb 
 
4 Bî-iòtiyâr meşú-i meşaúúat ider gelen 
 Eùfâl-i óüzn ile dolıdır mekteb-i àarîb 
 
5 Yâ Rab Naôîm-i zâr gibi bir dem olmasun 
 Óarf-âşinâ-yı ders-i temennâ leb-i àarîb 
 
 38 (T: 205b, H: 146b, R: 193b, A: 178a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Âhdan ölsek nola ey mâh-sîmâ muøùarib 
 Rûzgâr ile olur şemè-i şeb-ârâ muøùarib 
 
2 Sûz-ı dâà-ı èaşú dilde eşk-i óayret dîdede 
 Eylediñ cânâ beni pinhân u peydâ muøùarib 
 
3 Zülfiñi âhım perîşân itse rûyuñda nola 
 Tünd-bâd ile olur mevc ursa deryâ muøùarib 
 
4 Çâr-mevc-i nâz kim çîn-i cebîniñdir seniñ 
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 Olmasun mı fülk-i dil hemvâre cânâ muøùarib 
 
5 Pûte-i mihriñde yanmışdır Naôîm-âsâ nola 
 Úaùre-i sîm-âb-veş olsa süveydâ muøùarib 
 
 39 (T: 205b, H: 146b, R: 193b, A: 178a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Cemâl-i bâ-kemâliñ çeşmime taãvîr ider mehtâb 
 Nüvîd-i rüéyet-i dîdârıñı tebşîr ider mehtâb 
 
2 Nola sînemde mihriñ tâ-úıyâmet olsa tâb-endâz 
 Çerâàın ãubó-gâh-ı óaşre dek tenvîr ider mehtâb 
 
3 Şererler ôâhir oldı ãanma encümdür sipihr üzre 
 Dutup çaròa hilâli ãayúal-ı şemşîr ider mehtâb 
 
4 Degil hâle olup bir mihre èâşıú micmerin yaúmış 
 Girüp bir óalúaya şeb-tâ-seóer tesòîr ider mehtâb 
 
5 Felek inbîú-i mînâdır görüp encüm úıyâs itme 
 Gül-i mihriñ gül-âbıñ almaàa taúùîr ider mehtâb 
 
6 Şafaú nâzende sîm-âb-ı nücûmı eyleyüp taãèîd 
 Zer-i òurşîd-i èâlem-tâb içün iksîr ider mehtâb 
 
7 Degil encüm debistân-ı felek eùfâline her şeb 
 Meùâliè dersini meşèal yaúup tefsîr ider mehtâb 
 
8 Sevâd-ı levóini eyle temâşâ kilk-i èibretle 
 Dem-â-dem ser-güõeşt-i èâlemi taórîr ider mehtâb 
 
9 Naôîm âfâúı ùutduñ gün gibi âåâr-ı ùabèıñla 
 Fürûà-ı ùalèatin óaúúâ ki èâlem-gîr ider mehtâb 
 
 40 (T: 206a, H: 147a, R: 193b, A: 178b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 



641 
 

 
1 Ol kim düşürdi ùurre-i cânâna pîç ü tâb 
 Düşse èaceb midir dil-i nâlâna pîç ü tâb 
 
2 İtmez rübûde kûy-ı niyâzı o şeh-süvâr 
 Çevgân-ı nâza virmese mestâne pîç ü tâb 
 
3 Bârîkî-i miyânı o şûòuñ kemer gibi 
 äad-reşk ile düşürdi dil ü câna pîç ü tâb 
 
4 Bulmazdı zâhid itmese sevdâ-yı óâlini 
 Dest-i veraèda sübóa-i ãad-dane pîç ü tâb 
 
5 Bîm-i hilâl-i òançeri òam-der-òam eylemiş 
 äalmış o mâh gerdiş-i devvâba pîç ü tâb 
 
6 Ser-geşte-i maóabbeti olmaúda sû-be-sû 
 Ol kim düşürdi cûy-ı gülistâna pîç ü tâb 
 
7 Pervâneye Naôîm viren õevú-i tâb u sûz 
 Virmiş o deñli şemè-i fürûzâna pîç ü tâb 
 
 41 (T: 206a, H: 147a, R: 194a, A: 178b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çeşmime virse nola eşk-i dem-â-dem âb ü tâb 
 Tâb-ı ãahbâdan bulur peymâne-i Cem âb ü tâb 
 
2 Eşk-i gül-gûn şuèle-zâr itdi ser-â-pâ cismimi 
 Buldı òûn-ı giryeden her dâà-ı sînem âb ü tâb 
 
3 Germî-i mey èârıøıñ òoy-gerde-i nâz eylemiş 
 Bir gül-i terdir ki virmiş feyø-i şebnem âb ü tâb 
 
4 Bezmi germ-â-germ idüp laèlîn úabâ-yı câm-ı mey 
 Ser-güõeşt-i Cem'de óaúúâ virmedi kem âb ü tâb 
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5 İtdi eşk-i germ ile bir demde taórîr ey Naôîm 
 Virdi bu rengîn maúâle kilk-i òoş-dem âb ü tâb 
 
 42 (T: 206a, H: 147a, R: 194a, A: 178b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èAks-i ruòuñla gülşende düşdükçe gâh tâb 
 Reşk-i lebiñle àonca olur şeb-külâh-tâb 
 
2 Mümkin midir cemâliñe neôôâre ey perî 
 Bir vech ile o óüsne getürmez nigâh tâb 
 
3 Virdikçe sürme çeşm-i àazâlânıña cilâ 
 Cellâd-ı àamze tîàını eyler siyâh-tâb 
 
4 Dîvâne eylediñ beni evvel naôarda sen 
 Bir dem nigâh-ı mestiñe yoú dilde âh u tâb 
 
5 èArø it Naôîm'e ruòlarıñı zîr-i ùurreden 
 Olsun bedîd leyle-i úadr içre mâh-tâb 
 
 43 (T: 206b, H: 147b, R: 194a, A: 179a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 äaldıúca zîr-i ùurreden ol cebhe gâh tâb 
 Eyler ketân-ı ãabrımızı vaúf-ı mâh-tâb 
 
2 Neşr eyledikçe bâd-ı ãabâ nefòa-i òaùın 
 Gülşende her benefşe olur şeb-külâh-tâb 
 
3 Ebrûlarında vesme-i nâz eyleme úıyâs 
 Ol mest-i èişve òançerin eyler siyâh-tâb 
 
4 Olsam èaceb mi rûyına baúdıúça óîre-çeşm 
 Zîrâ fürûà-ı mihre getürmez nigâh tâb 
 
5 Lâ-büdd ider Naôîm-i dil-i zârı muøùarib 
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 Virdikçe zülf-i pür-òamına sûz-ı âh tâb 
 
 44 (T: 206b, H: 147b, R: 194b, A: 179a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bulursa òûn-ı sirişkimden âb u tâb şarâb 
 Piyâlesi ola yâúût u laèli nâb şarâb 
 
2 Cihânı şaèşaèası kân-ı laèl iderdi eger 
 Göreydi sâàar-ı yâúût-ı âfitâb u şarâb 
 
3 Göñül açılsa nola yâra bir úadeó meyle 
 Ki ehl-i zâra úomaz perde-i óicâb şarâb 
 
4 Ser-i niyâza olur cürèa-rîz-i sâàar-ı nâz 
 O mest-i èişveyi itdikçe neşve-yâb şarâb 
 
5 Nevâ-yı murà-ı dili gûş iderdi ol gül-i ter 
 Çemende nergisine virmeseydi òâb şarâb 
 
6 Tehî piyâle-i èömr olsa görmek istemezüz 
 Şarâb ãun bize sâúî meded şarâb şarâb 
 
7 èAceb mi yaúsa dili óasret-i leb-i laèli 
 Naôîm elde meåeldir dinür kebâb şarâb 
 
 45 (T: 206b, R: 194b, A: 179a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yâr gitdi sîneden úaldı tek ü tenhâ àarîb 
 Oldı gûyâ kendü şehrinde dil-i şeydâ àarîb 
 
2 Yârimi yâd itsem nola düşdüm diyâr-ı àurbete 
 Âşinânıñ úadrini bilmez yine illâ àarîb 
 
3 äâdıúım dirse inanma ol meh-i nâ-mihribân 
 äıdú-ı daèvî ãubó-ı kâzibde olur zîrâ àarîb 
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4 Râzıñı nâ-maóreme keşf itme ey dil olmasun 
 Gûş-ı dihúânîde mengûş-ı dür-i yektâ àarîb 
 
5 Gâh olur kim èâşıú-ı şeydâya istiànâ dûş 
 Gerçi èâşıúdan gelir elbette istiànâ àarîb 
 
6 äubóa dek mâh encüm-i seyyârla eyler sefer 
 Devr ider aòşama dek mihr-i cihân-ârâ àarîb 
 
7 Dîde-i bîgâne görmezse èaceb mi ey Naôîm 
 Naôm-ı rengîniñde elfâô-âşinâ maènâ-àarîb 
 
 46 (T: 207a, R: 194b, A: 179a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Sâàar-ı ãahbâ-be-kef mey-òâre bir ben bir óabâb 
 Rind-i dürdî-keş gedâ bî-çâre bir ben bir óabâb 
 
2 Seyr-i óüsn-i yâr içün cismin ser-â-ser çeşm idüp 
 Dîdesin vaúf eylemiş dîdâra bir ben bir óabâb 
 
3 Rûzgârına düşürmüş bâd-bânı bir hevâ 
 Fülk-i cismin úullanur hemvâre bir ben bir óabâb 
 
4 Eyleyen èayn-ı óaúîúatle temâşâ-yı cemâl 
 Úaldı ancaú şimdi vara vara bir ben bir óabâb 
 
5 Òâba baãdırdı yıúup mestân-ı bezm-i rûzımı  
 Dîdesi bîdâr olan bir yâra bir ben bir óabâb 
 
6 Devr-i câm-ı Cem gibi meclis-be-meclis dem-be-dem 
 Şâhid-i mey şevúine âvâre bir ben bir óabâb 
 
7 äâf-meşreb ãâf-dil ãâfî-naôar ãâfî-derûn 
 Kim ola dirseñ Naôîm-i zâra bir ben bir óabâb 
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 47 (T: 207a, R: 195a, A: 179b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Óayâda reng-i ruòından gelür niúâba óicâb 
 Virir o àonca-i bâà-ı edeb óicâba óicâb 
 
2 Cebîn ü èârıøı ol àarre àurre-i óüsnüñ 
 Düşürdi ãanma şafak mâh u âfitâba óicâb 
 
3 Yetişdi òaùù-ı ruòı âyîne alup eline 
 èAceb gelür mi o mest-i mey-i èitâba óicâb 
 
4 Düşünce èaks-i ruòı sâúî-i gül-endâmıñ 
 Getürdi sâàara şerm ü şarâb-ı nâba óicâb 
 
5 Ne vech ile varırız ey Naôîm o dergâha 
 Ki sû-i óâl vire anda şeyò u şâba óicâb 
 
 Óarfü't-Tâ 
 
 48 (T: 21b, H: 22a, R: 21b, A: 90a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Ey mefòar-ı dü-èâlem faòr-i cihân şefâèat 
 Kârım òaùâ dem-â-dem ãad-el-amân şefâèat 
 
2 Òurşîd-i maşrıú-ı râz mâh-ı sipihr-i iècâz 
 Şehbâz-ı èarş-pervâz-ı úûrb-âşiyân şefâèat 
 
3 Cedd-i dü-úurratü'l-èayn şâh-ı serîr-i kevneyn 
 Sultân-ı úâbe úavseyn èarş-âstân şefâèat 
 
4 Ey nâzenîn-i Mevlâ maóbûb-ı Óaú Teèâlâ 
 Maòlûúa rûz-ı ferdâ râóat-resân şefâèat 
 
5 Lâhût şâh-râhıñ òayl-i rusül sipâhıñ 
 Òuddâm-ı bâr-gâhıñ kerrûbiyân şefâèat 
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6 Naúl olsa muècizâtıñ şeró olmaya ãıfâtıñ 
 Cism-i vücûda õâtıñ rûó-ı revân şefâèat 
 
7 Ey şâh-ı mülk-i câvîd mesned-ùırâz-ı tevóîd 
 Senden iderler ümmîd hep ins ü cân şefâèat 
 
8 Ey nûr-ı neyyir-i øât saña miåâl-i õerrât 
 Biñ úâfile taóiyyât olsun revân şefâèat 
 
9 Luùfuñla úıl neôâre óâl-i Naôîm-i øâra 
 Bî-kesdir eyle çâre ol nâ-tüvân şefâèat 
 
 49 (T: 207a, H: 147b, R: 195a, A: 90a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ey rütbe-i õâtı şeref-i şân-ı şefâèat 
 Maòãûã u müsellem saña dîvân-ı şefâèat 
 
2 Deryâ-yı ledün baór-i óaúîúat yem-i èirfân 
 Gencîne-i cûd u kerem ü kân-ı şefâèat 
 
3 Maóbûb-ı Òudâ pâdişeh-i úurb-ı úalem-rev 
 Sulùân-ı ümem ceyş-i úalem-rân-ı şefâèat 
 
4 Miórâb-ı rusül úıble-i óâcât-ı òalâyıú 
 Pîrâye-dih-i maófil-i eyvân-ı şefâèat 
 
5 Ey nièmet-i èafvıyla iden sîr èuãâtın 
 Eyle beni de muàtenem-i òân-ı şefâèat 
 
6 Olsun dür-i èaşúıñla leb-â-leb ãadef-i dil 
 Ey gevher-i yek-dâne-i èummân-ı şefâèat 
 
7 Úaldım şeb-i târîk-i maèâãîde òalâã it 
 Ey meşèal-i èafvı meh-i tâbân-ı şefâèat 
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8 äaórâ-yı úıyâmetde èuãât-ı ümemiñle 
 Germ olduàı dem èarãa-i meydân-ı şefâèat 
 
9 Bir vech ile şâyeste degilim daòi luùf it 
 Eyle keremiñden beni şâyân-ı şefâèat 
 
10 Elbette olur zîb-i leb-i ehl-i maèâãî 
 áam çekme Naôîmâ ser ü dâmân-ı şefâèat 
 
 50 (T: 207b, H: 148a, R: 195b, A: 179b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Mefâèîlü Faèlün)1 
 
1 èArşı da lerzân ider ãabâó-ı maóabbet 
 Nâle-i óayyâ èale'l-felâó-ı maóabbet 
 
2 Devlet anıñ kim ãala o bî-kese sâye 
 Bâl-i hümâ-yı sebük-cenâó-ı maóabbet 
 
3 Açdı reyâóînini cenneti óadîúa-i cânıñ 
 Feyø-i Mesîóâ-dem riyâó-ı maóabbet 
 
4 Cevher-i şemşîrimiz şerâre-i dildir 
 Âh-ı derûndur bize silâó-ı maóabbet 
 
6 Secde-beriz ebrû-yı bütâna Naôîmâ 
 èÂşıúa ancaú budur ãalâó-ı maóabbet 
 
 51 (T: 207b, H: 148a, R: 195b, A: 179b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Gitdikçe ben de oldum dîvâne-i maóabbet 
 İşte sen işte başım ey lâne-i maóabbet        
 
2 Bir bezmiñ olmuşuz kim mest-i müdâm-ı şevúi 

                                                           
1 Böyle bir kalıp bulunmamaktadır ancak bundan başka bir kalıba da uymamaktadır ve yine kusurlar 
vardır. 



648 
 

 Anda sifâl-i serdir peymâne-i maóabbet 
 
3 Her gûşesinde maòfî biñ genc-i şevú lâzım 
 Her şehr-i dil  olur mı vîrâne-i maóabbet 
 
4 Bîgâne maórem olmaz olsa eger Felâùûn     
 Erbâbına açıúdır òum-òâne-i maóabbet 
 
5 Taóãîl-i terk-i cândır àavvâã çekme zaómet 
 Úaèrındadır bu baóriñ dür-dâne-i maóabbet 
 
6 Gûş-ı úabûli güller hep çekdiler çemende 
 Taúrîr idince bülbül efsâne-i maóabbet 
 
7 Olsa èaceb mi pür-cûş cân-ı Naôîm-i şeydâ 
 Bilmez òumâr u òâbı mestâne-i maóabbet 
 
 52 (T: 208a, H: 148a, R: 195b, A: 180a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 İtdiñ dil-i şûrîdeye iblâà-ı maóabbet 
 Oldı yine bir úâlebe ifrâà-ı maóabbet 
 
2 İtmem gül-i òurşîde naôar bâà-ı felekde 
 Başımda yeriñ var seniñ ey dâà-ı maóabbet 
 
3 Sînemde olan şeróaları dâàları gör 
 Oldı yine dâà üsti baña bâà-ı maóabbet 
 
4 Eyle nigeh-i nâz müjeñ baàrımı delsün 
 Vir òançer-i èaşúa demidir zâà-ı maóabbet 
 
5 Úıl èayn-ı inâyetle naôar óâl-i Naôîm'e 
 Ey dîdeleri nergis-i mâ-zâà-ı maóabbet 
 
 53 (T: 208a, H: 148b, R: 196a, A: 180a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
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1 Eùfâl-i maóabbetle dolup mekteb-i óayret 
 Taèlîm-i cünûn ile açıldı leb-i óayret 
 
2 Bîgâne-i çeşm-i siyehiñdir seniñ ol kim 
 Baúdıúça saña olmaya hem-meşreb-i óayret 
 
3 Olmaz mı daòi şerbet-i laèliñle müdâvâ 
 Öldürdi ùabîbim beni tâb-ı teb-i óayret 
 
4 Òâl-i ruòı zîr-i òam-ı zülfinde göründi 
 Yâ Rab ne siyeh doàdı bu şeb kevkeb-i óayret 
 
5 Ùayy olmadı râhım ser-i zülfi hevesiyle 
 Gitdikçe medîd oldı Naôîmâ şeb-i óayret 
 
 54 (T: 208a, H: 148b, R: 196a, A: 180a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 İtdikçe úıyâm ol úad-i bâlâ-yı úıyâmet 
 Gûyâ ki úopar başıma àavàâ-yı úıyâmet 
 
2 Òavfım budur ey serv-òırâm-ı çemen-i nâz 
 Dâmânıñ ele girmeye ferdâ-yı úıyâmet 
 
3 Cân u dili eyler nigehiñ böyle úalursa 
 Øannım bu ki maóşerde rüsvâ-yı úıyâmet 
 
4 Ùâúat nice mümkin o ruò-ı óavãala-sûza 
 Yaúdıñ beni ey mihr-i felek-cây-ı úıyâmet 
 
5 Bir cünbiş ile èâlemi birbirine úatdıñ 
 Ey úaddi olan fitne-i ber-pâ-yı úıyâmet 
 
6 Òûnâbe-i úurbânî-i tîà-ı nigehiñden 
 Leb-rîz ola bismil-geh-i ãaórâ-yı úıyâmet 
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7 áamzeñle Naôîm'iñ de işi maóşere úaldı 
 İtse nola her laóôa temennâ-yı úıyâmet 
 
 55 (T: 208b, H: 148b, R: 196a, A: 180a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Óüsnüñ olıcaú feyø ile rûşen-ger-i miréât 
 Her çîn-i cebîniñ ola bir cevher-i miréât 
 
2 Lâ-büdd o da giryeyle bulur ãafvet-i úalbi 
 Nem-nâk ise her dem nola çeşm-i ter-i miréât 
 
3 Biñ nâz ile itdikçe temâşâ-yı cemâlin 
 Ôannım bu ki ol mâh ola reşk-âver-i miréât 
 
4 èAks-i ruò-ı pür-tâbı ile ol meh-i óüsnüñ 
 Nûr-ı baãar-ı mihri olur peyker-i miréât 
 
5 äal mihr-i ruòuñ âyine-i úalb-i Naôîm'e 
 Ol pertev-i rûyuñla ãafâ-güster-i miréât 
 
 56 (T: 208b, H: 149a, R: 196a, A: 180a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Olmada bûúalemun nefs ile èâlem kec ü râst 
 Resm-i aóvâl-i cihân oldı çü-òâtem kec ü râst 
 
2 Nâúıãıñ óâline itmez naôar erbâb-ı kemâl 
 Ki terâzû-yı nigehde olur âdem kec ü râst 
 
3 Yâri aàyârdan erbâb-ı naôar farú eyler 
 Dîde-i aóvâle olsa nola mübhem kec ü râst 
 
4 Nîk ü bed vaøè-ı cihân ile bulunmaz dil ãafâ 
 Yeli seylâb ider èazm-i ser-i yem kec ü râst 
 
5 Kûyına şevú-i lebiyle düşe úalúa giderüz 
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 Revişi mestiñ olur böyle dem-â-dem kec ü râst 
 
6 Úad-i òam-geşte ile sîneme çeksem bârî 
 Düşmene tîr ü kemân ile görünsem kec ü râst 
 
7 Bâd-ı âhım güõer itdikçe Naôîm olsa nola 
 Ruò-ı dil-dârda ol ùurre-i pür-òam kec ü râst 
 
 Óarfü'å-æâ 
 
 57 (T: 22a, H: 22a, R: 22a, A: 91a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Ey òilúat-i vücûduñ òalú-ı cihâna bâèiå 
 Õât-ı óikem-nümûduñ kevn ü mekâna bâèiå 
 
2 Cibrîl derd-nâkiñ meftûn-ı sîne-çâkiñ 
 Ey dest ü ùabè-ı pâkiñ deryâ vü kâna bâèiå 
 
3 Şâhî maúâm-ı nûruñ èarş-ı berîn óuøûruñ 
 Ey şerè ile ôuhûruñ emn ü emâna bâèiå 
 
4 Âyîne-i ãıfâùıñ manôûrı kâèinâtıñ 
 Ey âfitâb-ı õâtıñ nüh âsumâna bâèiå 
 
5 Cânımda óasretiñdir göñlümde firúatiñdir 
 Vaãfıñ maóabbetiñdir şeró ü beyâna bâèiå 
 
6 Ey pâdişâhı dehriñ èâlem kemîne şehriñ 
 Òaãma kemend-i úahrıñ èıúdü'l-lisâna bâèiå 
 
7 Olsun yoluñda úurbân cânım Naôîm-i nâlân 
 Dilde àamıñdır eléân bu dâstâna bâèiå 
 
 58 (T: 209a, H: 149a, R: 196b, A: 90b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)  
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1 Yâ Resûlallâh esîr-i mâsivâyım el-àıyâå 
 Úayd-bend-i şaòne-i nefs ü hevâyım el-àıyâå 
 
2 Raómeten li'l-èâlemînsin meróamet úıl óâlime 
 Sen şeh-i her dü-cihân ben bir gedâyım el-àıyâå 
 
3 Dest-gîr ol kim maèâãî pây-mâl itdi beni 
 èÂciz ü bî-kes õelîl-i bî-nevâyım el-àıyâå 
 
4 Eyleme óablü'l-metîn-i èafvıñı benden dirîà 
 Çeh-nişîn-i õillet ü sehv ü òaùâyım el-àıyâå 
 
5 Meşèal-i nûr-ı şefâèatle òalâã it yâ nebî 
 Güm-sürâà-ı ôulmet-âbâd-ı riyâyım el-àıyâå 
 
6 Óaclet-i sû-i èamel itdi beni pür-infièâl 
 Şerm-sâr-ı sâkin-i arø u semâyım el-àıyâå 
 
7 Çâre-sâz ol ey ùabîb-i èillet-i cân-ı ümem 
 Renc-i iãyân ile zâr-ı mübtelâyım el-àıyâå 
 
8 Pertev-i mihriñle raúãân eyle her bir õerremi 
 Ârzû-yı dergehiñle òâk-i pâyım el-àıyâå 
 
9 Óasret-i kûyuñla fürúat cânıma kâr eyledi 
 Tâ-be-key úurb-ı civârıñdan cüdâyım el-àıyâå 
 
10 Maôhar-ı cûd u mürüvvet úıl Naôîm-i zâr-veş 
 Yâ nebî gerçi èaùâña nâ-sezâyım el-àıyâå 
 
 59 (T: 209a, H: 149b, R: 196b, A: 180b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Nigehi eylemese àamze-i òûn-pâş ile baóå 
 Çeşmi úan içmede itmezdi o èayyâş ile baóå 
 
2 èÂúıbet úabøa-i èaşúında olur úaddi kemân 
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 Kimseler eylemesün ol çatılan úaş ile baóå 
 
3 Vaúf ider óayrete bir nîm-nigâh-ı nâzı 
 Nergis eylerse eger ol gözi cemmâş ile baóå 
 
4 İftirâúında o yektâ güheri nüh-ãadefiñ 
 Yedi deryâ idemez gözden aúan yaş ile baóå 
 
5 Levó-i cân u dile kilk-i müje-i òûnînim 
 Yazmada şeklin ider òâme-i naúúâş ile baóå 
 
6 Münkir-i èaşúa sükût it ki şeb-i târ içre 
 Mihri iåbât içün itmez kişi óuffâş ile baóå 
 
7 Mübtelâlar da eger var ise de şimdi Naôîm 
 Sensin ancaú reh-i cânânda iden baş ile baóå 
 
 60 (T: 209a, H: 149b, R: 197a, A: 180b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Fiàânıma o òaù-ı müşg-bârdır bâèiå 
 Cünûnuma yine faãl-ı bahârdır bâèiå 
 
2 èAceb mi zülfüñi taórîk iderse bâd-ı nesîm 
 Ki ıøùırâb-ı dile rûzgârdır bâèiå 
 
3 Òaùıñla èârıøıñ ola nola neôôâre kim 
 Çemende defè-i àama cûy-bârdır bâèiå 
 
4 Òayâl-i vaãlıñ unutdurdı fikr-i hicrânı 
 Ki tâze neşveye derd-i òumârdır bâèiå 
 
5 Úarâr-ı ãabrımı yaàmaya çîn-i zülfüñde 
 Dil-i óazîn ü àarîbü'd-diyârdır bâèiå 
 
6 Bu âh u nâleme mânend-i èandelîb-i çemen 
 Benim o àonca-leb ü gül-èiõârdır bâèiå 
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7 Nola olursa şeker-rîz ùûùî-i ùabèım 
 Naôîm âyine-i óüsn-i yârdır bâèiå 
 
 61 (T: 209b, H: 149b, R: 197a, A: 180b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Dil èâlemini èaşúdır ârâyişe bâèiå 
 èÂlemde dile èaşú imiş âsâyişe bâèiå 
 
2 Hep èaşú imiş ey râtibe-òârân-ı maóabbet 
 Şâdî vü àamı kâhiş ü efzâyişe bâèiå 
 
3 Teng olmuş iken her dü-cihân himmet-i èaşúa 
 Yâ Rab ne ola dilde bu güncâyişe bâèiå 
 
4 èAşú olmuş ezel cân u dil-i èâşıú-ı zârı 
 Derd-i àam-ı cânân ile âlâyişe bâèiå 
 
5 Òârâ güher ü òâk zer olmazdı Naôîmâ 
 èAşú olmasa her óâleti baòşâyişe bâèiå 
 
 Óarfü'l-Cîm 
 
 62 (T: 22a, H: 22b, R: 22a, A: 91a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 İmâm-ı úıble-i dîn server-i leèamrük-tâc 
 Òaùîb-i minber-i levlâk ãâóibü'l-mièrâc 
 
2 Dükân-ı mekrümete òâce-i kerem-mâye 
 Perend-i kârgeh-i luùf u şefúate nessâc 
 
3 Celâli úaãrına çarò-ı felek bir âvîze 
 Cemâli bezmine òurşîd ü mâh iki sirâc 
 
4 Hemîşe ins ü melek sâéil-i der-i cûdı 
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 Müdâm şâh u gedâ luùf-ı ùabèına muótâc 
 
5 Kemend-i derdine cân-ı øaèîf bend ü esîr 
 Òadeng-i èaşúına levó-i dil-i óazîn âmâc 
 
6 Şükûhı tefriúa-baòş-ı cüyûş-ı düşmen-i dîn 
 Hücûmı milket-i aèdâya bâèiå-i târâc 
 
7 O óâõıú-ı ümemiñ şerbet-i maóabbetidir 
 èİlâc-ı derd-i derûn-ı Naôîm-i òaste-mizâc 
 
 63 (T: 209b, H: 150a, R: 197a, A: 91a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Zehî şemè-i cemâli pertev-endâz-ı şeb-i mièrâc 
 Münevver mâh-tâb-ı ùalèatiyle kevkeb-i mièrâc 
 
2 Úıyâmı úâmet-i Ùûbâ òırâmı maúãad-ı aúãâ 
 Fürûà-ı neyyir-i õât-ı şerîfi maùlab-ı mièrâc 
 
3 Vücûd-ı kâmili edhem-süvâr-ı leyletü'l-İsrâ 
 áubâr-ı maúdemi kuól-i dü-çeşm-i eşheb-i mièrâc 
 
4 Müzeyyen yümn-i teşrîf-i şerîfiyle bisâù-ı úurb 
 Müşerref bûs-ı dâmân-ı laùîfiyle leb-i mièrâc 
 
5 Müõehheb medó-i pâkiyle hemîşe muãóaf-ı levlâk 
 Münaúúaş vaãf-ı õâtıyla dem-â-dem mekteb-i mièrâc 
 
6 áubâr-ı reh-güõârı kuól-i çeşm-i cevher-i evvel 
 Nişân-ı naèl-i pây-ı raòşı mâh-ı Naòşeb-i mièrâc 
 
7 Edîb-i õû-fünûn-ı mekteb-i èirfân ki itmiş Óaú 
 Dil-i dânâsını óallâl-i sırr-ı aàreb-i mièrâc 
 
8 Sezâ mihr ile ol mâhıñ pür itse gûş-ı âfâúı 
 Nevâ-yı şevú-i bîdârân-ı Şâm yâ Rab-i mièrâc 
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9 Óayât-ı câvidân buldı revân olduúda èizzetle 
 Olup cism-i laùîfi rûó-baòş-ı úâleb-i mièrâc 
 
10 Naôîm-i bî-kesi tîh-i maèâãîden òâlâã eyler 
 Şefâèat kânıdır ol şâh-ı èâlî-meşreb-i mièrâc 
 
 64 (T: 210a, H: 150a, R: 197b, A: 181a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Baúmaàa óüsnüñ yeter miréâta yoúdur iótiyâc 
  Var iken úand-i lebiñ leõõâta yoúdur iótiyâc 
 
2 Âfitâb-ı ùalèatiñ èuşşâúı raúãân eylesün 
 Ey meh-i nâ-mihribân õerrâta yoúdur iótiyâc 
 
3 èÂşıú-ı zâr olduàum bildiñ sirişk ü âhdan 
 Cürmüm iúrâr eyledim iåbâta yoúdur iótiyâc 
 
4 Òaùùıñ almış óâle-i âàûşa mâh-ı óüsnüñi 
 Óalúa-i tesòîr ü nârencâta yoúdur iótiyâc 
 
5 Sen hemân òâk-i temennâ ol Naôîmâ gerçi kim 
 Dergeh-i maèbûdda ùâèâte yoúdur iótiyâc  
 
 65 (T: 210a, H: 150a, R: 197b, A: 181a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Külâhın ol perî mest olsa eyler râst gâhî kec 
 Olur gûyâ şuèâè-ı şemè-i enver râst gâhî kec 
 
2 Debistân-ı melâóatde oúurmuş muãóaf-ı èişve 
 İdüp úaddin o ùıfl-ı nâz-perver râst gâhî kec 
 
3 äabâ kâküllerin pür-pîç ü tâb itse olur lâ-büd 
 Serimde dûd-ı âhım cilve-güster râst gâhî kec 
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4 Güõer-gâhı nesîm-i âhda cemèiyyet itmişdir 
 Nola olsa o gîsû-yı muèanber râst gâhî kec 
 
5 Naôîmâ cünbiş-i mestânesinden iótirâz eyle 
 Òırâmân tîà-ber-kef úadd-i dilber râst gâhî kec 
 
 66 (T: 210a, H: 150b, R: 198a, A: 181a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Olursa vaút-i ecel úâbil-i èilâc mizâc 
 Olur dürüst şikest-i dil-i zücâc mizâc 
 
2 Óelâl-zâde yeter mey baña èaraú çeksem   
 Óarâm-zâde ile itmez imtizâc mizâc 
 
3 Müdâm o şûò-ı sebük-rûóa åiúlet itmezdi 
 Nedir bileydi raúîb-i girân-mizâc mizâc 
 
4 Olursa Óıør u Mesîóâ yine çeker zaòmet 
 Ùabîbe eylemesün èarø-ı iótiyâc mizâc 
 
5 Hemîşe girye vü òande yanında yeksândır 
 Naôîm o sûòte-dil kim ola sirâc-mizâc 
 
 67 (T: 210b, H: 150b, R: 198a, A: 181a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ol mest-i èişve òande-i nâz eylesün mi hiç 
 Dil-dâdesin òamûş-ı niyâz eylesün mi hiç 
 
2 èUşşâú-ı bî-nevâya ser-i kûyıdır maúâm 
 Sükkân-ı Kaèbe terk-i Óicâz eylesün mi hiç 
 
3 Maómûd olmadıúça kişi reh-nümâ-yı èaşú 
 Ùayy-gerde-râh-ı kûy-ı Ayâz eylesün mi hiç 
 
4 Esrâr-ı èaşúı ãorma ãaúın ùabè-ı nükte-dân 
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 Keşf-i künûz-ı gevher-i râz eylesün mi hiç 
 
5 Taúlîd-i ehl-i èaşú ider aàyâr ey Naôîm 
 èAnúâ-yı Úâf kârını bâz eylesün mi hiç 
 
 68 (T: 210b, H: 150b, R: 198a, A: 181b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Reşk ü óasedle düşmese ebrû-yı yâra mevc 
 Olmazdı ıøùırâba düşüp hîç kâra mevc 
 
2 Ebrû-yı dil-firîbi ki mâhî-i fitnedir 
 Deryâ-yı óüsni cûş idüp itmiş kenâra mevc 
 
3 Âhım daàıtdı kâkülini vech-i pâkine 
 Deryâda èâdet olsa nola rûzgâra mevc 
 
4 Bî-câme seyr idüp leb-i deryâda sînesin 
 Biri birini baãdı olup pâre pâre mevc 
 
5 äanma Naôîm zaòm èiõârında dilberiñ 
 Baór-i muóîù-i óüsndür ol anda yâre mevc 
 
 69 (T: 210b, R: 198a, A: 181b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Feryâda gelüp nâle-i bî-fâãıla-i mevc 
 Deryâları hep cûşa getürdi gile-i mevc 
 
2 Lâ-büd giderek vâãıl olur menzile sâlik 
 Elbette kenâra çekilür úâfile-i mevc 
 
3 Müjgân-ı terim menè idemez seyl-i sirişki 
 Cûş-ı yemi øabù eyleyemez silsile-i mevc 
 
4 Bir kerre amân virmediñ ey bâd-ı muòâlif 
 Besdir bu úadar keşmekeş-i nâfile-i mevc 
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5 Baór-i àam-ı èaşúında o çâr-ebrû-yı pür-çîn 
 Fülk-i dile çekdirmededir àâéile-i mevc 
 
6 Pür pîç ü òam itmiş eåer-i câõibe-i èaşú 
 Olmuş kemer-i derd-i maóabbet çile-i mevc 
 
7 Tâb-ı teb-i dîdârladır óaú bu Naôîmâ 
 Bir pür leb-i deryâda olan âbile-i mevc 
 
 70 (T: 211a, R: 198b, A: 181b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Gösterdi fülk-i hûşa yem-i óüsn-i yâr mevc 
 Ebrûlarıyla òaùù-ı lebi oldı çâr-mevc 
 
2 Yâri görüp kenârda dîdâr seyrine 
 Baãdı biri birini olup bî-úarâr mevc 
 
3 Rûyında âhım eyledi pür-pîç o kâkülini 
 Deryâda ôâhir itdi yine rûzgâr mevc 
 
4 Virmez ãafâ-yı óüsni òaù-ı laèli õevúini 
 Biñ kerre olsa lüccede gevher-niåâr mevc 
 
5 Dil seyr-i óüsn iderken esîr oldı zülfine 
 áarú-âbesin muúaddem ider der-kenâr mevc 
 
6 Emvâc-i baór-i èaşú idi sînemde üstüòân 
 Deryâ-yı óüsn eylemedi âşikâr mevc 
 
7 Bir gün dem-i óaãâd gelür urmaz ey Naôîm 
 Bâd-ı fenâ ile bu kühen kişt-zâr mevc 
 
 Óarfü'l-Óâ 
 
 71 (T: 22a, H: 22b, R: 22a, A: 91b) 
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 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey olan naãã-ı kerîm ile vücûdı memdûó 
 Cism-i pâki gül-i şâdâb-ter-i gülşen-i rûó 
 
2 Úâmetiñ fikri güşâyişde erbâb-ı úulûb 
 Ey òırâm-ı èalemî bâèiå-i ãad-fetó ü fütûó 
 
3 Òüsrev-i her dü-serâsın ki seniñ-çün itmiş 
 äunè-ı mièmâr-ı ezel kevn ü mekânı maùrûó 
 
4 Sâàar-ı mihriñe mestân-ı Òudâ òasret-keş 
 Bâde-i èaşúıña leb-teşne dil ü cân-ı naãûó 
 
5 Dürdî-i bâde-i derdiñ dile ãahbâ-yı neşâù 
 Kâse-i bezm-i àamıñ cânım içün câm-ı ãabûó 
 
6 Rûz u şeb õikr-i lisândır baña vaãf-ı õâtıñ 
 Midóatiñ vird-i zebândır baña her şâm u subûó 
 
7 Cûy-bâr-ı himemiñ úaùresidir baór-i muóîù 
 Âfitâb-ı keremiñ õerresidir pertev-i yûó 
 
8 Fülk-rân-ı yem-i èirfân o peyembersin kim 
 Kef-i óüsn baór-i kemâliñde seniñ keştî-i Nûó 
 
9 Saña úaldı işi bî-çâre Naôîm-i zârıñ 
 Rûy-ı ümmîdine eyle der-i luùfuñ meftûó 
 
 72 (T: 211a, H: 151a, R: 198b, A: 91b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey nûr-ı õâtı mihr-i münîr-i cihân-ı rûó  
 Berú-ı cebîn-i pâki meh-i âsumân-ı rûó 
 
2 Cism-i laùîf ü nâzüki cân ile tevéemân 
 Ùûbâ-yı úaddi serv-i revân-ı cinân-ı rûó 
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3 Levó-i åenâ vü midóati taèvîõ-i cân u dil 
 Zîr-i livâ-yı şefúati dâru'l-emân-ı rûó 
 
4 Dûş-ı mübârekinde o gîsû-yı èanberîn 
 Olmuş o server-i rusülüñ sâyebân-ı rûó 
 
5 Ey úuùb-ı çarò-ı èâùıfet olsa èaceb midir  
 Vâlâ èulüvv-i rifèat ü şânıñla şân-ı rûó 
 
6 Olsun fedâ yoluñda cihân ü cihâniyân 
 Ey òâk-i pâyi cevher-i terkîb-i cân-ı rûó 
 
7 Õât-ı şerîfiñ olmasa maófil-ùırâz-ı úurb 
 Olmazdı şâò-ı Sidre vü Ùûbâ-mekân-ı rûó 
 
8 Ger itmeseydi nâme-i òilúatiñ meded 
 Bulmazdı böyle neşv ü nemâ bûstân-ı rûó 
 
9 Olsun delîl rehber-i èafv u şefâèatiñ  
 Şehr-i beúâya èazm idecek kârvân-ı rûó 
 
10 Eyle Naôîm-i èâciziñ ey menbaè-ı nevâl 
 Nefs-i gürisne-çeşmini mihmân-ı òân-ı rûó 
 
 73 (T: 211b, H: 151a, R: 199a, A: 181b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Virdi seóer zîb ü fer taòtına sulùân-ı ãubó 
 Zîr-i nigîn eyledi dehri Süleymân-ı ãubó 
 
2 Gevher-i òurşîde baú òâme-i zerrîn ile 
 Yazdı felek mihrine bende-i fermân-ı ãubó 
 
3 Reng-i şafaúla müdâm olsa nola tâb-dâr 
 Òûn ile perverdedir lâle-i bostân-ı ãubó 
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4 Daèvetiñe ey perî var ise âmâdedir 
 Yaúdı buòûr-ı şebi micmere-gerdân-ı ãubó 
 
5 Şaèşaèa ôann eyleme dökdi yükin fülk-i mihr 
 Oldı telâùum-pezîr úulzüm-i èummân-ı ãubó 
 
6 Pençe-i òurşîd ile dönse nola germ olup 
 Meclis-i eflâkde câm-ı dıraòşân-ı ãubó   
 
7 Yâsemenî câmesin geydi seóer ey Naôîm 
 Oldı yine âfitâb gûy-ı girîbân-ı ãubó 
 
 74 (T: 211b, H: 151a, R: 199a, A: 182a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Olsa ne deñli müşkil olur her kitâb şeró 
 Olmaz derûn-ı dilde olan ıøùırâb şeró 
 
2 Sînemde şeróalarla saña èarø-ı óâl idüp 
 Râz-ı derûnımı ideyim bâb bâb şeró 
 
3 Yap òâùır-ı óazînimi cânâ åevâba gir 
 Olmaz göñül yapılmada olan åevâb şeró 
 
4 Yazmış òaùıñ kenâr-ı àubâr ile eylemiş 
 Metn-i metîn-i óüsnüñi pür-intiòâb şeró 
 
5 Her bir nigehde meséele-i fenn-i èişveyi 
 Eyler Naôîm'i o dilber-i óâôır-cevâb şeró 
 
 75 (T: 211b, H: 151b, R: 199a, A: 182a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Tâb-ı óüsnüñle döner şekl-i gül-i âle úadeó 
 èAks-i òâliñle olur dâà-ı dil-i lâle úadeó 
 
2 Şevú-i ebrû vü cebîniñle seniñ ey meh-i óüsn 



663 
 

 Geh hilâl oldı gehî bedr ü gehî hâle úadeó 
 
3 İtdi her úaùresini aòker-i dâà-ı dil àam 
 Germî-i meyle olup âteş-i seyyâle úadeó 
 
4 Òırmen-i cân u dile olmadadır berú-efgen 
 Tâb-ı ãahbâdan olup şuèle-i cevvâle úadeó 
 
5 Meclis-i Cem'de olan demleri óasretle añup 
 Dem-be-dem itmededir rîziş-i pergâle úadeó   
 
6 Döndi pîrâye-i berg-i gül ile meclisde 
 Penbe-i dâà ile pür sîne-i abdâla úadeó 
 
7 Devr-i sâàarda óabâb añlama tâb-ı meyden 
 Lebini eyledi ârâyiş-i tebòâle úadeó 
 
8 Dili maóv eyledi òurşîd-i tecellâ-yı cemâl 
 Nice ùâúat ide böyle mey-i úattâle úadeó 
 
9 Bezm-i ãahbâda idüp girye-i mestâne Naôîm 
 Oldı sâúîniñ elinde gül-i pür-jâle úadeó 
  

Óarfü'l-Òâ 
 
 76 (T: 22b, H: 23a, R: 22b, A: 92a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yâ Resûlallâh èaceb mi dönse fermânıñla çarò 
 Rifèat-i şân buldı óaúúâ rifèat-i şânıñla çarò 
 
2 Cebhe vü rûyuñ görelden rûz u şeb pür-şevúdir 
 Mâh-ı tâbânıñla òurşîd-i dıraòşânıñla çarò 
 
3 Mihr ü mâh-ı nev degil úânièolup bulmuş àınâ 
 Her seóer bir úurã her şeb bir dilim nânıñla çarò 
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4 Çihresinde rû-nümâ reng-i şafaú ãubó u mesâ 
 Òacletinden oldı şerm-âlûd iósânıñla çarò 
 
5 Úadr ü èîd olmaúdadır rûz u şebi dâéim olup 
 Şâm-ı İsrâ'da müşerref bûs-ı dâmânıñla çarò 
 
6 èArş ü kürs ü sidreyi ùayy itdi evvel òaùvede 
 Pür tezelzüldür Burâú-ı berú-cevlânıñla çarò 
 
7 Kevni doldurdı nevâ-yı naèt-ı õâtıñla Naôîm 
 Vecde geldi nâle-i murà-ı òoş-elhânıñla çarò 
 
 77 (T: 212a, H: 151b, R: 199b, A: 91b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey nihâl-i úadi Sidre-åemer ü Ùûbâ-şâò 
 Úurb-ı Óaú õâtıña maòãûã u müsellem bir kâò 
 
2 Mîhmân-ı ser-i òân-ı nièamıñ cân-ı rusül 
 Ey tenûr-ı keremiñde dem-i èÎsî neffâò 
 
3 Enbiyâ süfre-i inèâmıña maòãûã ùufeyl 
 Maùbaò-ı cûduña ervâó-ı muúaddes ùabbâò 
 
4 Düşmen-i dîne Süleymân-ı sipeh rezmiñde 
 Dîde-i mûr-ãıfat teng ola meydân-ı ferâò 
 
5 äadme-i tevsen-i úahrıñla olur rûz-ı meãâf 
 Mülk-i maèmûre-i ceyş-i òuãamâ vâdî-i lâò 
 
6 Nola her óamlede virseñ ãaf-ı aèdâya şek 
 Ey miyân-ı sipeh-i èazmiñe tevfîú dü-şâò 
 
7 Evvelîn saùrını taórîr idemez maóşere dek 
 èAúl-ı kül menúabetiñ itse eger istinsâò 
 
8 Güher-i silk-i úabûlüñ dil-i aãóâb-ı ãalâó 
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 Gûy-ı çevgânî-i reddiñ ser-i erbâb-ı besâò   
 
9 Úabøa dutduúça kemân-dâr-ı sihâm-ı àaøabıñ 
 Nâvek-i úahr ile olsun dil-i düşmen sûrâò 
 
10 èÎd-i aêóâ-yı ser-i kûyuñla ey faòr-i cihân 
 Ola úurbân dil ü cân-ı Naôîm-i güstâò 
 
 78 (T: 212a, H: 152a, R: 199b, A: 182a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èAúlım daàıtdı sînesini çâk idüp o şûò 
 Dîvâne eyledi beni idrâk idüp o şûò 
 
2 èUşşâúa ãavm-ı èaşúını farø eylemiş tamâm 
 İfùâr-ı bûs-ı laèlini imsâk idüp o şûò 
 
3 äanma ruòında kâküli almış kemend yine 
 Naòcîr-i óüsni beste-i fitrâk idüp o şûò 
 
4 Çekmiş nigâhı úaãd-ı dil ü câna òançerin 
 Çeşmin siyâh-mest ü àaøab-nâk idüp o şûò 
 
5 Virmiş henûz âteş-i mihriyle sûz u tâb 
 Òurşîd-i dâà-ı sîne-i eflâk idüp o şûò 
 
6 äad-el-amân ki eyledi pâ-mâl-i esb-i nâz 
 Ben nâ-tüvânı da yolına òâk idüp o şûò 
 
7 Yektâ-süvâr-ı èarãa-i naôm itmiş ey Naôîm 
 Vaãf-ı ruòında ùabèımı çâlâk idüp o şûò 
 
 79 (T: 212b, H: 152a, R: 200a, A: 182b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)   
 
1 Ruò ùurre laèl-i yâr sefîd ü siyâh ü sürò 
 Óaúúâ ki yâdigâr sefîd ü siyâh ü sürò 
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2 Rûyında òâline óad-i gül-fâmına fedâ 
 èÂlemde her ne var sefîd ü siyâh ü sürò 
 
3 Hem-reng-i èârıø u òaù u ruòsârı olmasa 
 Bulmazdı iètibâr sefîd ü siyâh ü sürò 
 
4 Levó-i úaøâda naúş-ı beşer kilk-i ãunè ile 
 Olmaúda âşikâr sefîd ü siyâh ü sürò 
 
5 äubó u mesâ şafaúla idüp âsumânı zeyn 
 Naúş itdi Kird-gâr sefîd ü siyâh ü sürò 
 
6 Rîş-i sefîd ü rûy-ı siyeh süròî-i óicâb 
 Hep itdik iòtiyâr sefîd ü siyâh ü sürò 
 
7 Baú yâsemenle sâye-i serv ü güle Naôîm 
 Oldı şükûfe-zâr sefîd ü siyâh ü sürò 
 
 80 (T: 212b, H: 152a, R: 200a, A: 182b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Sensiz demâà-ı câna olur şehd-i nâb telò 
 Hecr-i lebiñle olsa èaceb mi şarâb telò 
 
2 Nûş-ı sirişk-i dîde ider teşnegân-ı èaşú 
 áam çeşme-sârıdır ne èaceb olsa âb telò 
 
3 Şekker lebiñ òayâl idüp ey mâh ãubóa dek 
 Óayretle oldı dîde-i giryâna òâb telò 
 
4 Âlûde-i tebessüm-i nâz ile her sözüñ 
 Şîrîn suéâl-i èâşıúa virme cevâb telò 
 
5 İtmiş òarâb telòî-i hecriñ Naôîm'i óayf 
 äun úand-i laèliñi aña olsun òarâb telò 
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 Óarfü'd-Dâl 
 
 81 (T: 22b, H: 23a, R: 22b, A: 92a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Dil şîfte-i sünbül-i gîsû-yı Muóammed 
 Cân bülbül-i şeydâ-yı gül-i rûy-ı Muóammed 
 
2 Ervâó-ı úudüs kuól-i dü-çeşm eyleye tâ óaşr 
 Bir dil ki ola òâk-i ser-i kûy-i Muóammed 
 
3 Óaúúâ ki nihâl-i emel-i ravøa-i cândır 
 Çeşmimde òayâl-i úad-i dil-cûy-ı Muóammed 
 
4 Gün gibi seri cây-geh-i çaròa irişdi 
 Çevgân-ı àamında dil olup gûy-i Muóammed 
 
5 Mihriñ ruòı zerd oldı hilâl eyledi mâhı 
 Óasret-keşî-i èârıø u ebrû-yı Muóammed 
 
6 Úaldım reh-i ùârik-i maèâãîde meger kim 
 Tevfîú ola bedreúa-i sûy-ı Muóammed 
 
7 äad-şükr ki bîçâre Naôîm'i kerem-i Óaú 
 İtmiş dil ü cânıyla åenâ-gû-yı Muóammed 
 
 82 (T: 213a, H: 152b, R: 200a, A: 92a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yâ nebî ser-der-hevâ-yı ùabè-ı dûn oldum meded 
 Pây-mâl-i nefs-i bed-râm u óarûn oldum meded 
 
2 Nûş-dârû-yı şefâèatle èilâc eyle baña 
 Mübtelâ-yı renc-i èiãyânım zebûn oldum meded 
 
3 Mekteb-i ùâèatde úıl ùıfl-ı îcâd-ı ãavâb 
 Maófil-i sehv ü òaùâda õû-fünûn oldum meded 
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4 Selb-i èaúl itdim uyup râh-ı òaùâda göñlüme 
 Âh kim âvâre-i deşt-i cünûn oldum meded 
 
5 Tünd-bâd-ı maèãiyet itdi vücûdum òâk-sâr 
 Bîd-i Mecnûn-veş dirîàâ ser-nigûn oldum meded 
 
6 Dil-siyâh itdi yaúup nâr-ı maèâãî baàrımı 
 Lâle-veş âzürde-i dâà-ı derûn oldum meded 
 
7 Rûyımı sû-i èamel zerd itdi nîlûfer gibi 
 Eşk-i âl-i dem-be-demle àarú-ı òûn oldum meded 
 
8 Eyledi göñlüm hevâ sîmâb-veş pür ıøùırâb 
 Cürm-i pey-der-peyle bî-ãabr u sükûn oldum meded 
 
9 Kûrî-i àaflet düşürdi laàziş-i èiãyân ile 
 Nefse uydum çâhî-i mekr ü füsûn oldum meded 
 
10 Ùâèat-i Óaú'da tehî-destim Naôîm-i zâr-veş 
 Yâ Resûlallâh giriftâr-ı düyûn oldum meded 
 
 83 (T: 213a, H: 152b, R: 200b, A: 182b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Çekilmiş èarşa burc-ı evliyâdır óalúa-i tevóîd 
 Óiãâr-ı râóat-ı şâh u gedâdır óalúa-i tevóîd 
 
2 Nola erbâbınıñ ùûfân-ı eşki şuèle-òîz olsa 
 Tenûr-ı òânümân-sûz-ı riyâdır óalúa-i tevóîd 
 
3 İmâme mürşid-i kâmildir anda rişte târ-ı feyø 
 Kerâmet sübóası dirsem revâdır óalúa-i tevóîd 
 
4 Fenâfillâh olup terk-i sivâdır fetóiniñ şarùı 
 Ùılısm-ı ism-i õâta ejdehâdır óalúa-i tevóîd 
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5 Müdâm ehl-i şühûduñ gösterir timåâl-i maúãûduñ 
 èAceb âyîne-i èâlem-nümâdır óalúa-i tevóîd 
 
6 Nola çoú ãu götürse mâcerâ-yı dîde-i èuşşâú 
 Ki göz yaşıyla gerdân âsiyâdır óalúa-i tevóîd 
 
7 èAceb mi itseler cân ile èarø-ı gerden-i teslîm 
 Mürîd ü mürşide ùavú-ı rıøâdır óalúa-i tevóîd 
 
8 Sezâdır mihr ü mâhı eylese õerrât-veş raúãân 
 Sipihr-i èaşú-ı pâk-i kibriyâdır óalúa-i tevóîd 
 
9 Leb-â-lebdir tecellâ-yı cemâl-i feyø-i Bârî'den 
 Riyâø-ı vaódete óavø-ı Òudâ'dır óalúa-i tevóîd 
 
10 Meşâm-ı bülbül-i cân ü dili itmekdedir bûyâ 
 Gül-i ãad-berg-i gülzâr-ı ãafâdır óalúa-i tevóîd 
 
11 İder dâà-ı nihânın âşikâr baàrı yanıúlar 
 Meger kim lâle-i bâà-ı fenâdır óalúa-i tevóîd 
 
12 Nola zîr-i nigîni olsa vaóş u ùayr u ins ü cân 
 Süleymân mühridir dinse sezâdır óalúa-i tevóîd 
 
13 Simâù-ı bî-dirîàından Naôîmâ óiããe-dârız hep 
 Zamân-ı óaşre dek òân-ı ãalâdır óalúa-i tevóîd 
 
 84 (T: 213b, H: 153a, R: 201a, A: 183a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Oldı râh-ı èaşúda biñ úâfile-i dil nâ-bedîd 
 Olmada gitdikçe ãad-feryâd menzil nâ-bedîd 
 
2 Gösterüp ruòsârını kâküllerin itdi nihân 
 Fülk-i dil úaldı miyân-ı yemde sâóil nâ-bedîd 
 
3 Dil şehîd-i àamze-i òûn-rîz iken her vech ile 
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 Baúsañ ammâ küşte nâ-peydâ vü úâtil nâ-bedîd 
 
4 Hem içer òûn-ı dili sînemde àamze hem yine 
 Câm yoú mey-òâne yoú ol mest-i úanzil nâ-bedîd 
 
5 Òaùù u òâl ü zülfe tezyîn-i ruòsâr eylemiş 
 èÂlemi sâóir pür itmiş çâh-ı Bâbil nâ-bedîd 
 
6 Mekteb-i èaşúıñda kim alsun şehâdet dersini 
 Ùıfl-ı dil nâ-müstaèid şâkird-i úâbil nâ-bedîd 
 
7 Vech-i yâr olsa nola neôôâre-gâhı ey Naôîm 
 Çeşm-i dilden olmaz ol şekl ü şemâéil nâ-bedîd 
 
 85 (T: 213b, H: 153a, R: 201a, A: 183a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Úurdı bâà-ı dehre bezmin sâúiyâ nev-rûz u èîd 
 Vaútidir eylerse rindâna ãalâ nev-rûz u èîd 
 
2 Meclis-i gül-zâr-ı èâlemde hem-âàûş oldılar 
 èÂşıú u maèşûúa döndi gûyiyâ nev-rûz u èîd 
 
3 Âdeme dünyâyı İskender gibi seyr itdirir 
 Oldılar âyîne-i èâlem-nümâ nev-rûz u èîd 
 
4 İki óasret-keş yine şimdi mülâúî oldılar 
 Eylesün birbiriyle meróabâ nev-rûz u èîd 
 
5 Tâze tertîb itdiler cemèiyyet-i ezhâr içün 
 Gülsitâna meclis-i èayş u ãafâ nev-rûz u èîd 
 
6 Var ise gülzârı teşrîf eyledi şâh-ı bahâr 
 Her nihâle virdi bir sebzîn úabâ nev-rûz u èîd 
 
7 èÎd ü nevrûz eylediñ bâà-ı süòanda ey Naôîm 
 Olsa lâyıú bu zemîn-i dil-güşâ nev-rûz u èîd 
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 86 (T: 214a, H: 153b, R: 201a, A: 183a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Gül-i emelde bitürse bahâr bâà-ı ümîd 
 Zükâm-ı yeés ile leb-rîzdir demâà-ı ümîd 
 
2 Olursa üstüne mînâ-yı çarò eger ser-pûş 
 Bu rûzgârda yanmaz yine çerâà-ı ümîd 
 
3 Müdâm neşvesi maóø-ı òumâr-ı óasretdir 
 Şarâb-ı yeés ile ser-şârdır ayâà-ı ümîd 
 
4 èAceb ne gün olurum õevú u şevú ile yâ Rab 
 Muúîm-i gûşe-i kâşâne-i ferâà-ı ümîd 
 
5 Naôîm durma fetîl eyle rişte-i ùalebi 
 Ser-i emel yine oldı sezâ-yı dâà-ı ümîd 
 
 87 (T: 214a, R: 201b, A: 183b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yâr-i ser-keş èâşıú-ı dil-dâdeyim yâ Rab meded 
 Ne esîrim belli ne âzâdeyim yâ Rab meded 
 
2 Pür sevâd-ı zülf-i òaùù u òâldir levó-i dilim 
 áayrden gerçi derûnı sâdeyim yâ Rab meded 
 
3 Pây-mâl itdi beni bir şeh-süvâr-ı mülk-i nâz 
 Dest-gîr ol èâciz ü üftâdeyim yâ Rab meded 
 
4 Cebhe-i cân-âşinâ-yı òâk-i úuy-ı yârdır 
 Dem-be-dem bîgâne-i seccâdeyim yâ Rab meded 
 
5 Gâh mest ü gâh hüşyârım Naôîm-âsâ velî 
 Luùfuña her óâl ile âmâdeyim yâ Rab meded 
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 88 (T: 214a, R: 201b, A: 183b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Rûy-ı ãâfıñ baña miréât-i ãafâdır Aómed 
 Òâk-i pâyiñ gözüme kuól-i cilâdır Aómed 
 
2 Nola miórâb-ı niyâz-ı dil ü cân olsa henûz 
 Kaèbe-i óüsne úaşıñ úıble-nümâdır Aómed 
 
3 Tîr-i müjgân ile baàrım deler ol çeşm-i kebûd 
 Baña gökden ne belâdır ne úaøâdır Aómed 
 
4 Eşk-i âlim dökülür şimdi velî ruòlarıña 
 äonra gül-gûne-zen-i şerm ü óayâdır Aómed 
 
5 Seng-i cevr ile òarâb eyleme burc-ı bedenim 
 Baña bu gün yarın elbette sañadır Aómed    
 
6 Aàladup alma óaõer âh-ı derûnum ãanma 
 Naúd-i òûn-âb-ı ciger bâd-hevâdır Aómed 
  
7 Bâde-i èaşúıñ ile câm-ı dil-i ãâf-ı Naôîm 
 Ne úadar ùolsa da bî-reng ü riyâdır Aómed 
 
 89 (T: 214b, H: 153b, R: 201b, A: 183b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)  
 
1 Cihânda olmayayım şâd her çi bâd-âbâd 
 áamıñla tek olayım yâd her çi bâd-âbâd 
 
2 Hücûm-ı leşker-i nâzıñ òarâba virmişdir 
 Göñül úo olmasun âbâd her çi bâd-âbâd 
 
3 Şikâr-gâhına èaşúıñ dili revân itdim  
 Ya ãayd ola ya ãayyâd her çi bâd-âbâd 
 
4 O serv-úâmetiñ ol bende-i hevâ-dârı 
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 Dilerse itmesün âzâd her çi bâd-âbâd 
 
5 Maóallidir o şeh-i óüsne èarø-ı óâliñi ãun 
 Ya dâd ide ya bî-dâd her çi bâd-âbâd 
 
6 Zemîn-i òâhişe ek toòm-ı saèyi òırmen-i kâm 
 Ola yâd olmaya ber-bâd her çi bâd-âbâd 
 
7 Naôîm nâm-ı bülendiñ cihânda yâd olsun 
 Hünerde sen de úo bir ad her çi bâd-âbâd 
 
 Óarfü'õ-Õâ 
 
 90 (T: 23a, H: 23a, R: 23a, A: 93a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey dil-i èuşşâúa derd-i èaşúı dermândan leõîõ 
 Telòî-i câm-ı helâki şerbet-i cândan leõîõ 
 
2 Òıør'a hem-râh olsam olmam ùâlib-i mâéü'l-óayât 
 Ey õülâl-i câm-ı feyøi âb-ı óayvândan leõîõ 
 
3 Bir gedâ-yı kûyına ol şâh-ı levlâk-efseriñ 
 Òıdmet-i dergâhı ãad-mülk-i Süleymân'dan leõîõ 
 
4 Ârzû itsem nola dergâhına rû-mâl içün 
 èÂşıúa olsun mı õevú-i vaãl-ı cânândan leõîõ 
 
5 Ümmetin òân-ı şefâèatle nola sîr eylese 
 Leõõet olmaz münèime ikrâm-ı mihmândan leõîõ 
 
6 İsterim èaşúında rûóum nefsimi pây-mâl ide 
 Yoúdur el-óaú intiúâm-ı òaãm-ı nâdândan leõîõ 
 
7 Naètını resm eyleyüp òâmem edâ eyler Naôîm 
 Bülbüle gül ùûùiye şekker baña andan leõîõ 
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 91 (T: 214b, H: 153b, R: 202a, A: 92b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey àam-ı èaşúı baña vuãlat-ı cânândan eleõõ 
 Dürdî-i derdi meõâú-ı dile dermândan eleõõ 
 
2 Rûó-ı Îsâ'ya gelür cürèa-i câm-ı mihri 
 O şehiñ çeşme-i òurşîd-i dıraòşânından eleõõ 
 
3 Nola şâd itse şefâèatle èuãât-ı ümemi 
 Münèime olmaz imiş èizzet ü ikrâmdan eleõõ 
 
4 Ne èaceb maôhar-ı cûd itse gedâsın ol şâh 
 Leõõet olsın mı kerîm olana iósândan eleõõ 
 
5 Dil-i pür-sûzımı bir nuùú ile sîr-âb eyle 
 Ey zülâl-i lebi ãad-çeşme-i óayvândan eleõõ 
 
6 Òaste-i èaşúına ey òâõıú-ı cân-ı ümmet 
 Câm-ı zehr-âb-ı àamıñ şerbet-i Loúmân'dan eleõõ 
 
7 èÂşıúa eşk-i teri óasret-i kûyuñla gelür 
 Selsebîl-i çemen-i ravøa-i rıêvândan eleõõ 
 
8 Òıdmet-i òâk-i deriñ ey dü-cihân sulùânı 
 Bendeñe salùanat-ı mülk-i Süleymân'dan eleõõ 
 
9 èÎd-i aêóâ-yı ser-i kûyuña úurbân olayım 
 Baña ölmek yoluña çâşnî-i cândan eleõõ 
 
10 Ravøa-i kûyuña müştâú Naôîm-i zârım 
 Zâhide gülşen-i Firdevs bana andan eleõõ 
 
 92 (T: 215a, H: 154a, R: 202a, A: 183b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nola gelürse o lebden baña èitâb leõîõ 
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 Meõâú-ı meste gelür telòî-i şarâb leõîõ 
 
2 Görüp cemâlini dil zîr-i ùurreden geçdi 
 Olur ãabâó úarîb olsa õevú-i òâb leõîõ 
 
3 Nigâhı òûn-ı dilim içdi baàrım eyledi çâk 
 Şarâb-ı nâb ile olsa nola kebâb leõîõ 
 
4 Gelen zebânıma hep vaãf-ı laèlidir ne èaceb 
 Olursa ùûùî-i gûyâya şehd-i nâb leõîõ 
 
5 Naôîm-i bî-dile düşnâm-ı telò iderse de yâr 
 Yine gelür o dehenden çıúan cevâb leõîõ 
 
 Óarfü'r-Râ 
 
 93 (T: 23a, H: 23b, R: 23a, A: 93a) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 
1 Ey nûr-ı óüsnüñden müdâm òurşîd-i enver şerm-sâr 
 Vey berú-i mihriñle tamâm mâh-ı münevver dâà-dâr 
 
2 Bezmiñde òurşîd ü úamer pür-müşg ü èanber sîm ü zer 
 Gûyâ dü-micmerdir döner sûzân olup leyl ü nehâr 
 
3 Ey gevher-i úudret-ãadef baór-i muóîù-i men èaref 
 Buldı vücûduñla şeref nüh-şeh-nişîn-i zer-nigâr    
 
4 Ey òüsrev-i òayl-i rusül òâdim deriñde èaúl-ı kül 
 Vaãf-ı gül-i rûyuñ göñül bülbül gibi itsün hezâr 
 
5 Ey aãl-ı ferè-i âb u gil sûz-ı àamıñla cân u dil 
 Yansun yaúılsun muttaãıl ser-germ olup pervâne-vâr 
 
6 Ey pâdişâh-ı nâm-ver faòr-i rusül òayrü'l-beşer 
 Sevdâñ ile şems ü úamer zerd ü nizâr ü bî-úarâr 
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7 Ey mefòar-i kevn ü mekân maókûm-ı emriñ ins ü cân 
 Zîr-i nigîniñdir cihân øâtıñdır eflâke medâr 
 
8 Ey òüsrev-i èizzet-óarem vaãfıñ yolında dem-be-dem 
 äarrâf-ı ùabèım her úadem itsün zer-i naômıñ niåâr 
 
9 Õikrim cenâb-ı óaøretiñ fikrim deriñde òıdmetiñ 
 Göñlümde sûz-ı óasretiñ cânımda nâr-ı intiôâr 
 
10 Eyle úabûl âåârımı maèõûr dut güftârımı 
 Úıl sâàar-ı eşèârımı lebrîz-i nûr-ı iètibâr 
 
11 Olsun Naôîm'iñden müdâm saña taóiyyât u selâm 
 Silk-i úabûlüñde niôâm bulsun bu dürr-i şâh-vâr 
 
 94 (T: 215a, H: 154a, R: 202a, A: 93a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ey õât-ı kerem-güsteri ser-tâ-be-úadem nûr 
 Dil-sûòte-i óasretiñe nâr-ı elem nûr 
 
2 Virmiş o dü-gîsû úad-i mümtâzıña revnaú 
 Olmuş ezelî şuúúaları nûr u èalem nûr 
 
3 Olsa nola ey faòr-i cihân dîde-i câna 
 Òâk-i deriñe óasret iken kuól-i èadem nûr 
 
4 Leb-rîzdir envâr-ı tecellâ ile olmuş 
 Òâk-i deriñ âmîòte-i nûr o óarem nûr 
 
5 Tâ rûz-ı óaşr meşèale-i şerè-i şerîfiñ 
 Aèdân ile aóbâbıña hem nâr ola hem nûr 
 
6 Envâr-ı vücûduñla óudûå oldı münevver 
 Ey neyyir-i õâtıyla ser-â-pây-ı úadem nûr 
 
7 Evãâf-ı cemîliñ yazan erbâb-ı kemâliñ 
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 Destinde olur levó ü úalem nûr u raúam nûr 
 
8 Tiryâú-ı viãâliñ ùalebinde ola óaúúâ 
 Zehr-âbe-keşân-ı àamıña kâse-i sem nûr 
 
9 Hengâm-ı firâúıñda òayâl itse cemâliñ 
 Her dîde-i giryâna olur úaùre-i nem nûr 
 
10 Vâãıl olıcaú dergehiñe cânı Naôîm'iñ 
 Óaú eyleye raómetle maúâmın umaram nûr 
 
 95 (T: 215b, H: 154b, R: 202b, A: 184a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óarf-i ãavt olmaz lisân-ı óâl ile taúrîr olur 
 Âyet-i èaşú u maóabbet bî-zebân tefsîr olur 
 
2 áonca-veş dil-òûn olup yek-reng-i èaşú olsaú nola 
 Reng-i rûyı sâàarıñ ãahbâyıla taàyîr olur 
 
3 Dil-òarâb-ı èaşú mièmâr-ı òıred itmez úabûl 
 äanma vîrân-ı maóabbet úâbil-i taèmîr olur 
 
4 Sendedir göñlüm diyü cânânı dil-gîr eyleme 
 Şeh-süvârân-ı melâóat mâéil-i naòcîr olur 
 
5 Úande baúsañ ãûret-i cânâna eylersiñ nigâh 
 Perde-i çeşmiñde èaks-i yâr kim taãvîr olur 
 
6 Zülfünüñ dîvâne-gân-ı èaşúa ol Leylî-veşiñ 
 Her òamı ùavú-ı cünûn her târı bir zencîr olur 
 
7 Dîde-i müştâúa teşrîf eyledikçe èaks-i yâr 
 Baòtı gör kim her müjem bir òâr-ı dâmen-gîr olur 
 
8 Zevú-i bâúîdir demâà-ı dilde rûz-ı óaşre dek 
 Leõõet-i òâb-ı şeb-i vuãlat nice taèbîr olur 
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9 Cevr ile úaddin kemân itme óaõer ey seng-dil 
 Nâle-i maôlûmdan kim tîr-i cân-teéåîr olur 
 
10 Kaèbe-i maúãûdı evvel òaùvede eyler ùavâf 
 Reh-nümâ-yı úâãıd-ı tedbîr kim taúdîr olur 
 
11 Ey Naôîm âh-ı dil-i èâşıú olınca kâr-ger 
 Berú-ı cân-sûz-ı eåer hep cevher-i şemşîr olur 
 
 96 (T: 215b, H: 154b, R: 203a, A: 184a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Tâb-ı mihriñle o kim rûşen-øamîr-i èaşú olur 
 Nûr-baòş-ı cebhe-i mihr-i münîr-i èaşú olur 
 
2 áamzeden òavf itmeyüp câm-ı lebiñ nûş eylese 
 Bir dil-i bî-tâb mest-i şîr-gîr-i èaşú olur 
 
3 Olsa dûşında revâ şâyeste zencîr-i cünûn 
 Òân-úâh-ı fürúatinde ol ki pîr-i èaşú olur 
 
4 Derdî-i mihr-i ruòuñla girye vü âh eylesem 
 Âsumân-ı óasrete ebr-i maùîr-i èaşú olur 
 
5 Nâlesin şemè-i óaúîúatle iderse istimâè 
 èÂşıúa ãît-i ceres ãavt-ı nefîr-i èaşú olur 
 
6 Gûy-ı ser-gerdân olan çevgân-ı mihr-i yâr ile 
 Neyyir-i raòşân gibi gerdûn-mesîr-i èaşú olur 
 
7 Bir cemâl-i bâ-kemâle nâôırız kim ey Naôîm 
 Zülfini görse dil-i óavrâ esîr-i èaşú olur 
 
 97 (T: 216a, H: 155a, R: 203a, A: 184a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)   
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1 èAnberîn òâl-i siyeh kim zînet-i ruòsâr olur 
 Óâl dâne dâne dâm u dâm zülf-i yâr olur 
 
2 Zaòm-ı tîà-ı àamzeden olduúça sînem çâk-dâr 
 Zaòm àonca àonca gül gül zîver-i destâr olur 
 
3 Bûy-ı zülf-i çîn çînin duysa âhû-yı Òuten 
 Bûy müşg ü müşg nâfe nâfe èanber-bâr olur 
 
4 Çeşm-i mesti nâz ile itdikçe úaãd-ı cân u dil 
 Nâz èişve èişve àamze àamze òançer-dâr olur 
 
5 Derd-i èaşúıyla ser-â-ser naèl kessem sîneme 
 Naèl dâà u dâà lâle lâle pür-efgâr olur 
 
6 Úaùre-rîz olduúça çeşm-i òûn-feşânım pâyına 
 Úaùre seyl ü seyl baór u baór ùûfân-zâr olur 
 
7 Râz-ı laèlin eylesem taórîk yâriñ ey Naôîm 
 Râz levó u levó dil dil maózen-i esrâr olur 
 
 98 (T: 216a, H: 155a, R: 203a, A: 184b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bir göñül kim èaşú-ı rûó-efzâ ile yek-reng olur 
 Sâàar-ı billûrdur ãahbâ ile yek-reng olur 
 
2 Lânesinde eyleyüp cismin àarîú-ı òûn-ı dil 
 Bülbül-i şeydâ gül-i raènâ ile yek-reng olur 
 
3 èAşú bir âyînedir kim anda èaksiñ seyr iden 
 Her naôarda ãûret ü maènâ ile yek-reng olur 
 
4 Sûz-ı èaşú ile yanup pervâne-i cân u dilim 
 Dem-be-dem ol şemè-i bezm-ârâ ile yek-reng olur 
 
5  Fürúatinde ol dür-i yektâ-yı óüsnüñ aàlasam 
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 Ser-be-ser rûy-ı zemîn deryâ ile yek-reng olur 
 
6 Gûşe-i mey-òânede bilmem ne óâletdir bu kim 
 Gelse zâhid rind-i bî-pervâ ile yek-reng olur 
 
7 Farú olunmaz maóşer-i èaşú u maóabbetde Naôîm 
 äûret-i óâl-i meges èanúâ ile yek-reng olur 
 
 99 (T: 216b, H: 155a, R: 203b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Seyr iden óüsn ü cemâl-i bâ-kemâliñ deng olur 
 Óûr-ı cennet ãûret-i timåâliñe nîreng olur 
 
2 Òande-i nâz eyleseñ mestâne bezm-i bâdede 
 áonca-i Firdevs olursa reşkden dil-teng olur 
 
3 Nîm-òâb olduúça çeşmiñ ey büt-i deyr-i cemâl 
 Her nigâhıñ rûó-baòş-ı ãûret-i Erjeng olur 
 
4 İttióâd itse dil-i şeydâ èaceb mi èaşú ile 
 Câmı leb-rîz eyleseñ ãahbâ ile yek-reng olur 
 
5 Ben fiàân itdikçe ôann itme ãadâ-yı kûh-sâr 
 Nâle-i feryâd-ı rûó-ı Kûh-ken âheng olur 
 
6 Çarò bir ãâfî-derûnı tek mükedder itmesün 
 Câm-ı Cem miréât-ı İskender'de vaúf-ı reng olur 
 
7 Geçse luùf-ı Óaú nola èiãyânımızdan ey Naôîm 
 Keffe-i mîzânı cürmüñ èafv ile hem-seng olur 
 
 100 (T: 216b, H: 155b, R: 203b, A: 184b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Cûş-ı seyl-i giryeden kim çeşm-i ter girdâb olur 
 Dâà-ı sînem òûn-ı eşkimle dolar girdâb olur 
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2 Ebr-i eşkim ol dür-i yektâ içün deryâlara 
 Úaùre-bâr-ı óasret olsa ser-be-ser girdâb olur 
 
3 Sell-i seyf-i àamze itse ol meh-i nâ-mihribân 
 Âsumân deryâ-yı òûn şems ü úamer girdâb olur 
 
4 Nergis-i bîmârı yâd ile çemende aàlasam 
 Gülsitân àarú-âb-ı óayret lâleler girdâb olur 
 
5 Çeşm-i ter çâh-ı zeneòdânın òayâl itse Naôîm 
 Baór-i eşk-i óasrete girdâb-ber-girdâb olur 
 
 101 (T: 216b, H: 155b, R: 203b, A: 185a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)        
 
1 Ol dü-çeşm-i mest kim lebrîz-i şekker-òâb olur 
 Kişver-i óüsn ü bahâda fitneler der-òâb olur 
 
2 Neşve-i mey nergis-i maòmûrına kâr itmedi 
 Òâb-ı nâz ol çeşm-i sâóirde ne kâfir òâb olur 
 
3 Naúl-i aóvâl-i ser-encâmım uyutdı dilberi 
 Muúteøâ-yı ser-güzeşt ey dil muúarrer òâb olur 
 
4 Âfitâb-ı ãubó-ı vuãlat doàsa bîdâr itmeye 
 Òâb-ı şâm-ı baòtı èuşşâúıñ girân-ter òâb olur 
 
5 Cây-ı ârâm-ı vücûd olsa nola künc-i èadem 
 èÂúıbet encâm her bîdâr dirler òâb olur 
 
6 Ùâèat-i Óaú'dan dili àafletdir âgâh itmeyen 
 Reh-revi dûr eyleyen menzilden ekåer òâb olur 
 
7 Devlet-i dünyâ-yı dûna dil-firîb olma Naôîm 
 Dîde-i cân u dile bir gün ser-â-ser òâb olur 
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 102 (T: 217a, H: 155b, R: 204a, A: 185a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Fihrist-i râz-ı dil ki nice faãl u bâb olur 
 Her ãafóası muúaddime-i ãad-kitâb olur 
 
2 Dûd-ı siyâh-ı âh ki dilden ôuhûr ider  
 Tâ-óaşr kuól-i bâãıra-i âfitâb olur 
 
3 Bu dil ki derd-i èaşú ile zerd ü nizâr ola 
 Bezm-i şeh-i maóabbete târ-ı rebâb olur 
 
4 Teb-lerze-i maóabbet ile dil ki òastedir 
 Sîmâya óaşre dek sebeb-i ıøùırâb olur 
 
5 Bûy-ı ciger gelürse nola dûd-ı âhdan 
 Teéåîr-i tâb-ı âteş-i dilden kebâb olur 
 
6 Her bir kemîne úaùresi elmâsı çâk ider 
 Dilden o girye dîdeye kim intiòâb olur 
 
7 Fehm eyleyen lisân-ı dili çün-dil-i Naôîm 
 Her bir suéâle dil gibi óâøır-cevâb olur 
 
 103 (T: 217a, H: 156a, R: 204a, A: 185a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Baúdıúça óüsnüñe dil-i pür-şûr mest olur 
 Keyfiyyet-i tecellî ile Ùûr mest olur 
 
2 Câm-ı mey-i viãâliñe bir dil ki teşnedir 
 Zehr-âb-ı hecriñ içse de mesrûr mest olur 
 
3 Mümkün mi ser-girân-ı mey-i laèliñ olmamaú 
 èAks olsa câma bâde-i engûr mest olur 
 
4 Gûş itse nây-ı nâle-i òûnîn-terânemi 
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 Muùrib degil o şevú ile ùanbûr mest olur 
 
5 Mestâne bir nigehle òarâb itdi èâlemi 
 Yâ Rab o kec-külâh ne maàrûr mest olur 
 
6 Meclis tamâm tâzelenür sâàarı döner 
 Bir gün murâdı üzre de maòmûr mest olur 
 
7 Peymâne-nûş-ı bezm-i maóabbet Naôîm-veş 
 Görmez òumâr u òâbını pür-zûr mest olur 
 
 104 (T: 217b, H: 156a, R: 204b, A: 185a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Gerçi yâriñ cünbiş-i şîr-i nigâhı cest olur 
 Deşt-i èaşúında şikâr-ı ãayd-gâhı cest olur 
 
2 Ùâéir-i óüsnüñde bilmez nolduàın teéåîr ider 
 èÂşıúıñ ãad-el-óaõer kim tîr-i âhı cest olur 
 
3 Sûde-i elmâsın olursa rîgi itmez iótirâz 
 Peyk-i hâmûn-ı maóabbet şöyle gâhî cest olur 
 
4 Bir úademde ùayy ider biñ èâlem-i endîşeyi 
 Reh-rev-i nüzhet-geh-i feyø-i ilâhî cest olur 
 
5 Raúã ider bir noúùa üzre gelse cevlâna Naôîm 
 Ehl-i ùabèıñ edhem-i kilk-i siyâhı cest olur 
 
 105 (T: 217b, H: 156b, R: 204b, A: 185b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Dil-òaste-i maóabbetiñ âhı nihân olur 
 Bir âhdır ki dûd-ı siyâhı nihân olur 
 
2 Bilmez sükûn u cünbişini olmayan àarîú 
 Mevc-i muóîù-i èaşú-ı ilâhî nihân olur 
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3 Erbâbı fehm ider yine cûş u òurûşını 
 Sulùân-ı mülk-i èaşú sipâhı nihân olur 
 
4 Pinhân ider maóabbeti maèşûú èâşıúa 
 Hep ol sebebledir gehî nigâhı nihân olur 
 
5 Bilmem melek midir o perî-veş nedir Naôîm 
 Gâhî görünse çeşmime gâhî nihân olur 
 
 106 (T: 217b, H: 156b, R: 204b, A: 185b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Seyr-i cemâl gâh nihân geh bedîd olur 
 Naúş-ı òayâl gâh nihân geh bedîd olur 
 
2 Ümmîd ü bîm-i vuãlat u hicrân-ı yâr ile 
 Dilde melâl gâh nihân geh bedîd olur 
 
3 Şîb ü firâzı vâdî-i hecriñ o deñlü kim 
 Peyk-i viãâl gâh nihân geh bedîd olur 
 
4 Bir deşt-gehde teşne-reviz kim şarâb-veş 
 Âb-ı zülâl gâh nihân geh bedîd olur 
 
5 Ebrûsı naúşı olsa nola dilde dîdede 
 Şekl-i hilâl gâh nihân geh bedîd olur 
 
6 Òavf ü recâ muúarrer olursañ da şemèi gör 
 Vaút-i zevâl gâh nihân geh bedîd olur 
 
7 Teéåîr-i tîà-ı nâle-i dil ey Naôîm-i zâr 
 Cevher-miåâl gâh nihân geh bedîd olur 
 
 107 (T: 218a, H: 156b, R: 204b, A: 185b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
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1 Bezme óabâb u sâàar-ı mül çeşm ü gûş olur 
 Faãl-ı bahâra nergis ü gül çeşm ü gûş olur 
 
2 Ol şeh-süvâr-ı óüsn ü melâóat gelür diyü 
 Naèl-i semend-i nâzına pül çeşm ü gûş olur 
 
3 Ol âfitâb-ı óüsni añup nâle eylesem 
 Gökde nücûm u mâh göñül çeşm ü gûş olur 
 
4 Bir sûz u tâb yaúdı ki eczâ-yı èaúlımı 
 Ol sûz u tâba cevher-i kül çeşm ü gûş olur 
 
5 áurbetde naèl ü dâà-ı teniñ yâd idüp o mâh 
 Müjde Naôîm aàlama gül çeşm ü gûş olur 
 
 108 (T: 218a, H: 156b, R: 205a, A: 185b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Mey-i èaşú ile o ser kim pes-i zânûda olur 
 áamıñdan âzâde olup àuããadan âsûde olur 
 
2 Cebhe-i mîr ü gedâ şâh-ı serîr-i èaşúıñ 
 Òâk-i dergâhına âdâbla fersûde olur 
 
3 Pür-òaùardır óaõer it bâdiye-i èâlem-i èaşú 
 Ceste ceste ser-i èuşşâú o yola tûde olur 
 
4 Olmaz esrâr-ı maóabbet ten-i òâkîde nihân 
 Belki òurşîd-i cihân-tâb-ı gül âlûde olur 
 
5 Buldı seylâb-ı maóabbetle fenâ raòt-ı şekîb 
 Aña şâdam ki àubâr-ı àam-ı dil şûde olur 
 
6 Perde-i dîdede taãvîrde ruò-ı cânânı 
 äafóa-i sâde beyâøı siyehî dûde olur 
 
7 Nola şerminden o gül eylemese òande-i nâz 



686 
 

 Gülbün-i bâà-ı edeb àoncası nekşûde olur 
 
8 Dâd u feryâd nemek-dân-ı leb-i şîrîni 
 Tâzeler zaòm-ı dil ü cânı nemek-sûde olur 
 
9 Üstüne ditrer o sîmîn-bedenin sâde-i nâz 
 Teni bir mertebe terlikdeki pâlûde olur 
 
10 Nerm ider òâùır-ı sengîn-i dil-ârâyı Naôîm 
 èÂşıúıñ sûz-ı dili ãanma ki bîhûde olur 
 
 109 (T: 218b, H: 157a, R: 205a, A: 186a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bulmadım hergiz diliñ yâr-ı perî-zâdın bilür 
 äorsañ ammâ biz de meftûnuz diyen adın bilür 
 
2 äûret-i yâri henüz levó-i dile naúş itmedir 
 äanèat-ı Şîrîn'iñ ehl-i èaşú Ferhâd'ın bilür 
 
3 Genc-i bâd-âverd-i èaşú tâ ki eşk ü âhdır 
 Beõl ider hemvâre ne ãarf u ne îrâdın bilür 
 
4 Reh-şinâsân-ı maóabbet pey-rev-i Mecnûn olur 
 Semtini dîvânegân-ı èaşú üstâdın bilür 
 
5 Kâküli úaydında olmaz her ser-âmed dilberiñ 
 Úumrî-i dil-âşiyân serv-i âzâdın bilür 
 
6 Dem-be-dem feryâdıma ùutsa nola gûş-ı úabûl 
 Ol gül-i ter èandelîb-i nâle-muètâdın bilür 
 
7 Naúş-ı cânânı çeküp deyr-i dil ü câna Naôîm 
 Resm ü taãvîrin ne Mânî vü ne Bihzâdın bilür 
 
 110 (T: 218b, H: 157a, R: 205b, A: 186a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
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1 èÂşıú o mâhı ãanma hemân sîm-ten bilür 
 Cism-i laùîfi rûó idügin cümleten bilür 
 
2 Ne sen işit ne ben diyeyim müddeèî saña 
 Derd-i derûnumı benim ancaú bilen bilür 
 
3 Óâlet virür óikâyet-i Mecnûn u Kûh-ken 
 Destân-ı èaşúı başına lâ-büd gelen bilür 
 
4 Bir úaşı yâ àamında olur meşk-i imtióân 
 Úullâb-ı saòt-ı miónet-i èaşúı çeken bilür 
 
5 Bir gül-èizâr şevúine òâr-ı cünûn ile 
 Zaòm-ı derûn-ı èâşıú-ı zârı diken bilür 
 
6 Cân câna olmadır àaraøı yâr ile diliñ 
 Ne ùarz-ı Úays ne reviş-i Kûh-ken bilür 
 
7 Vaãf-ı dehân-ı dilberi şîrîn-edâ ile 
 Ancaú Naôîm gibi bir ehl-i süòan bilür 
 
 111 (T: 218b, H: 157b, R: 205b, A: 186a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Bir tevbe ile ki dil-i sâàar şikest olur 
 Bir sâàar ile tevbe gehî ser-şikest olur 
 
2 Pürdür sevâd-ı şekve ile nâme-i firâú 
 Òavfım budur ki bâl-i kebûter şikest olur 
 
3 Zülfin daàıtdı itdi perâkende dilleri 
 Serdâr kim òaùâ ide leşker şikest olur 
 
4 Seng-i óavâdiå-i sitem-i rûzgârdan 
 Câm-ı cihân-nümâ-yı Sikender şikest olur 
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5 Bu òâr-zâr-ı èaşúdır ey murà-ı dil óaõer 
 Sîmurà geçse óayret ile per şikest olur 
 
6 Kemter şerâr-ı âteş-i èaşú eylese eåer 
 Miréât-ı âfitâb-ı münevver şikest olur 
 
7 Seng-i cefâ-yı yâri óisâb eylese Naôîm 
 Evrâú pâre pâre úalemler şikest olur 
 
 112 (T: 219a, H: 157b, R: 205b, A: 186b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Müselsel ol iki zülfe ki pîç ü tâb gelür 
 Revân-ı silsile-cünbâna ıøùırâb gelür 
 
2 Günüm doàar açılur çeşm-i ùâliè ü baòtım 
 Seóer ki úarşuma ol reşk-i âfitâb gelür 
 
3 Fürûà-ı neşve o gül-rûyı âl âl eyler 
 Úaçan ki nergis-i maòmûrına şarâb gelür 
 
4 èAceb mi rûyına baúdıúça òîre-çeşm olsam 
 Ki âfitâba naôar olsa gözden âb gelür 
 
5 Nevâ-yı èaşú olur cân-ı zâra nâòun-zen 
 Ne dem ki gûş-ı dile naàme-i rebâb gelür 
 
6 Kemâl-i himmet-i pîr-i muàânı gör ki müdâm 
 Düşer ayaàına elbette şeyò u şâb gelür 
 
7 Füsûn-ı fitnede bîdâr iken o çeşm-i siyâh 
 Fesâne-i dili añsam Naôîm òâb gelür 
 
 113 (T: 219a, H: 158a, R: 206a, A: 186b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Virmez selâm o serv-i òırâmân gelür geçer 
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 Yollarda àam-ı èâşıú-ı nâlân gelür geçer 
 
2 Bâúî úalan cerâóat-ı peykânıdır hemân 
 Dilden òadeng-i àamze-i cânân gelür geçer 
 
3 äabr u şekîbe tefriúa virdi o àamzeler 
 Leşker şikeste olsa perîşân gelür geçer 
 
4 Õevú-i viãâli miónet-i hicrân unutdurur 
 Vaút-i èazîzdir ki şitâbân gelür geçer 
 
5 Bulsam èaceb mi Kaèbe-i kûyın suéâl ile 
 Çoúdur o yolda bâdiye-pûyân gelür geçer 
 
6 Virmez dem-i viãâl dile girye ıøùırâb 
 Zîrâ bahâr mevsimi bârân gelür geçer 
 
7 Bir veche nâôır ol ki zevâl olmaya Naôîm 
 Devrân-ı óüsn ü behcet-i òûbân gelür geçer 
 
 114 (T: 219b, H: 158a, R: 206a, A: 186b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Gâhî ki èaks-i úâmeti çeşmim baãar geçer 
 Görsüñ o naòl-i tâze göñülden neler geçer 
 
2 Derdâ ki òuşk girye-i aàyâra raóm ider 
 Ben mâcerâ-yı eşkimi añdıúça ter geçer 
 
3 Biñ èâşıúıñ derûnını bir demde çâk ider 
 Nevk-i òadeng-i àamze hezârân siper geçer 
 
4 Eyler siyâh-pûş serin tünd-bâd-ı dehr 
 Mânend-i şemè-i meclis o kim tâc-ver geçer 
 
5 Âmâc-gâh-ı úalbine dil-dârın ey Naôîm 
 Tîr-i niyâz u nâvek-i âh-ı seóer geçer 
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 115 (T: 219b, H: 158a, R: 206a, A: 186b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Òadeng-i àamze dil-i zâra bî-direng geçer 
 O şîre böyle görünmez gelür òadeng geçer 
 
2 Şikârı olmaàa muràân-ı cân u dil çekilür 
 Hevâda ãanma úaùâr-ı ãaf-ı küleng geçer 
 
3 Boyanma âlına aldanma reng ü bûy-ı güle 
 Ki âl idüp saña bülbül hezâr reng geçer 
 
4 èAceb mi âhdan olsa derûn-ı dil muøùarr 
 O lüccedir ki şikâr almaàa neheng geçer 
 
5 Dil-i øaèîfe tenezzül ider mi şîrâne 
 Naôîm o àamze-i òûnî èaceb peleng geçer 
 
 116 (T: 219b, H: 158a, R: 206b, A: 187a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èÂlem anıñ ki defè-i àama câm-ı Cem çeker 
 èÂlemde câm-ı Cem çeken âdem ne àam çeker 
 
2 Sâúî ayâà-ı èaşúına el urmazım diyen 
 Ol bezm-i òâãa girmeden evvel úadem çeker 
 
3 Gelsün úıyâm-ı nâza úoparsun úıyâmeti 
 Úaddiñ livâ-yı èişve gibi bir èalem çeker 
 
4 Hep zîr-i bâr-ı minnetidir èarø ile semâ 
 èAşúıñ úaùârı ãanma ki bâr-ı elem çeker 
 
5 Sûdâ-gerân-ı vâdî-i bîm ü ümîd-i èaşú 
 Geh sûd iderse gâh ziyân u sitem çeker 
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6 Dil âh idince sûz-ı derûnum èalevlenür 
 Gûyâ neheng lücce-i âteşde dem çeker 
 
7 Ruòsâr-ı òâl-dârına meyl eylesem nola 
 Kim âb u dâne ãâóibini dem-be-dem çeker 
 
8 Óaúúâ ider felekde meh-i hâle-dâra ùaèn 
 Her sâde dil ki sînesine bir ãanem çeker 
 
9 Dolsa òaù-ı òaùâ ile levó-i èamel Naôîm 
 Nevmîd olma èafv-ı İlâhî úalem çeker 
 
 117 (T: 220a, H: 158b, R: 206b, A: 187a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Úalem ü dile kim kârvân-ı àam çekilür 
 Úaùâr-ı şevú-fürûşân úadem úadem çekilür 
 
2 èAceb mi olsa gelû-sûz-ı âh-ı ãubó-demim 
 Ki nây-ı bezm-i maóabbetde böyle dem çekilür 
 
3 Şarâbı ehl-i dile artıú itmesün eksik 
 Meded ãaúınsun o sâúî ki nâmı kem çekilür 
 
4 Sirişk-i dîde geh artup geh eksilürse nola 
 Ki hem ùaşar dem olur cûy-bâr hem çekilür 
 
5 Sipâh-ı èaşúa dayanmaz óiãâr-ı cism-i raúîb 
 Livâ-yı âh-ı derûn gibi bir èalem çekilür 
 
6 Piyâle dâà-ı cünûndur óarîf-i èaşúa müdâm 
 O bezm-i òâãda ôann itme câm-ı Cem çekilür 
 
7 Naôîm levó-i èamel pür òaù-ı òâùâ ise de 
 Dem-i óisâb aña èafv ile úalem çekilür 
 
 118 (T: 220a, H: 158b, R: 207a, A: 187a) 
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 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Vaãf-ı ruòuñ ki ãafóa-i taórîre çekdiler 
 Naúşıñ çıúardılar seni taãvîre çekdiler 
 
2 Gözde göñülde èaks-i ruòuñ gûne gûnedir 
 Gör iòtilâfı her biri bir yire çekdiler 
 
3 Mecnûnuñ oldı Leylî-i zülfüñ görüp meger 
 Òurşîd ãanma şaèşaèa zencîre çekdiler 
 
4 Daèvetler oldı dâéireye baãmadıñ úadem 
 èUşşâú ey perî seni tesóîre çekdiler 
 
5 Şeb-rev-i dîv dutup dil-i èuşşâúı dilberân 
 Bend-i kemend-i zülf-i girih-gîre çekdiler 
 
6 Zîbâ yaraşdı vesme hilâl ebruvânına 
 Zâà-ı fiten virüp iki şemşîre çekdiler 
 
7 Òûn-ı dil içmede o dü-çeşm-i siyâh-mest 
 Âhû iken ùabîèat ile şîre çekdiler 
 
8 Dendân-ı yâri vaãf idi maúãûd-ı ehl-i dil 
 Dür-dâneler ki rişte-i taúrîre çekdiler 
 
9 Yâri Naôîm mecmaè-ı èuşşâúa sevk idüp 
 Ol şeh-süvârı vâdî-i naòcîre çekdiler 
 
 119 (T: 220b, H: 159a, R: 207a, A: 187b) 
 (Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün) 
 
1 Dil-i zârı itdi şeydâ o òaù-ı èiõâr dirler 
 Belî arturur cünûnın kişiniñ bahâr dirler 
 
2 Göreniñ sirişk-i çeşmin aúıdır miåâl-i yârân 
 Òaù-ı rûy-ı yâre ey dil meh-i hâle-dâr dirler 
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3 O nihâl-i nâza cû-veş dil-i zârı meyl idenler 
 Ne úadar sükûn da bulsa yine bî-úarâr dirler 
 
4 Girih-i maóabbetinde baña ùaèn idenler evvel 
 Òam-ı zülf-i yâre şimdi olalım şikâr dirler 
 
5 Gören olsa cân u dilden nola mest-i sîne-çâkı 
 Leb-i laèl-i yâre câm-ı mey-i òoş-güvâr dirler 
 
6 Òaù-ı sebzine naôar úıl nigeh it o gül-èizâra 
 áamı defè ider çemende leb-i cûy-bâr dirler 
 
7 Şeb-i fürúatinde úaddin òam iden miåâl-i hâle 
 O úamer-èiõârı eyler yine der-kenâr dirler 
 
8 Bu àurûr-ı óüsn úalmaz úo hele òaù-âver olsun 
 Yetişür o şûòa âhım buña rûzgâr dirler 
 
9 Aña farø imiş ùavâfı nola saèy iderse dâéim 
 Dile Kaèbe-i ãafâdır ser-i kûy-ı yâr dirler 
 
10 Süòan-ı Naôîm olmuş yine zîb-i gûş-ı cânân 
 äadef-i úabûle düşmüş dür-i şâh-vâr dirler 
 
 120 (T: 220b, H: 159a, R: 207b, A: 187b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Mâcerâsı gözümüñ eşk-i terinden ôâhir 
 Göñlümüñ âteşi âh-ı seóerinden ôâhir 
 
2 èÂşıúıñ yaúdı dilin lâle gibi sûz-ı firâk 
 Gül-i óasret olalı dâà-ı serinden ôâhir 
 
3 Yoú dehânıyla miyânı dir idim var idügi 
 Olmasaydı süòanından kemerinden ôâhir 
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4 èArø-ı óâl itmege óâcet ne o şâh-ı óüsne 
 èÂşıúıñ derd-i dili nâlelerinden ôâhir 
 
5 Dem-be-dem ehl-i naôar èaynına olmazdı eger 
 Laèli kân itmese òûn-ı cigerinden ôâhir 
 
6 Mîhmân úurã-ı meh ü mihri görür irmez eli 
 Nièmet-i òân-ı felek mâ-óaøarından ôâhir 
 
7 Devr-i fânûs-ı òayâl-i felege baúma Naôîm 
 Fânî-i maóø idigi hep ãuverinden ôâhir 
 
 121 (T: 221a, H: 159b, R: 207b, A: 187b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Hemvâre olan sâye-ãıfat òâke berâber 
 Òurşîd-veş eyler serin eflâke berâber 
 
2 Feryâd girîbânım ider pençe-i óayret 
 Gördükçe seni dâmen-i ãad-çâke berâber 
 
3 Yaúdıñ beni bir âteşe kim olmaya cânâ 
 Dûzaò bile bir âh-ı şerer-nâke berâber 
 
4 Pâ-der-gil-i reşk olsa nola serv-i òırâmân 
 Ùûbâ degil ol úâmet-i çâlâke berâber 
 
5 Aósent Naôîmâ saña bu şièrdir ancaú 
 Var ise yine bu àazel-i pâke berâber 
 
 122 (T: 221a, H: 159b, R: 207b, A: 188a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Óarem-i óüsne idüp şekl-i dü-ebrûda kemer 
 Baàlamış ãunè-ı Òudâ iki zer-endûde kemer 
 
2 Ebruvânımla görüp seyl-i dü-çeşmim didiler 
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 İki pül oldı birer gözli iki cûda kemer 
 
3 Ruò-ı zerd ile nola yâri der-âàûş itsem 
 Yâraşur zerdin o sîmîn-ber-i dil-cûda kemer 
 
4 Der-miyân itmez idi naúd-i dil-i èuşşâúı 
 Hâle-veş olmasa ol dilber-i meh-rûda kemer 
 
5 Òançerin bend-i miyân eyleyüp ol sâóir-i nâz 
 İtmiş efsûnla âvîòte bir mûda kemer 
 
6 èÂúıbet úâmetini úabøa-i èaşú itdi kemân 
 Çile çekdirdi hemân zâhide bîhûde kemer 
 
7 Heyéet-i ãûfî-i sâlûsa nigâh eyle Naôîm 
 Sübóa-gerdân-ı riyâ zerú ile âlûde kemer 
 
 123 (T: 221a, H: 159b, R: 208a, A: 188a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Hicrân-ı yâra gerçi ki pâyân olur biter 
 Ammâ degil meşaúúat-i hicrân olur biter 
 
2 Çeşm-i terimde èaks-i lebi oldı cây-gîr 
 Bir baór-i ãâfdır o ki mercân olur biter 
 
3 Ey dil-fikâr-ı èaşú úıyâs eyleme ãaúın 
 Zaòm-ı òadeng-i àamzeye dermân olur biter 
 
4 Biz olmadıú felekde hemân òûşe-çîn-i kâm 
 Toòm-ı ümîd òırmen-i dûnân olur biter 
 
5 Âsân olur Naôîm elem çekme müşkiliñ 
 İmdâd iderse himmet-i merdân olur biter 
 
 124 (T: 221b, H: 160a, R: 208a, A: 188a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
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1 Bîmâr-ı èaşúıñım tenimde cân gelür gider  
 èAúlım àamıñla başıma her ân gelür gider 
 
2 äad-gûne zaómetin çeküp âòir fenâ bulur 
 Âdem cihânda zâr u perîşân gelür gider 
 
3 Dilden neşâù u àam kesilür mi tefekkür it 
 Bir òân-úâhdır o ki mihmân gelür gider 
 
4 Şâdam ki ol mürüvveti yoú cevri çoú perî 
 Daèvet-serâ-yı sîneme pinhân gelür gider 
 
5 Ol şâh-ı óüsne söyle àurûr itmesin Naôîm 
 Mülk-i cemâle çoú şeh-i òûbân gelür gider 
 
 125 (T: 221b, H: 160a, R: 208a, A: 188a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Vaãf-ı úaddiñ óasb-i óâl-i òâùır-ı maózûn yeter 
 èÂşıúa nâòun-be-dil bir mıãraè-ı mevzûn yeter 
 
2 Noúùa-i òâl-i èiõârıñ óüsn ü ân virmiş saña 
 Úâmetiñ cânâ elifdir anda ebrû nûn yeter 
 
3 Òaste-i èaşúam raóîú-i bâde olmaz sûd-mend 
 Nûş-ı dârû-yı leb-i dilber baña maècûn yeter 
 
4 èAşú úâl itdi vücûdum óâãıl itdim rûy-ı zerd 
 Oldı iksîr-i maóabbetle işim altun yeter 
 
5 èAynına gelmez ne deñli dökse ãaçsa ey Naôîm 
 èÂşıúa naúd-i sirişk-i dîde-i pür-òûn yeter 
 
 126 (T: 221b, H: 160a, R: 208b, A: 188b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
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1 Úul olurdum òalú-ı èâlem olmasa úuluñ eger 
 Cân virirdim cevher-i cân olsa maúbûlüñ eger 
 
2 Rişte-i cân u dile virmezdi böyle pîç ü tâb 
 Çîn-pür-çîn olmasa gîsû-yı meràûlüñ eger 
 
3 Kuól-i çeşm-i cân u dildir òâk-i pâyinden getür 
 Kûy-ı cânâna düşerse ey ãabâ yoluñ eger 
 
4 Zülfine dîvâne ol bir âfetiñ ey dil yüri 
 Düşme úayda var ise bir fikr-i maèúûlüñ eger 
 
5 Mihre èaks olsa iderdi her fürûàın bir kemend 
 Ceõbe-i dîdârı òûbân-ı Sitanbûl'uñ eger 
 
6 Òırmen-i èâlemde èömr-i refte dir ey òûşe-çîn 
 áâfil olma el-óaõer var ise maóãûlüñ eger 
 
7 Ebrû-yı yâra Naôîm atmazdı cânın olmasa 
 Òalú-ı èâlem küştesi ol seyf-i meslûlüñ eger 
 
 127 (T: 222a, H: 160b, R: 208b, A: 188b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Sînemde şeróalar ki o tîà-ı nigâh açar 
 Sulùân-ı èaşú leşkerine şâh-râh açar 
 
2 Cismimde dâàlar nola olsa şüküfte-rû 
 Gülzâr-ı èaşú àoncaların bâd-ı âh açar 
 
3 Ol ùıfl-ı nâz ezber idüp ders-i èişveyi 
 Gâhî úapar kitâbını destinde gâh açar 
 
4 Olsun óavâle leşker-i nâz u teàâfüli 
 Mülk-i derûn-ı èâşıúı böyle sipâh açar 
 
5 Geldikçe úaddi cünbiş-i reftâra gûyiyâ 
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 Râyât-ı nâzını o şeh-i kec-külâh açar 
 
6 Bâd-ı nesîm-i feyø-i ilâhî vezân olup 
 Bir gün der-i ümîdimi bî-iştibâh açar 
 
7 Eşheb-süvâr-ı èarãa-i èirfâna ey Naôîm 
 Her teng semti edhem-i kilk-i siyâh açar 
 
 128 (T: 222a, H: 160b, R: 208b, A: 188b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Miåâl-i óalúa-i der dîde reh-güõâra bakar 
 Gelür diyü o perî naúdini niåâra baúar 
 
2 Fiàân ki añlamadı germ ü serd-i èâşıú-ı yâr 
 Ne sûziş-i dile ne çeşm-i eşk-bâra baúar 
 
3 èUbûr ider yem-i hecri nesîm-i vuãlat ile 
 Sefîne-i dil-i ser-geşte rûzgâra bakar 
 
4 Göñül çeh-i õeúanında cemâli şevúiyle 
 Raãad-nişîn olup ol necm-i tâb-dâra baúar 
 
5 Müdâm èârıø-ı âlinde òâl-i müşgîni 
 Miåâl-i Hindû-yı âteş-perest nâra baúar 
 
6 İdüp sefer çıúarır bâàa tûà-ı şâhîsin 
 èAzîmet itmege sulùân-ı gül bahâra baúar 
 
7 Gören òaù-âver o èazrâ-èiõâr-ı yâri Naôîm 
 Benefşe-zâr-ı leùâfetde cûy-bâra baúâr 
 
 129 (T: 222b, H: 160b, R: 209a, A: 189a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Eşk-i ter kim dîde-i èuşşâú-ı şeydâdan çıúar 
 Gevher-i şeh-vâr gûyâ úaèr-ı deryâdan çıúar 
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2 Òâr-zâr-ı àamda yoú çâre tegerg-i àuããadan 
 Mübtelâlar böyle úalursa ser ü pâdan çıúar 
 
3 Şâd olur rûó-ı revânım sînemi itsem hedef 
 Tîr-i èişve her úaçan kim ol úaşı yâdan çıúar 
 
4 Gûyiyâ bir burcdan iki hilâl eyler ôuhûr 
 Ol dü-ebrû kim òam-ı zülf-i dilârâdan çıúar 
 
5 Tâb-ı meyden ruòları olmuş èaraú-rîz-i neşâù 
 Âb-ı òoş-bûdur Naôîmâ verd-i raènâdan çıúar 
 
 130 (T: 222b, H: 161a, R: 209a, A: 189a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çün niyâm-ı vesmeden ol òançer-i ebrû çıúar 
 Aña istiúbâle tenden cân-ı miónet-cû çıúar 
 
2 Fikr-i òâl-i müşg-fâm-ı yâr ile âh eylesem 
 Micmer-i tende yanup dil dûd-ı èanber-bû çıúar 
 
3 Úays-veş Mecnûn ide Leylâ'yı da ol mest-i nâz 
 Raúã idüp zîr-i külâhından ki ol gîsû çıúar 
 
4 Úaãd ider durmaz dil-i zâra dü-çeşm-i dil-rübâ 
 Gûyiyâ bir şîr ile cenge iki âhû çıúar 
 
5 Gelse reftâra o naòl-i èişve gülşende Naôîm 
 Âsumâna her ùaraf ãad-naèra-i yâ hû çıúar 
 
 131 (T: 222b, H: 161a, R: 209a, A: 189a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Göñül ki fikret-i zülfüñle pîç ü tâba düşer 
 Revân-ı silsile-cünbân ãad-ıøùırâba düşer 
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2 Feøâ-yı maóşere de gelse mest-i şeydâdır 
 O kim òayâl-i lebiñle şarâb-ı nâba düşer 
 
3 O murà-ı bâà-ı edebdir göñül ki anda eger 
 Açılsa àonca-i cennet bile óicâba düşer 
 
4 Yine fürûà-ı cemâliyle şâm-ı zülfinde 
 Diyâr-ı Çîne diliñ èazmi mâh-tâba düşer 
 
5 Naôîm genc-i ümîdiñ seniñ daòi açılur 
 Bu nüh-revâú-ı sipihr içre bir òarâba düşer 
 
 132 (T: 223a, H: 161a, R: 209b, A: 189a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Hümâ gibi saña kim dir ki òâke sâye düşür 
 Bülend-himmet iseñ sâyeñi hümâya düşür 
 
2 Òaber götür dil-i zârımdan ey nesîm-i çemen 
 Meded yoluñı kûy-ı dil-rübâya düşür 
 
3 Sefîne-i dili ey nâòudâ-yı lücce-i èaşú 
 Yeter hevâña uyup mevce-i belâya düşür 
 
4 Òadeng-i àamzesiniñ dil-figârı olmayanı 
 İlâhî nergis-i bî-mâr-veş èaãâya düşür 
 
5 Naôîm òâb-ı ãafâ vir miyân-ı meclisde 
 Maóallidir o şeh-i óüsne bir óikâye düşür 
 
 133 (T: 223a, H: 161b, R: 209b, A: 189a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Kimi görürse göñül ùâlib-i óabîb ãanur 
 Cihânda èâşıú olan èâlemi raúîb ãanur 
 
2 Nigâh iden õeúan-ı òâl-dârına yâriñ 
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 Çekirdegi görinür nev-resîde sîb ãanur 
 
3 Bahâr-ı gülşen-i kûyında gûş iden o gülüñ 
 Nevâ-yı nâlemi feryâd-ı èandelîb ãanur 
 
4 Ümîd-i dârû-yı vuãlatla òaste-i hicrân 
 Piyâle ãunsa ecel şerbet-i ùabîb ãanur 
 
5 Gören diliñ nigerânın o zülf-i müşgîne 
 Mekân arar úalúup aòşama bir àarîb ãanur 
 
6 Elimde sâàar-ı pür-bâde seyr iden sâúî 
 Ayaàına gele bir âdemiñ naãîb ãanur 
 
7 Telâş-ı silsile-i çîn çîn-i zülfi ile 
 Dil-i Naôîm'de dilber nice şekîb ãanur 
 
 134 (T: 223a, H: 161b, R: 209b, A: 189b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Gedâya èucb u tekebbür belâ úaøâ yetişür 
 Vücûd-ı mûra belî bâl ü per belâ yetişür 
 
2 Miåâl-i künc-i úanâèat cihânda genc olmaz  
 áubâr-ı kûy-ı àınâ baña kîmyâ yetişür 
 
3 Virirse naúd-i lebin câna erzândır 
 O laèl-i nâba göñül ãanma kim bahâ yetişür 
 
4 Ne deñli germ-èinân-ı ferâàat olsa da dil 
 Semend-i óüsn ile bir ùıfl-ı dil-rübâ yetişür 
 
5 Saña cinân baña cânân gerekdir ey vâèiô 
 Seniñ saña yetişürse benim baña yetişür 
 
6 Zamân-ı òaùùın añup âhdan óaõer itsün 
 Bu rûzgârdır ol şûòa bed-duèâ yetişür 
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7 Nihânî laèl-i leb-i yârdan selâm aluruz 
 O àoncadan bize bir bûy-ı âşinâ yetişür 
 
8 Nola görüp ser-i kûyında yâri öpsem elin 
 O èîd-gâhda bir dest-i meróabâ yetişür 
 
9 Naôîm'i itse nola feyø-i nuùúı èâlem-gîr 
 Ki şöhret-i Cem'e câm-ı cihân-nümâ yetişür 
 
 135 (T: 223b, H: 161b, R: 210a, A: 189b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Òumâr-ı nâza düşüp nergisiñ ki òaste yatur 
 Mizâc-ı èişve perîşân olup şikeste yatur 
 
2 Nişân-ı seng-i sitemdir esîr-i bende cünûn 
 Düşen göñüller o zülfe şikeste-beste yatur 
 
3 Virüp èiõârıña tâb-ı ùarâvet ol gîsû 
 Miåâl-i sünbül-i sîr-âb deste deste yatur 
 
4 Hezâr şâha úuruldı bisâù-ı meclis-i dehr 
 Bu daòmede nice Cemşîd-i bî-òuceste yatur 
 
5 äaóîfe üzre Naôîmâ süùûr-ı naôm-ı terim 
 Sipâh-ı deşt-i beyândır ki ceste ceste yatur 
 
 136 (T: 223b, H: 162a, R: 210a, A: 189b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 İdenler dûr cânândan beni cânında bulsunlar 
 áalaù didim degil cânında cânânında bulsunlar 
 
2 Olanlar èaşú ile güm-geşte-dil mıãr-ı maóabbetde 
 O Yûsuf-ùalèatiñ çâh-ı zeneòdânında bulsunlar 
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3 Hüner derd-i dili bilmek degildir âh-ı serdinden 
 O derdiñ bundadır óikmet ki dermânında bulsunlar 
 
4 Òadeng-i çeşminiñ mecrûóıdır dil bir úaşı yânıñ 
 İnanmazlarsa úanın nevk-i müjgâñında bulsunlar 
 
5 İdenler zûr-ı dest-i óüsn-i èâlem-gîrini inkâr 
 O mâhıñ pençe-i mihriñ girîbânında bulsunlar 
 
6 O naòl-i èişveniñ gül-çîn olanlar bâà-ı vaãlından 
 Benim gibi o õevúi dâà-ı hicrânında bulsunlar 
 
7 Bu şièr-i pâki görsünler füsûn-kârân naôm içre 
 Naôîm-i sâóiriñ var ise aúrânında bulsunlar 
 
 137 (T: 224a, H: 162a, R: 210a, A: 190a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Tâ ki tennûr-ãıfat sîne fürûzân bulunur 
 Her kemîne şererinde nice ùûfân bulunur 
 
2 Ten-i pür-dâàıma olduúça revân úaùre-i eşk 
 Her ser-i dâàda biñ dûzaò-ı sûzân bulunur 
 
3 Yâd-ı laèliñle seniñ her ser-i müjgânımda 
 Mihr-i óüsnüm arasañ kân-ı bedaòşân bulunur 
 
4 Cevr-i hecriñden iderken gile èâşıúda daòi 
 äunmadan dest ne dâmen ne girîbân bulunur 
 
5 Şâhid-i naôm-ı Naôîm olsa sîne-pûş nola 
 Her süùûrında nice çeşme-i óayvân bulunur 
 
 138 (T: 224a, H: 162a, R: 210b, A: 190a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Úavs-ı ebrû ki ne dem ey dil-i şeydâ úurılur 
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 Kâr-zâr-ı ãaf-ı müjgân-ı dil-ârâ úurılur 
 
2 Dûd-ı âh itse nola farú-ı serimde cilve 
 Şâh-ı èaşúam ki baña çetr-i muèallâ úurılur 
 
3 èArø-ı kâlâ-yı cemâl eylese ol òâce-i óüsn 
 Kişver-i èaşúda bâzâr-ı temennâ úurılur 
 
4 Gelse reftâra o serv-i çemen-i óüsn ü bahâ 
 èÂleme fitne düşer şûriş ü àavàâ úurılur 
 
5 Sâàar-ı dâà-ı Naôîm olmada pür-òûn-ı sirişk 
 Yâre sînemde meger meclis-i ãahbâ úurılur 
 
 139 (T: 224a, H: 162b, R: 210b, A: 190a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Her bir nevâ-yı nâle ki èuşşâúdan úopar 
 Òûnîn-terâne-i dil-i müştâúdan úopar 
 
2 Úopmaz vefâ o seng-derûn-ı mâh-pâreden 
 Zer-òışt-ı âfitâb bu nüh-ùâúdan úopar 
 
3 äıàmaz miyân-ı èâşıú u maèşûúa úîl u úâl 
 Hep güft-gû raúîb-i bed-aòlâúdan úopar 
 
4 Evãâf-ı óûr u Kevåer ile şâhid ü meye 
 Òâhiş úoparsa zâhid-i zerrâúdan úopar 
 
5 Naúl eyle óâl ü úâliñi ey kilk-i ter-zebân 
 Destân-ı èaşúı enfüs ü âfâúdan úopar 
 
6 èAúl ü şekîb gitdi yaúup èaşú göñlümi 
 áâret bisâù-ı òâneyi iórâúdan úopar 
 
7 Âzâde-i bahâr u òazân-ı ümîd ü yeés 
 Bir servdir ki gülşen-i èıùlâúdan úopar 
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8 Bulmaz fenâ maóabbetiñ eczâ-yı defteri 
 Şîrâze-i beúâ bu nüh-evrâúdan úopar 
 
9 Naòl-ı ùalebde mîve-i maúãûd olur Naôîm 
 Bir gün nesîm-i úudret-i Òallâú'dan úopar 
 
 140 (T: 224b, H: 162b, R: 210b, A: 190a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Gerçi kim óüsn ile çoú dilber-i mümtâz úopar 
 Saña beñzer lebi àonca ruòı gül az úopar 
 
2 Pây-mâl eyle ãaf-ı ehl-i niyâzı yoluña  
 Esb-i nâzı úopar ey dilber-i ùannâz úopar 
 
3 Óaú budur kim seni aàyâr ile hem-bezm görüp 
 Yüregi èâşıúıñ ey mest-i mey-i nâz úopar 
 
4 Nâòun-ı nâzik olursa aña bir gün der-kâr 
 Penbe-i dâà-ı dil-i èâşıú-ı ser-bâz úopar 
 
5 Ne benim gibi fütâde bulunur ayaàıña 
 Ne seniñ gibi sehî-serv-i ser-efrâz úopar 
 
6 Úad-i òam-geştemi ben bezm-i àama çeng itdim 
 Demdir ey muùrib-i dil sen de bir âvâz úopar 
 
7 Dâstân-ı dilini söyle Naôîm-i zârıñ 
 Vaútidir ey úalem-i maèreke-perdâz úopar 
 
 141 (T: 224b, H: 162b, R: 211a, A: 190b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Râyet-i nâzı yerinden ki o úâmet úoparır 
 Yürüdükçe ser-i èuşşâúa úıyâmet úoparır 
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2 Evvelîn cilvede pâ-mâli olur ehl-i niyâz 
 Eşheb-i nâzını gâhî ki o âfet úoparır 
 
3 Künc-i hicrânda iken èâşıú-ı zârıñ yüregin 
 Óak budur kim òaber-i müjde-i vuãlat úoparır 
 
4 Sînesin mest olup açsa o perî meclisde 
 Çâk idüp ceyb-i dili pençe-i óayret úoparır 
 
5 Ne belâdır dil-i şeydâ baña bilsem yâ Rab 
 Dem-be-dem başıma àavàâ-yı maóabbet úoparır 
 
6 El virüp bâàçe-i kâmda ey dil bir gün 
 Dest-i furãat gül-i ümmîdiñi elbet úoparır 
 
7 Penbe-i dâà-ı diliñ èâúıbetü'l-emr Naôîm 
 Dest-i nâz ile o mest-i mey-i naòvet úoparır 
 
 142 (T: 225a, H: 163a, R: 211a, A: 190b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Sâàar-ı lebrîzi kim sâúî-i devrân döndürür 
 Pençe-i òurşîd ile bir mâh-ı tâbân döndürür 
 
2 Nîm-ruòdur ãanma taãvîrinde de ãad-nâz ile 
 Rûyını èuşşâúdan ol şûò-ı fettân döndürür 
 
3 Eylese miórâb-ı ebrûsın òayâl ol meh-veşiñ 
 Sübóasın zâhid telâşından perîşân döndürür 
 
4 Vaède-i vaãl itse de ol tünd-òû baòtım yine 
 İtdügi iúrârdan eyler peşîmân döndürür 
 
5 èAzm-i râh-ı vuãlat itse gird-bâd-âsâ serin 
 èÂşıúıñ bâd-ı semûm-ı deşt-i hicrân döndürür 
 
6 Gendüm-i maúãûduma nevbet degürmez çarò-ı dûn 
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 Âsiyâbın gerçi cûy-ı eşk her ân döndürür 
 
7 Rû-nümâ olmazsa eşkâl-i murâdın ey Naôîm 
 Tâ-be-key fânûsını bu çarò-ı gerdân döndürür 
 
 143 (T: 225a, H: 163a, R: 211b, A: 190b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Dehriñ ne taòt-gâhı ne şâhen-şehi úalur 
 Sâúî teàâfüli úo ki meclis tehî úalur 
 
2 Nâ-mihribânlıú eyleme ey mâh-pâre gel 
 Bu gerdişiñ ne mihri úalur ne mehi úalur 
 
3 Raóm eyle eşk-i âlime ey òoş-òırâm-ı nâz 
 Ne cûy-bâr-ı bâà ne serv-i sehî úalur 
 
4 Şâdam ki bârî görmez isem de cemâliñi 
 Gözden giderse gâh òayâliñ gehî úalur 
 
5 Tozlar úoparsa dest-i süòanda nola Naôîm 
 Bir gün ne esb-i ùabèı ne cevlân-gehi úalur 
 
 144 (T: 225a, H: 163b, R: 211b, A: 191a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Mest olsa bûse-i lebin ol mâh-rû virir 
 Naòl-i ümîddir ki gül-i ârzû virir 
 
2 Yâriñ şarâb geldi úıyâs itme çeşmine 
 Tîà-ı siyâh-tâbına bâdeyle ãu virir 
 
3 Gül olsa nergisi nola ùâèat-i èişveden 
 Òûn-âbe-i şehîd-i àamıyla vuøû virir 
 
4 Âl itdi ãanma bâde ruòın bâà-bân-ı óüsn 
 Bâà-ı cemâli güllerine reng ü bû virir 
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5 Elmâs-pâredir süòanıñ óaú bu kim Naôîm 
 Evvel naôarda naúd-i óayâtın èadû virir 
 
 145 (T: 225b, H: 163b, R: 211b, A: 191a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)   
 
1 Seóer ki destime sâúî benim ãabûó virir 
 Füsürde úâleb-i bî-câna ãanki rûó virir 
 
2 İderse pîr-i òarâbât himmetin der-kâr 
 Şarâb-ı köhne baña õevú-i èömr-i Nûó virir 
 
3 Òoşâ piyâle-i bezm-i àınâ ki tâ-be-óaşr 
 Òumâra keyf-i meyi tevbe-i naãûó virir 
 
4 äafâ-yı gevher-i dil feyø-i èaşú-ı pâk iledir 
 Belî cevâhire hep âb u tâbı yûó virir 
 
5 Òudâ kerîmdir ebvâb-ı òâhişe bir gün 
 Naôîm saèâti var èâúıbet fütûó virir 
 
 146 (T: 225b, H: 163b, R: 211b, A: 191a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Çek câm-ı nâzı nergisiñe âb u tâb vir 
 Mestâne tîà-ı àamzeñe bâdeyle âb vir 
 
2 Ben bülbül-i belâ-keşe de var mı niyyetiñ 
 Yoú mı dehânıñ ey gül-i ter bir cevâb vir 
 
3 Ùop eylediñ feøâ-yı melâóatde dilleri 
 Çevgân-ı gîsuvanıña da pîç ü tâb vir 
 
4 Geh gülşen-i cemâliñi eyle benefşe-zâr 
 Gâhî gül-i èiõârıña sünbül niúâb vir 
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5 Her bâde ser-girân idemez sâúiyâ beni 
 èAks-i lebiñle perveriş olmuş şarâb vir 
 
6 èArø eyledikçe òâl-i ruò-ı âteşîniñi 
 Sîm-âb gibi cân u dile ıøùırâb vir 
 
7 Yansun fürûà-ı pertev-i mihriñle sînesi 
 Yâ Rab Naôîm-i zâra da bir sûz u tâb vir 
 
 147 (T: 225b, H: 163b, R: 212a, A: 191a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Derûn-ı èâşıúı ehl-i maóabbet òaste isterler 
 Şikeste-diller elbette dil-i işkeste isterler 
 
2 Umar gül-bûseler èuşşâú gülzâr-ı cemâliñden 
 Bu bâàıñ gülleri luùf ile deste deste isterler 
 
3 Sipihre itme ey dil èarø-ı óâcet himmet erbâbı 
 Hümâ-yı ùabèı dâm-ı imtinândan reste isterler 
 
4 Duòûl-i meclis-i işrâúiyân-ı èaşú mümkin lîk 
 O bezm-i òâãa hem mecnûn u hem dem-beste isterler 
 
5 Naôîm-âsâ şehîd-i èaşú olmaú kâr-ı müşkildir 
 O cellâdıñ ser-i şemşîrine şâyeste isterler 
 
 148 (T: 226a, H: 164a, R: 212a, A: 191a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ùâèat-i èaşúda kim çeşm-i pür-âb isterler 
 Sîne pür-sûz u derûn pür-tef ü tâb isterler 
 
2 Dâà-ı pür-òûn-ı ciger de yetişür èuşşâúa 
 Ne piyâle ne şarâb u ne kebâb isterler 
 
3 Óalúa-i bezm-i maóabbetde olan ser-mestân 
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 Dili sâúî gözi câm eşki şarâb isterler 
 
4 Rûz-ı maóşerde şehîdân-ı ser-i tîàıñdan 
 Ne suéâl ü ne cevâb ü ne óisâb isterler 
 
5 Úayd-bend-i resen-i zülfüñ olanlar nigehiñ 
 áaøab-âlûde-i pür-òışm u èitâb isterler 
 
6 Câm-ı pey-der-pey-i èaşúıñla bulanlar óâlet 
 èÂşıúı mest-i ser-endâz u òarâb isterler 
 
7 Var mı dîvânçe-i ùabèıñda Naôîmâ yârân 
 Òoş süòan pâk edâ tâze cevâb isterler 
 
 149 (T: 226a, H: 164a, R: 212a, A: 191b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Kâküllerin daàıtmış o òûr-ı cemîli gör 
 Emvâc-ı èanberîn ile gel selsebîli gör 
 
2 Kenèâniyân-ı óasretiñ ey Yûsuf-ı cemâl 
 Baú dem-be-dem sirişkine ùuàyân-ı Nîli gör 
 
3 Mâhiyyetin görünce seni bildi âfitâb 
 Pertev-gedâ-yı ùalèatıñ olmuş õelîli gör 
 
4 Teslîm olma èaúlına tevfîúa maôhar ol 
 Uyma ceres ãadâsına ey dil delîli gör 
 
5 Baú cebhesinde ùurre-i èanber-siriştine 
 Levó-i úamerde naúş-ı per-i Cebreéîli gör 
 
6 Seyr it gül ü benefşeyi ãad-sûz u tâb ile 
 Ey dil derûn-ı bâàda dâà u fetîli gör 
 
7 Cânânı çeşm-i cân ile eyle müşâhede 
 èİbretle ey Naôîm o ãunè-ı celîli gör 
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 150 (T: 226a, H: 164b, R: 212b, A: 191b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Devr-i ruòuñda zülfüñ pür-pîç ü tâb göster 
 Siór ile nîm-şebde bir âfitâb göster 
 
2 Sâúî fürûà-ı meyden olsun ruòuñ èaraú-rîz 
 Bezm-i bahâr-ı óüsni pür-âb u tâb göster 
 
3 Bulsun ãafâ ãuyından gevher-şinâs-ı meclis 
 Elmâs-ı dürc-i câmı pür-lâl-i nâb göster 
 
4 Miréât-ı óüsnüñ eyle cevher-nümâ-yı naòvet 
 Gâhî cebîniñ üzre çîn-i èitâb göster 
 
5 Luùf eyle naúş-ı óüsnüñ naúúâş ùaró iderseñ 
 Çeşm-i siyâh-ı mestiñ maòmûr-ı òâb göster 
 
6 Sûz-ı derûn odur kim bir âh-ı pür-eåerle 
 èAùşân-ı èaşúa ey dil baóri åerâb göster 
 
7 Luùfuñ ile úıl güşâde úufl-i der-i ümîdiñ 
 Yâ Rab Naôîm-i zâra sen fetó-i bâb göster 
 
 151 (T: 226b, H: 164b, R: 212b, A: 191b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Zülfün ki pîç ü tâb ile cânâne gösterir 
 Her târı èaúl-ı evveli dîvâne gösterir 
 
2 Zîr-i niúâb-ı ùurreden âheste èarø idüp 
 èUşşâúa yâr óüsnini rindâne gösterir 
 
3 Bir âşinâ muèâmele-i nâz ile o şûò 
 äabr u şekîbi èâşıúa bîgâne gösterir 
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4 äayd-ı hümâ-yı câna o ãayyâd-ı âfetiñ 
 Zülfiyle òâli dâm úurup dâne gösterir 
 
5 Dilde hezâr zaòm açılur tîà-ı àamzesin 
 Dilber ki bezm-i bâdede mestâne gösterir 
 
6 İtse kemân-ı óüsnini pür tîr-i nâz ile 
 Ebrûsını dile müjesin câna gösterir 
 
7 Gûyâ Naôîm pençe-i òurşîdden felek 
 Zülf-i siyâh-ı dilbere bir şâne gösterir 
 
 152 (T: 226b, H: 164b, R: 213a, A: 192a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ruòsârın ol perî ki òaù-âverde gösterir 
 Mâh-ı sipihr-i óüsni siyeh-çerde gösterir 
 
2 Dil rîsmân-ı zülfüne meyl itdi bilmeziz 
 Üstâd-ı èaşú anı ne çenberde gösterir 
 
3 äanma lebinde âb ile ol sâóir-i cemâl 
 Siór ile âb úaùresin aòkerde gösterir 
 
4 Her bir òamında ôâhir olur bir hilâl o mâh 
 Óüsnün ki zîr-i zülf-i muèanberde gösterir 
 
5 Mihr-i münîr mâh ile gûyâ úırân ider 
 Sâúî ki èaks-i rûyını sâàarda gösterir 
 
6 Bâzî-i àamda mühre-i dâà-ı derûnını 
 èAşú ehli gâh sînede geh serde gösterir 
 
7 Meràûle-kârî-i ney-i kilk-i Naôîm'i gör 
 Her dil-güşâ ãarîrde bir perde gösterir 
 
 153 (T: 227a, H: 165a, R: 213a, A: 192a) 
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 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Efsûn-ı laèli èâşıúı mebhût gösterir 
 Her òandede iki çeh-i Hârût gösterir 
 
2 İècâz-ı laèlidir o Mesîóâ-demiñ ki hep 
 Elmâs-ı âb-ı dîdemi yâúût gösterir 
 
3 Bir dil ki feyø-i èaşú ide hem-meşreb-i sürûş 
 Nâsût iken maúâmını lâhût gösterir 
 
4 Çeşmim yine gürisne-i òân-ı firâúdır  
 Gerçi müdâm òûn-ı dilim úût gösterir 
 
5 Óayfâ Naôîm âyîne-i kec-nümâ-yı baòt 
 Dûşîze-i ümîdimi fertût gösterir 
 
 154 (T: 227a, H: 165a, R: 213a, A: 192a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òâne-i cânı àam-ı cânâna kim teşrîf ider 
 Ùâlièi gör ibtidâ sen çıú diyü teklîf ider 
 
2 Oldı meşú-i imtióân dil bir kemân-ebrûya kim 
 Tîr-i cân-teéåîr-i müjgânın úaøâ taèrîf ider 
 
3 èÂşıúıñ bâr-ı belâ-yı èaşú-ı rûz-efzûn-ı yâr 
 Úâmetin eyler dü-tâ derd-i dilin taøèîf ider 
 
4 Ben òaù-âver dilbere dilber dimem dirmiş raúîb   
 Gör ne kâfir-mâcerâdır muãóafı taòfîf ider 
 
5 Siór-i gûn-â-gûn ile kilk-i füsûn-kâr-ı Naôîm 
 Vaãf-ı zülf-i yârda bilmem neler taãnîf ider 
 
 155 (T: 227a, H: 165a, R: 213b, A: 192a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
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1 Her âh-ı girye-òîz ki dilden ôuhûr ider 
 Ùûfân-ı eşk-i óasrete çeşmim tenûr ider 
 
2 İtdikçe âteş-i dili pür iltihâb-ı èaşú 
 Ednâ şerârın aòker-i dâà-ı şuèûr ider 
 
3 Geh iltifât-ı èaşú ile sulùân olur gedâ  
 Geh dehşet-i hücûmı Süleymân'ı mûr ider 
 
4 èAşú oldı tâ ki bâde òum-ı mihre óaşre dek 
 Câm-ı hilâli pertevi lebrîz-i nûr ider 
 
5 Yek lemèa-i tecellî-i ùâúat-güõâr-ı èaşú 
 Kemter vücûd-ı èâşıúı ãad-reşk-i Ùûr ider 
 
6 èİãmet-serâ-yı pâdişeh-i èaşú òıdmetin 
 Rıêvân derinde itse derûnında óûr ider 
 
7 Òûnîn-terâne-i neyi kilk-i Naôîm olur 
 Her naôm-ı ter ki èaşú ile dilden ãudûr ider 
 
 156 (T: 227b, H: 165b, R: 213b, A: 192b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Mescid-i nâzda ol şûò ne dem secde ider 
 Úıble-i óüsnüne ebrûları hem secde ider 
 
2 Kâfir îmâna gelür görse cemâl-i pâkin 
 Deyr-i nâz içre ki gâhî o ãanem secde ider 
 
3 Görüp ebrûları miórâbını gökden meh-i nev 
 Eyleyüp úaddini taèôîm ile òam secde ider 
 
4 Eyleyüp Kaèbe-i kûyın dil ü cân ile ùavâf 
 Ùâú-ı ebrûlarına şeyò-i Óarem secde ider 
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5 Vaãfın ol úıble-i cân u diliñ itdikçe Naôîm 
 Şükr idüp şevú ile destimde úalem secde ider 
 
 157 (T: 227b, H: 165b, R: 213b, A: 192b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Tâb-ı mey kim ruòını gül gül ider 
 Cemi óasret-keş-i câm-ı mül ider 
 
2 Rûy-ı pür-tâbı ruòı rengîni 
 Şemè-i pervâne güli bülbül ider 
 
3 èAnberîn zülfi düşüp èârıøına 
 Sünbülin gül gülini sünbül ider 
 
4 Dânesiz dâma çeker murà-ı dili 
 O perî kim heves-i kâkül ider 
 
5 Rûó-ı Cemşîd'e olur meråiye-òân 
 Her ne dem òulú-ı sebû úulúul ider 
 
6 Eåer-i sûz-ı derûn-ı èuşşâú 
 Yaúar eczâ-yı raúîbi kül ider 
 
7 Õü'l-fiúâr-ı úalemiñ óaú bu Naôîm 
 Ùabèıñı hem-reviş-i Düldül ider 
 
 158 (T: 227b, H: 165b, R: 214a, A: 192b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nigâh-ı cân-güdâzıñ kim dil-i òârâyı ãu eyler 
 Seniñ manôûruñ evvel cân u dilden şüst u şû eyler 
 
2 Úabâ-yı cismim ey òayyâù-ı nâz itdikçe àamzen çâk 
 Ser-â-ser sûõen-i müjgân-ı dil-dûzuñ rüfû eyler 
 
3 Görüp óâl-i lebiñ ãandım ùavâf-ı Kaèbe-i óüsne 
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 Kenâr-ı çeşme-i zemzemde bir hindû vuøû eyler 
 
4 Ölürseñ bir daòi âyîne-i úalbim şikest itme 
 Bu òod-bînlik seni âòir benimle rû-be-rû eyler 
 
5 Şarâb-ı laèl-i nâbıñ óasretiyle òâk olan zârıñ 
 Serin sâúî-i devrân câm idüp cismin sebû eyler 
 
6 Nola şevú-i ruòuñ õevú-i lebiñle olsa dil gûyâ 
 Baúup miréâta ùûùî-i şeker-òâ güft ü gû eyler 
 
7 Naôîm-i zâr-veş giryân olup úaddiñ òayâl itsün 
 Kenâr-ı cûda her kim sâye-i serv ârzû eyler 
 
 159 (T: 228a, H: 166a, R: 214a, A: 193a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nesîm-i èaşú o deñli pîç-ber-pîç-i hirâs eyler 
 Ki èâşıú naòl-i çemen bîd-i mecnûndur úıyâs eyler 
 
2 Felek ehl-i diliñ beyt-i ümîdin itse taèmîr 
 Yine elbette seng-i cevr ile ùaró-ı esâs eyler 
 
3 Müjem barmaú óisâbın gösterir ùuàyân-ı eşkimden 
 O dem kim Nîl-i girye dîdemi Ümmü'l-úıyâs eyler 
 
4 Firâú-ı yâr ile itdikçe çeşmim girye-i òûnîn 
 Kümeyt-i eşkime müjgânımı gül-gûn úuùâs eyler 
 
5 Dil-i şeydâ fürûà-ı nûr-ı ruòsârıyla rûşendir 
 Miåâl-i mâh kim òurşîdden nûr iútibâs eyler 
 
6 Döküp zülf-i siyâhın ol cemâl-i bâ-kemâl üzre 
 Muèallâ Kaèbe-i ruòsârına müşgîn-libâs eyler 
 
7 Lebi yâd olduàundan óaôô ider ol cevher-i nâzı 
 Ser-â-ser bulsa hep èuşşâúını cevher-şinâs eyler 
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8 Gedâ-yı dergehiñdir àayra muótâc eyleme yâ Rab 
 Naôîm-i zâr ancaú luùfı senden iltimâs eyler 
 
 160 (T: 228a, H: 166a, R: 214a, A: 193a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 O òûnî kim çatup müjgânını gâhî kemân eyler 
 Muúaddem levó-i cân u dilde tîrin imtióân eyler 
 
2 Bedîd olsa nola geh kâkülinde gâh òaùùında 
 Dil-i şeydâ ricâlü'l-àayb-veş ùayy-i mekân eyler 
 
3 Degil zülf-i òam-ender-òam ruòında leşker-i fitne 
 Firâz-ı úulle-i óüsne resenden nerdübân eyler 
 
4 Nice âsûde olsun cân u dil kim bîm-i çeşminden 
 Òam-ı zülfin sipâh-ı fitneye dârü'l-emân eyler 
 
5 Olur her úaùresi dâà-ı derûn-ı şems-i rüstâòîz 
 Fürûà-ı bâde kim gâhî èiõârın òoy-çekân eyler 
 
6 İden ser-menzil-i maúãûda vâãıl tîr-i ümîdin 
 Hilâl-âsâ kemânın zîb-i ùâú-ı âsumân eyler 
 
7 Úalursa zûr-ı endîşeyle böyle Rüstem-i ùabèım 
 Naôîm-i pür-hüner-veş dehre nâmın dâstân eyler 
 
 161 (T: 228b, H: 166a, R: 214b, A: 193a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Her meclise göñlüm ki ùarab-òânelik eyler 
 Her bezm-i ãafâ-güstere kâşânelik eyler 
 
2 Bir neşvesi var bâde-i èaşúıñ ki dil-i zâr 
 Ôannım bu úıyâmetde de mestânelik eyler 
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3 Meyòâne-i cismimdeki her dâà-ı siyâhım 
 Hep ser ü sînede peymânelik eyler 
 
4 Ey bâd suéâl idene óâlim diyesin kim 
 Şemè-i ruò-ı cânâneye pervânelik eyler 
 
5 Ser-geşteligim vâdî-i èaşúında bilürken 
 Ol vaóşi àazâlim yine bîgânelik eyler 
 
6 Bir kerre gören óüsn-i bahârın o perîniñ 
 Zencîr-i ser-i zülfine dîvânelik eyler 
 
7 Lâ-büd gelen efsâne olur dehre Naôîmâ 
 Bir gün de bizim óâlimiz efsânelik eyler 
 
 162 (T: 228b, H: 166b, R: 214b, A: 193a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Laèliñ gören ey óûr-liúâ Kevåeri neyler 
 Saña baúan âyîne-i İskenderi neyler 
 
2 Meşşâùaya muótâc degil óüsn ü cemâliñ 
 Pîrâye bulan nâz ile zîb ü feri neyler 
 
3 Pervâne olan òâl-ãıfat şemè-i cemâle 
 Âteş-gede-i èaşúda bâl ü peri neyler 
 
4 Bir nîm-nigâh itse alur biñ dil ü cânı 
 Destinde o òûn-rîz dutup òançeri neyler 
 
5 Pür-sûz gerek naôm-ı dil-efrûz Naôîmâ 
 Üstâd úurı lafô ile şièr-i teri neyler 
 
 163 (T: 228b, H: 166b, R: 214b, A: 193b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Melâóat lücce yâriñ ebruvânı mevc-i deryâdır 
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 Benim de baór-i sînem üstüòânı mevc-i deryâdır 
 
2 èAceb mi çîn çîn olsa nesîm-i âh-ı èâşıúdan 
 Yem-i óüsne müselsel gîsuvânı mevc-i deryâdır 
 
3 Ten-i zerd ü nizârımda ser-â-ser bûriyâ naúşın 
 Úıyâs eyler görenler yer yer anı mevc-i deryâdır 
 
4 Göñül bir gülşeniñ õevú-i kenâr-ı âbın eyler kim 
 Bün-i girdâb-ı úaãrı nerdübânı mevc-i deryâdır 
 
5 Naôîmâ rûó-baòş olsa nola bu naôm-ı deryâ-cûş 
 Ki her müşgîn süùûr-ı dil-i şânı mevc-i deryâdır 
 
 164 (T: 229a, H: 166b, R: 215a, A: 193b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Sirişk-i çeşm-i òûnînim o âteş-mevc deryâdır 
 Ki her kim úaùre-i eşkimde bir dûzeò hüveydâdır 
 
2 Maóabbet bezm-i èişret sâúî-i ãahbâ-yı bî-àış dil 
 Dü-çeşmim anda gerdân iki câm-ı bâde-peymâdır 
 
3 Serimde lâne-sâz olsa maóalldir ùâéirân-ı èaşú 
 Beni mecnûn iden ey Úays-ı şeydâ reşk-i Leylâdır 
 
4 Dil-i şeydâ nişân-gâhıñdır ey şûò-ı kemân-ebrû 
 Nişân-ı tîr-i cân-teéåîr-i müjgânıñ süveydâdır 
 
5 Ruò-ı pâkiñdir ancaú cilve-ger miréât-ı çeşmimde 
 Ki ser-tâ-ser cilâ-yı feyø-i óüsnüñle mücellâdır 
 
6 Dilinden bî-òabersin bî-dilânıñ zâhidâ òâmûş 
 Ki taúrîr ile fehm olunmaz maóabbet bir muèammâdır 
 
7 Naôîm-i sîne-çâkı tîà-ı hecriñ dil-figâr itdi 
 O mecrûóa ùabîbim merhem-i vaãlıñ müdâvâdır 
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 165 (T: 229a, H: 167a, R: 215a, A: 193b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Şikeste-kâse iden Úaysı dest-i Leylâdır 
 Zücâc-ı úalbi gibi dil şikest-i Leylâdır 
 
2 Feøâ-yı maóşere de varsa añılur Mecnûn 
 Şarâb-ı câm-ı cünûn ile mest-i Leylâdır 
 
3 Dili leb-â-leb-i óüsn itdi bir siyeh-çerde 
 Miåâl-i Úays ki ãûret-perest-i Leylâdır 
 
4 Görünse òâli nola zîr-i ùâú-ı ebrûdan 
 Siyâh-òâne ki cây-ı nişest-i Leylâdır 
 
5 Derûn-ı sîne-i Mecnûnı dîde dîde iden 
 Naôîm nâvek-i müjgân-ı şast-i Leylâdır 
 
 166 (T: 229a, H: 167a, R: 215a, A: 193b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Hâle meh-i tâbâna ki âàûş-güşâdır 
 Çün òaù ruò-ı cânâna ki âàûş-güşâdır 
 
2 Çâk olsa nola óasret ile sîne-i miórâb 
 Bir serv-i òırâmâna ki âàûş-güşâdır 
 
3 Deryâda ãadefler dür-i dendânın ider yâd 
 Her úaùre-i nîsâna ki âàûş-güşâdır 
 
4 Tâ-óaşr yanarsa iderim sûzını inkâr 
 Her şuèleye pervâne ki âàûş-güşâdır 
 
5 Cûş itse nola mevc-zenân lücce ãafâdan 
 Bir âfet-i devrâna ki âàûş-güşâdır 
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6 Görsün diyüdür vaãf-ı òaù u òâl-i èiõârın 
 Mecmûèa o fettâna ki âàûş-güşâdır 
 
7 äad-pâre olursa yeridir şâne Naôîmâ 
 Ol zülf-i perîşâna ki âàûş-güşâdır 
 
 167 (T: 229b, H: 167a, R: 215b, A: 194a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Eã-ãalâ rindâna sâúî èîddir nev-rûzdur 
 Şâd úıl ehl-i meõâúı èîddir nev-rûzdur 
 
2 Mevsim-i gül devr-i èayş u faãl-ı nûş-â-nûşdur 
 Yâr ile olduú mülâúî èîddir nev-rûzdur 
 
3 Pür-ãadâ itse revâdır naèra-i mestân-ı bezm 
 Dem-be-dem bu nüh-revâúı èîddir nev-rûzdur 
 
4 Eyleme câm-ı viãâliñ mest-i èaşúından dirîà 
 Bezm-i hicrân yine bâúî èîddir nev-rûzdur 
 
5 Görmege dîdârıñı cân atdı maórûm eyleme 
 èÂşıú-ı pür-iştiyâúı èîddir nev-rûzdur 
 
6 Zîb-i dest it sâàar-ı zerrîni görsünler yine 
 Sâúiyâ ol sîm-sâúı èîddir nev-rûzdur 
 
7 Nefòa-i gülzâr-ı naômıñ dutsa lâyıúdır Naôîm 
 Rûm'dan Şâm u èIrâú'ı èîddir nev-rûzdur 
 
 168 (T: 229b, H: 167b, R: 215b, A: 194a) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 
1 Devr eylesün câm-ı ùarab hengâme-i nev-rûzdur 
 Destân-ı bülbül şimdi hep şeh-nâme-i nev-rûzdur 
 
2 Yazsa gülistânın sezâ bir sebz kâàızdır feøâ 
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 Her bir giyâhı gûyiyâ bir òâme-i nev-rûzdur 
 
3 Feyø-i bahâr ile müdâm gülşende itsünler òırâm 
 Dûşında her naòliñ tamâm bir câme-i nev-rûzdur 
 
4 Serve olup cû âyîne sebzin úabâ geymiş yine 
 Ebr-i bahârî farúına èimâme-i nev-rûzdur 
 
5 Olma Naôîmâ òuşk-leb mey iç çemende rûz u şeb 
 Devr eylesün câm-ı ùarab hengâme-i nev-rûzdur 
 
 169 (T: 229b, H: 167b, R: 215b, A: 194a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Kimseyi dil-teng-i âzâr itme sulùânlıú budur 
 Úalb-i mûrı taòt-gâh eyle Süleymânlıú budur 
 
2 Zîb-i gûş it her kemâliñ bir zevâli olduàın 
 Mihr iseñ de zerre ol òurşîd-i raòşânlıú budur 
 
3 Her dü-çeşmiñ ki dür-efşân eyleyüp geh laèl-rîz 
 Òande eyle zîr-i lebden ebre giryânlıú budur 
 
4 Dâà-ı reşk-i mihr-i maóşer úıl şerâr-ı âhıñı 
 Tâb u sûz-ı èaşú ile yan sîne-sûzânlıú budur 
 
5 Zülf-i yâri eyle vaúf-ı pîç ü tâb-ı ıøùırâb 
 Dil-perîşânlıú budur âşüfte-sâmânlıú budur 
 
6 Gerçi her bir derde vardır bir ùabîb-i çâre-sâz 
 Nabø-gîr-i úalb-i maózûn ol ki Loúmânlıú budur 
 
7 Açma maórem ôann idüp her şaòãa râzıñ ey Naôîm 
 Bâd-ı ãarãar gelse cûşân olma èummânlıú budur 
 
 170 (T: 230a, H: 168a, R: 216a, A: 194b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
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1 Yâr ile oldum leb-â-leb şimdi dem-sâzım budur 
 Çeşm-i cânândır nedîmim maórem-i râzım budur1 
 
2 İltifât itmez àazâl-i mihre murà-ı himmetim 
 Muttaãıl bâzû-yı istiànâda şeh-bâzım budur 
 
3 Belki èanúâ-yı àınâ fitrâk-bend-i saèy ola 
 Vâdî-i úâf-ı úanâèatde tek ü tâzım budur 
 
4 Laèline teslîm-i cân eyle ne devletdir bu kim 
 Nev-cüvânıñ söyleye mest-i ser-endâzım budur 
 
5 Görmeden dîdâr-ı yâre naúd-i cân virsem nola 
 Kâr-gâh-ı èaşúda bir fenn-i mümtâzım budur 
 
6 Yâr meclisde úosa zânûma ser ey dil disem2 
 äît-i òâb-âlûd-ı èişve ser-òoş-ı nâzım budur 
 
7 Dest-bürd-i àamzesinden nâle-senc olmaúda dil 
 Bezm-gâh-ı èaşúda mıørâbım o sâzım budur3 
 
8 Fikr-i úadd-i yârdır ancaú derûnumda Naôîm 
 Gül-sitân-ı sînede serv-i ser-efrâzım budur 
 
 171 (T: 230a, H: 168a, R: 216a, A: 194b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Hecriñle yandım âh-ı derûna sebeb budur 
 Ey mihr-i meh-cebîn elemim rûz u şeb budur 
 
2 Zülfüñle rûyıñı nola itsem neôâre-gâh 

                                                           
1 Beyit, A nüshasında şu şekildedir: 
Terk-i feryâd eylemem her demde dem-sâzım budur/ áamsız olmam her nefesde maórem-i râzım 
budur 
2 disem, A: nola 
3 Bu beyit, A nüshasındadır. 
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 Ol şâh-ı èayşdır baña ãubó-ı ùarab budur 
 
3 Òâliñ raúîbe óubb-i feraó baña dâà-ı dil 
 Bâèiå olan óarâretime işte hep budur 
 
4 Çeşmim taèaccüb itme görüp àarú-ı eşk ise 
 Òûn oldı görmeden seni göñlüm èaceb budur 
 
5 Gelsün meşâm-ı cân u dile bûy-ı vuãlatıñ 
 Senden ümîdimiz bizim ey àonca-leb budur 
 
6 Bir mevc-i ıøùırâb ide her üstüòânıñı 
 Ey baór-i sîne germî-i èaşú ile teb budur 
 
7 Ey faòr iden neseble çalış kim Naôîm-veş 
 Mensûb-ı bâb-ı ehl-i kemâl ol neseb budur 
 
 172 (T: 230b, H: 168a, R: 216b, A: 194b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Úâmet-i yâra naôar úıl naòl-i mevzûn böyledir 
 áabàab-ı dildârı seyr it sîb-i gül-gûn böyledir 
 
2 Bend ider zencîrine biri biri Mecnûn ider 
 Zülf-i şeb-gûn böyle ol çeşm-i pür-efsûn böyledir 
 
3 Kûh-ı derd eyler serin hâmûn-ı miónet sînesin 
 Cân u dilden pey-rev-i Ferhâd u Mecnûn böyledir 
 
4 Cevher-i cân u dilin evvel mezâd eyler gelen 
 Çârsû-yı kişver-i èaşú içre úânûn böyledir 
 
5 Şîr-i gerdûn olsa eyler èâúıbet zâr u zebûn 
 Úuvvet-i ser-pençe-i baòt-ı hümâyûn böyledir 
 
6 Bir øarar bulsalar lâ-büd üstine gerdân olur 
 Muúteøâ-yı âsiyâb-ı devr-i gerdûn böyledir 
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7 Eşk-i gül-gûndur Naôîmâ dem-be-dem àarú olmada 
 Mâcerâ-yı çeşm-i giryân u diger-gûn böyledir 
 
 173 (T: 230b, H: 168b, R: 216b, A: 194b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óalúa óalúa òam-be-òam èuşşâúıñ âhı böyledir 
 Serverân-ı miónetiñ perr-i külâhı böyledir 
 
2 Dâà-ber-ser pây-der-gil dîde pür-òûn sîne-çâk 
 Òüsrev-i mülk-i àamıñ ceyş ü sipâhı böyledir 
 
3 Hem mey-i vuãlat çeker hem dürdî-i hicrânını 
 Muúteøâ-yı èaşú gâhî şöyle gâhî böyledir 
 
4 Ber-úarâr olmaz göñül âteş-geh-i èaşú olmasa 
 Şuèle-nûşuñ meclis ü ârâm-gâhı böyledir 
 
5 Nîşter-zâr-ı cünûndur àâfil olma ey Naôîm 
 Vâdî-i mihr ü maóabbet şâh-râhı böyledir 
 
 174 (T: 230b, H: 168b, R: 216b, A: 195a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Añılsun meclis-i vaãlıñ ki dil-şâd olduàum yerdir 
 Benim dest-i òumâr-ı àamdan âzâd olduàum yerdir 
 
2 Añılsun ãayd-gâh-ı gîsuvân-ı çîn çîniñ kim 
 Esîr-i dâm-ı pîç-â-pîç-i ãayyâd olduàum yerdir 
 
3 Añılsun reh-güõârıñ kim tenim pâ-mâl olup anda 
 áubâr-ı kûr-sâz-ı çeşm-i óussâd olduàum yerdir 
 
4 Añılsun cilve-gâh-ı úâmetiñ kim germî-i àamdan 
 Dem-â-dem sâye-cû-yı serv ü şimşâd olduàum yerdir 
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5 Añılsun Bî-sütûn-ı àamda ben ùaró itdigim vâdî 
 Ki şîrîn-kârî-i èaşúıñda Ferhâd olduàum yerdir 
 
6 Añılsun òânúâhı dem-be-dem pîr-i muàânıñ kim 
 Elinden bir úadeó bâdeyle irşâd olduàum yerdir 
 
7 Añılsun ol debistân-ı maèârif kim Naôîm-âsâ 
 Nedîm-i bezm-i òâãu'l-òâã-ı üstâd olduàum yerdir 
 
 175 (T: 231a, H: 168b, R: 217a, A: 195a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Derd-i maóabbet âdeme miónet degil nedir 
 Miónet cihânda derd-i maóabbet degil nedir 
 
2 Şekl-i àınâ èanâ iken evúâtı dem-be-dem 
 äarfa cesâret olsa òasâret degil nedir 
 
3 Úalb-i kerem ki mergdir iúbâl-i lâ-beúâ 
 èİşret müyesser olsa da èusret degil nedir 
 
4 Her bâr tâze yâr ile nâz u niyâzda         
 Zaómet çekerse èâşıúa raómet degil nedir 
 
5 áâfil hemîşe meclis-i èâúilde ey Naôîm 
 Úaãd-ı feãâóat itse feøâóat degil nedir 
 
 176 (T: 231a, H: 169a, R: 217a, A: 195a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Merhem o yâra vuãlat imiş hem degil midir 
 Emsem èaceb mi laèlini em sem degil midir 
 
2 Pür-jâle nergis-i çemenistân-ı èişvedir 
 Şeb nem o çeşm-i şûòda şebnem degil midir 
 
3 Bir dem mi var ki dîdelerim pür-dem olmaya 
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 Her dem ki geldi çeşmime her dem degil midir 
 
4 Geh cevr-i yâr gâh cefâ-yı raúîb ile 
 áam cân-ı zâr-ı èâşıúa àamàam degil midir 
 
5 Evvelki èayş u demleri yâd eyleriz Naôîm 
 èÂlem henûz yoòsa o èâlem degil midir 
 
 177 (T: 231a, H: 169a, R: 217a, A: 195a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ol gerdûn üzre silsile-i müşg-bû mıdır 
 Emvâc-ı èanberîn müselselle cû mıdır 
 
2 Òançer-be-dest-i èişve òırâmân u kec-külâh 
 Dâmân-ı nâz ber-zede ol tünd-òû mıdır 
 
3 Ey gül-èiõâr degmedi bir şemme vaãlıña 
 Senden ümîd-i bülbül-i dil yoòsa bû mıdır 
 
4 Şemminde èaùse-i ecel olmaú degil baèîd 
 Luùf-ı ùabîb-i çarò gül-i ârzû mıdır 
 
5 Úan aàlasun úo dîde disün yâr itdigiñ 
 Òûn-âbe-i cigerle Naôîmim vuøû mıdır 
 
 178 (T: 231a, H: 169a, R: 217a, A: 195b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Sünbül-i ter beste-i ùarf-ı külâhıñ mıdır 
 Yoòsa o pür-pîç ü òam zülf-i siyâhıñ mıdır 
 
2 äubó-ı cebîniñ midir ebrû-yı şeb-gûn ile 
 Burc-ı melâóatde ya mihr ile mâhıñ mıdır 
 
3 Óavãala-i ãabrımıñ ceybini ãad-çâk iden 
 Pençe-i àamzeñ midir dest-i nigâhıñ mıdır 



728 
 

 
4 Sûz-ı derûn-ı dâà-ı ten maókeme-i óaşrda 
 Cevr-i bütândan göñül iki güvâhıñ mıdır 
 
5 Óâsidi itdiñ yine düşmen-i ùabèıñ Naôîm 
 Dergeh-i feyø-i Òudâ cây-ı penâhıñ mıdır 
 
 179 (T: 231b, H: 169a, R: 217b, A: 195b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Kâkülüñ óasret-i úaddiñle perâkende midir 
 Dâmeniñ gibi o da pâyine efgende midir 
 
2 Hem-demim geh dil olur gâh òayâl-i óüsnüñ 
 Feyø bilmem baña külòanda mı gülşende midir 
 
3 Çâkdir câme-i ãabrım o úadar kim bilmem 
 Pençe-i èişve girîbânda mı dâmende midir 
 
4 Cilve-ger pîş-i nigâhımda ruòuñdur ancaú 
 Âh bilmem dil-i dîvâne èaceb sende midir 
 
5 áonca dil-òûn-ı àamıñ lâle de dâà-ı sitemiñ  
 Derd-i èaşúıñ seniñ ey şûò-ı yaman bende midir 
 
6 Zaòm-ı tîà-ı nigehiñi dil-i ãad-çâkimde 
 Bâà-ı èaşúında şüküfte gül-i nâzende midir 
 
7 Ser-be-ser âteşim ey şûò Naôîm-âsâ ben 
 Dâà-ı àam serde midir dilde midir tende midir 
 
 180 (T: 231b, H: 169b, R: 217b, A: 195b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Gerden-i cânda kemend-i zülf-i cânânım mıdır 
 Eyleyen óâlim perîşân ol perî-şânım mıdır 
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2 Pençe-i àam ol úadar çâk itdi kim farú eylemem 
 Dest-i èaşúıñda girîbânım mı dâmânım mıdır 
 
3 èAks olaldan vech-i pâkiñ òâb-ı râóat görmedim 

Dîde-i miréât bilmem çeşm-i óayrânım mıdır 
 

4 Cilve-güster rûz u şeb mihr ü meh-i enver midir 
 Sîne-i gerdûnda èaks-i dâà-ı sûzânım mıdır 
 
5 Óıfô ider çeşm-i èalâyıúdan Naôîm-âsâ beni 
 Âyet-i èaşúıñ seniñ óırz-ı dil ü cânım mıdır 
 
 181 (T: 231b, H: 169b, R: 217b, A: 195b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yoú dehânıñdan nişân ser-çeşme-i óayvân mıdır 
 Yoòsa àâéib gözden ey rûó-ı muãavver cân mıdır 
 
2 áarú-ı òûn-âb eyleyen çeşmim òayâliñle müdâm 
 Mey midir sâàar mı bilmem sâúî-i devrân mıdır 
 
3 Fürúatiñde geh dür-efşân oldı gâhî laèl-rîz 
 Çeşm ü dil cânâ àam-ı mihriñle baór ü kân mıdır 
 
4 èArø-ı sûz eyler olup pertev-gedâ-yı ùalèatiñ 
 èÂşıú-ı âyîne-dârıñ neyyir-i raòşân mıdır 
 
5 Ey taóammül itdi yâr cevriñe raóm itmediñ 
 èÂşıúıñ ancaú Naôîm-i bî-ser ü sâmân mıdır 
 
 182 (T: 232a, H: 169b, R: 218a, A: 196a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Kimden iñlersin göñül bî-raóm cânânıñ mı var 
 Bu perîşânlıú nedir yâr-i perî-şânıñ mı var 
 
2 Ney gibi her dem bu sûzişler bu nâlişler neden 
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 Pâre pâre şeróa şeróa cism-i èuryânıñ mı var 
 
3 Rîze rîze eylemiş òâr-ı cefâ dâmânıñı 
 Cevr elinden çâk çâk olmuş girîbânıñ mı var 
 
4 Lâle-zâr-ı dâà-ı cismiñ pür-fetîl itdiñ bu şeb 
 Bâà-ı sîneñde şeh-i èaşúa çerâàânıñ mı var 
 
5 Ey felek mihriñ kime böyle neden ser-geştesin 
 Hâle-i âàûşa gelmez mâh-ı tâbânıñ mı var 
 
6 Çıúdı naúşıñ ancaú ey büt ãûret-i dîvâr senin 
 Kendüñi cânâna teşbîh itmege cânıñ mı var 
 
7 Sen de olduñ mı Naôîmâ mîr-i bezm-i èârifân 
 Maôhar olmuş iltifât-ı şâha dîvânıñ mı var 
 
 183 (T: 232a, H: 170a, R: 218a, A: 196a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Sînede her àamzesi şemşîrden bir pâre var 
 Yâre şeró it yâreñi var ey dil-i ãad-pâre var 
 
2 Bir nigehle gerçi eyler biñ dil ü cânı helâk 
 Óoúúa-i laèlinde ammâ cân baàışlar çâre var 
 
3 Òâlini ãandım miyân-ı ebruvânında görüp 
 Burc-ı óüsnüñde iki gîsûlı bir seyyâre var 
 
4 Mihre òançerler çeker iki hilâl ebrûları 
 Şimdi şehr içre yetişmiş bir úamer-ruòsâre var 
 
5 Yoú dimezmiş naúd-i câna bûsesin ol àonca-leb 
 Luùf it ey bâd-ı ãabâ bir kerre aàzın ara var 
 
6 İtdi mâl-â-mâl óavø-ı çeşmimi laòt-ı ciger 
 Dil degil sînemde bir òûnîn aúar fevvâre var 
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7 Yâra teéåîr itmedi sûz-ı derûnum ey Naôîm 
 Sînesinde dil degil gûyâ ki seng-i òâre var 
 
 184 (T: 232a, H: 170a, R: 218a, A: 196a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Şîrîn-süòanım söyle zebânıñda nemek var 
 Gûyâ ki seniñ dürc-i dehânıñda nemek var 
 
2 Ôâhirde àaøab-nâk olup ey kân-ı melâóat 
 Düzdîde şeker-òand-i nigâhıñda nemek var 
 
3 Zaòm-ı sitemiñ dilde ùabîbim nice bitsün 
 Laèl-i leb-i elmâs-feşânıñda nemek var 
 
4 Ey çarò-ı siyeh-kâse yeter ùayy-i bisaù it 
 Ne õevú var âbıñda ne nâbıñda nemek var 
 
5 Bu çâşnî-i naôm nedir sende Naôîmâ 
 Óâúúâ ki seniñ nuùú u beyânıñda nemek var 
 
 185 (T: 232b, H: 170a, R: 218b, A: 196b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Olmazdı çeşmine bu dil-i nâ-tüvân şikâr 
 Şeh-bâz-ı àamze olmasa çâú böyle cân-şikâr 
 
2 Bîhûde-gerd-i deşt-firîb olmadan óaõer  
 Olmaz o vaóşî âhû-yı nâ-mihribân şikâr 
 
3 Bir kerre tîr-i àamzesi dûş olmasun hemân 
 Muràân-ı ãabrı eyler o ebrû-kemân şikâr 
 
4 Şâhîn-i zülfe aldıragör şimdi vaútidir 
 äanma kebûter-i dil ola her zamân şikâr 
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5 Eyler àazâl-i mihri murâd eylese Naôîm 
 Şîrâne bir nigâh ile ol bî-amân şikâr 
 
 186 (T: 232b, H: 170b, R: 218b, A: 196b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Gevher gibi rîzân ola nem böyle gerekdir 
 Dirler ãaça eùrâfına yem böyle gerekdir 
 
2 Cân virdi àam-ı èaşúdan ayrılmadı Mecnûn 
 Meydân-ı maóabbetde úadem böyle gerekdir 
 
3 Nûş itdigimiz èaşú ile òûn-âb-ı cigerdir 
 Ey meclis-i Cem èişret ü dem böyle gerekdir 
 
4 èÂşıú saña beõl eyledi naúd-i dil ü cânı 
 Ey şûò-ı cefâ-pîşe kerem böyle gerekdir 
 
5 Aósente Naôîmâ yine siór eylediñ el-óaú 
 Hem şièr hem efsûn-ı úalem böyle gerekdir 
 
 187 (T: 232b, H: 170b, R: 218b, A: 196b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nesîm-i bâàçe-i èaşú âh-ı èâşıúdır 
 Seóâbı óalúa-i dûd-ı siyâh-ı èâşıúdır 
 
2 Şükûfe-zâr-ı cünûndur bahâr-ı èâlem-i èaşú 
 Òazânı ãûret-i óâl-i tebâh-ı èâşıúdır 
 
3 Olup rıøâ ile peşmîne-pûş-ı teslîmi 
 Maúâm-ı terk ü fenâ òânúâh-ı èâşıúdır 
 
4 Úo âh ü nâleyi ey dil ki künc-i òâmûşı 
 Zebân-ı ùaèn-ı adûdan penâh-ı èâşıúdır 
 
5 Şerârı encüm ü her tâze dâàın ãubó u mesâ 
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 Sipihr-i sînede òurşîd ü mâh-ı èâşıúdır 
 
6 Kemâl-i èaşú ile mey-òâne-i óaúîúat olur 
 Mecâz-ı mey-gede-i intibâh-ı èâşıúdır 
 
7 Naôîm devr-i şeh-i èaşúda piyâle-i Cem 
 Şikeste bir úadeó-i bezm-gâh-ı èâşıúdır 
 
 188 (T: 233a, H: 170b, R: 219a, A: 196b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Serinde ãanma ki dûd-ı siyâh-ı èâşıúdır 
 Şüküfte sünbül-i ùarf-ı külâh-ı èâşıúdır 
 
2 Nühüfte râzını her bir naôarda fâş eyler 
 Cihânda var ise rüsvâ nigâh-ı èâşıúdır 
 
3 Òadeng-i zehre-şikâf u kemân-ı saòt-eåer 
 Enîn ü âh ile úadd-i dü-tâh-ı èâşıúdır 
 
4 Firâú-ı yâr ile her dem ne úanlar aàladuàı 
 Dü-çeşm-i ter iki èâdil güvâh-ı èâşıúdır 
 
5 Zamân zamân sefer itdikçe kûy-ı cânâna 
 Cihân cihân àam-ı dil zâd-ı râh-ı èâşıúdır 
 
6 Dem-i suéâl o bî-dâd-ı óüsne var mı cevâb 
 Teninde her ser-i mû dâd-òâh-ı èâşıúdır 
 
7 O óüsn-i óavãala-sûza dûçâr olunca Naôîm 
 Sükûn u ãabr u taóammül günâh-ı èâşıúdır 
 
 189 (T: 233a, H: 171a, R: 219a, A: 197a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ôuhûr eyler o baòşâyiş ki âb ü gilde pinhândır 
 Bir istièdâd lâ-büd nâúıã u kâmilde pinhândır 
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2 Sükût eyler bu hây u hûydan vâãıl olan sâlik 
 Nümâyân tîr ü ceste râhda menzilde pinhândır 
 
3 Nigâh-ı Úaysa Leylî ãûret ü maènâda hep birdir 
 Olurken cilve-güster nâúada maómilde pinhândır 
 
4 Nola râz-ı maóabbet olmasa bir sînede mestûr 
 O bir sırdır ki ne mecnûnda ne èâúilde pinhândır 
 
5 Dil-i şeydâ degildir èaşúdan dûr olsa da òâlî 
 O sâóil gâh yemde gâh o yem sâóilde pinhândır 
 
6 O mekkârıñ düşelden bîm-i zindân-ı zenaò-dânı 
 Telâşından füsûn-kârân çeh-i Bâbilde pinhândır 
 
7 Süveydâdır Naôîm ol noúùa-i òâl-i siyeh gûyâ 
 Ruò-ı dildârda peydâ derûn-ı dilde pinhândır 
 
 190 (T: 233a, H: 171a, R: 219a, A: 197a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 İdenler köhne èaşú-ı èâşıúı tâze cüvânlardır 
 Perîler dil-rübâlar şûòlar şîrîn-zebânlardır 
 
2 Nola gâhî dile geh câna tîr-endâz-ı nâz olsa 
 Dil ü cân ol dü-ebrû-yı kemân-dâra nişânlardır 
 
3 èAceb mi çeşm-i mesti sürme-i naòvet-perest olsa 
 O ebrûlar ki kuól-i nâz ile pür sürme-dânlardır 
 
4 Şuèâè-ı âfitâb-âsâ nola olsa perîşân nâz 
 O kâküller ki çetr-i óüsne müşgîn rîsmânlardır 
 
5 Óaõer ãad-el-óaõer efsûn-ı çeşm-i àamze-kârândan 
 Firîb-i nâz ile maôlûm-ãûret bî-amânlardır 
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6 Gül-i dâà-ı maóabbetle riyâø-ı èaşúdır sînem 
 Sirişkim cûy-ı òûnîn selsebîli üstüòânlardır 
 
7 Naôîmâ dil maóabbetden maóabbet dilden olmaz dûr 
 Úadîmî âşinâlar mihribânlar yâr-ı cânlardır 
 
 191 (T: 233b, H: 171b, R: 219b, A: 197a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Muúavves úaşları yâriñ ki peyveste kemânlardır 
 Elif úaddim benim dâl eyleyen hemvâre anlardır 
 
2 İderler àâret-i mülk-i niyâza türktâz-ı nâz 
 Gözi Tâtârlar ki yaòşı bilmezler yamanlardır 
 
3 Düşen üftâdeler bâm-ı bülend-i èaşúdan ey dil 
 Bilürler mûmyâ-yı derd-mendân mû-miyânlardır 
 
4 Nesîm-i âhdan emvâc-ı deryâ-yı maóabbetdir 
 Úıyâs itme ser-â-ser sînem üzre üstüòânlardır 
 
5 Óazer naúş-ı firîbinden ki nîli perde-i eflâk 
 Hezârân tâc-dâr üzre úurulmuş sâye-bânlardır 
 
6 Nola sûrâò sûrâò itse ebrû-yı kemân-dârı 
 O tîr-endâza cân u dil ki levó-i imtióânlardır 
 
7 Nevâda eyleyen ùabè-ı Naôîm'i bülbül-i èuşşâú 
 Dem-â-dem nâlelerle gül-ruòân àonca-dehânlardır 
 
 192 (T: 233b, H: 171b, R: 219b, A: 197a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Óaúúâ olur mehâbet-i èaşúıyla mâr mûr 
 Olmaz óarîf o mûra velî ãad-hezâr zûr 
 
2 Lâ-büd döner bu èaşú-ı mecâzî óaúîúate 
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 Feyø-i kemâl ile olur elbette nâr nûr 
 
3 Olmaz óazîn-i èaşúda meyl-i sürûr-ı şevú 
 Bilmez derûn-ı èâşıú-ı pür-inkisâr sûr 
 
4 Behrâm-ı Gûr-veş ne úadar zûrkâr iseñ 
 Eyvân-ı zer-nigârıñ ider rûzgâr gûr 
 
5 Ey dil mükedder olmasun âyîne-i derûn 
 Bir gün àubâr-ı hecri nem-i vaãl-ı yâr yur 
 
6 Óüsniyle èâşıúa o şeker-leb ãafâ virir 
 Ùûùî-dilândan olmasun âyîne-dâr dûr 
 
7 Göster Naôîm naôm-ı zümürrüd-òavâãıñı 
 Olsun óasûd-ı mâr-ı dil-i kîne-kâr kûr 
 
 193 (T: 234a, H: 171b, R: 220a, A: 197b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 O zülf-i òam-be-òam kim èârıø-ı cânâne inmişdir 
 Sehâb-ı fitnedir gülzâr-ı óüsn ü âna inmişdir 
 
2 Raúîbe nâvek-i çeşm-i kebûdı eylemiş teéåîr 
 Úaøâ peykânı gûyâ gökden ol nâdâna inmişdir 
 
3 äaúın naúd-i dil-i şûrîdeyi dest-i firîbinden 
 Ki derd-i àamze ceyb-i ser-be-mühr-i câna inmişdir 
 
4 Nola her âstînim olsa pür-cû seyl-i eşkimden 
 Gözüm yaşı girîbândan geçüp dâmâna inmişdir 
 
5 Süzülmüş kâkülünden òâline meyl eyleyüp göñlüm 
 O murà-ı èanberîn lâne görünce dâne inmişdir 
 
6 Ziyâret eylese òâk-i mezâr-ı èâşıúı ol mâh 
 äanurlar nûr-ı úabr-i küşte-i hicrâna inmişdir 
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7 Nola dâd-ı süòanda eyleseñ ùûùîleri òâmûş 
 Naôîmâ feyø-i Óaúdır nuùú-ı pâk insâna inmişdir 
 
 194 (T: 234a, H: 172a, R: 220a, A: 197b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Göñül o ùurre-i müşgîn-kemende düşmüşdür 
 áarîb dâma èaceb úayd u bende düşmüşdür 
 
2 Bütânı itmededir çâk çâk eùvârı  
 Bu ùarz-ı òûb ki ol şeh-levende düşmüşdür 
 
3 èAceb mi ber-zede-dâmân-ı nâz olup yürise 
 Úabâ-yı èişve o serv-i bülende düşmüşdür 
 
4 Cünûnı sedd idi derd-i maóabbete Úaysıñ 
 Belâ-yı èaşúa o dîvâne úande düşmüşdür 
 
5 áamıñla ey gül-i ter cismim eyledim pür-dâà 
 Úumâş-ı câme saña baña jende düşmüşdür 
 
6 Úoma ayaúda dil-i zârı òâkden úaldır 
 Nigâh-ı meróamet it derd-mende düşmüşdür 
 
7 Naôîm peyrev olursam èaceb midir naôarım 
 Bu nev-zemîn àazel-i dil-pesende düşmüşdür 
 
 195 (T: 234a, H: 172a, R: 220a, A: 197b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Çemende õevú leb-i cûy-bâra úalmışdır 
 äafâ-yı èâlem-i âb ol diyâra úalmışdır 
 
2 Külâh gûşesine aldı zülfini dilber 
 Cünûnumuz yine faãl-ı bahâra úalmışdır 
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3 Òayâl-i çeşm-i bütân var úalem-rev-i dilde 
 O fitneler yine bilmem ne kâra úalmışdır 
 
4 Seniñ de bâb-ı murâdın olur güşâde göñül 
 Hemân müsâèade-i rûzgâra úalmışdır 
 
5 Fiàân ki pençe-i pür-zûr-ı èaşú-ı dilberde 
 Naôîm ceyb-i dilim pâre pâre úalmışdır 
 
 196 (T: 234b, H: 172a, R: 220b, A: 198a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün)  
 
1 Laèliñ görüp aàlarsam ey mâh-liúâ òoşdur 
 Ben mest-i mey-i èaşúam mestâne baña òoşdur 
 
2 Şaùranc-ı maóabbetde yoúdur oyunuñ zâhid 
 Bîhûde keş-â-keşden iôhâr-ı õekâ òoşdur 
 
3 Bir serviñ olup ey dil kûyında hevâ-dârı 
 Bülbüllere dem-sâz ol gülşende hevâ òoşdur 
 
4 İtmiş mey-i dûşîne nergislerini maòmûr 
 Sâúî o nihâl-i gül ãun sâàarı nâ-òoşdur   
 
5 Dil-dâra Naôîm-âsâ cân virse nola èuşşâú 
 Râh-ı àam-ı cânânda teslîm ü rıøâ òoşdur 
 
 197 (T: 234b, H: 172b, R: 220b, A: 198a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Óüsnüñ ki seniñ pertev-i mihr-i ezelîdir 
 Her berú-i òafî şuèlesi bir nûr-ı celîdir 
 
2 Òâl-i siyehiñ gûşe-i çeşmiñde gören dir 
 Bir ãûret-i Úanberdir o taãvîr-i èAlîdir 
 
3 Cânâ óarem-i Kaèbede èîd itmege beñzer  
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 Kûyıñda viãâliñ ki diliñ mâ-óaãalıdır 
 
4 Sevdâ-yı ser-i óalúa-i gîsû-yı siyâhıñ 
 Farú-ı dil-i şeydâda muèallaú ecelîdir 
 
5 Mest itdi dili bâde-i esrâr-ı Òudâyî 
 Keyfiyyet-i rindân-ı gedâyî èamelîdir 
 
6 Pend-i Cem'i itmişdi meger dürr-i binâgûş 
 Câmıñ daòi meclisde úulaàı küpelidir 
 
7 Her óâlet ile râm iden ol vaóşî àazâli 
 Óaúúâ ki Naôîmiñ bu ser-âmed àazelidir 
 
 198 (T: 234b, H: 172b, R: 220b, A: 198a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Bezm-i ùarabıñ sâàar-ı gül-fâmı tehîdir 
 Rindiñ yine ceyb-i dil-i nâ-kâmı tehîdir 
 
2 Bülbülleri mestâne vü şûrîde vü şeydâ 
 Baúsañ yine gülşende gülüñ câmı tehîdir 
 
3 Her gûşesi èuşşâú ile maóşer-gede-i èaşú 
 Ôann itme göñül úûy-ı dilârâmı tehîdir 
 
4 Cân u dili bend itmede ol ùurre muúayyed 
 Görseñ yine bu ãayd-gehiñ dâmı tehîdir 
 
5 Nân-pâre-i iósânıñı kim gördi Naôîmâ 
 Çarò-ı felegiñ süfre-i inèâmı tehîdir 
 
 199 (T: 235a, H: 172b, R: 221a, A: 198a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Remed incitdi çeşm-i yâri ãanmañ ebruvânıdır 
 Siyeh kuól ile bir yanında iki sürme-dânıdır 
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2 Remedden ãanma pür-òûn nergis-i mest-i dil-ârâya 
 Şarâb-ı èişve gelmiş câm-ı nâzıñ ser-girânıdır 
 
3 Remedden çeşm-i òûn-rîz-i siyeh-mestinde dil-dârıñ 
 Siyeh çenber degildir âteş-i âhım duòânıdır 
 
4 Remedden nergis-i bîmâr-ı yâr olmuş yine gül gül 
 Bahâristân-ı behcetdir melâóat gül-sitânıdır 
 
5 Remedden çeşm-i cânânda Naôîmâ kuól ôann itme 
 Şarâb-ı nâzı nûş itmiş siyeh-mesti nişânıdır 
 
 200 (T: 235a, H: 173a, R: 221a, A: 198b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Yârin ki dehre cünbişi âfet nişânıdır 
 Ùarz-ı úıyâm-ı úaddi úıyâmet nişânıdır 
 
2 Dil nâle-senc olursa revâdır ceres gibi 
 Sînem òadeng-i mihr ü maóabbet nişânıdır 
 
3 Olsun cihân-ı èaşúa revân óükm-i ebruvân 
 Zîrâ berât-ı óüsn ü melâóat nişânıdır 
 
4 Òûn-âb-ı dîde itdi beni kâm-rân-ı èaşú 
 Dâà-ı serim başımda saèâdet nişânıdır 
 
5 Bir seyyid-i cemâle göñül virdim ey Naôîm 
 Kim òaùù-ı sebz-fâmı siyâdet nişânıdır 
 
 201 (T: 235a, H: 173a, R: 221a, A: 198b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 áamze-i dildâr kim ãahbâ-perest-i èişvedir 
 Ber-zede-dâmen güle işkeste mest-i èişvedir 
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2 El-óaõer ãad el-óaõer ey fitne râh-ı yârdan 
 Mest-i nâz olmuş gelür òançer-be-dest-i èişvedir 
 
3 İtmede ãad èarbede fitneyle çeşm ü àamzeler 
 Her biri bir kâfir-i peymân-şikest-i èişvedir 
 
4 Gelse feryâda derâ-âsâ nola cân u dilim 
 Sîne âmâc-ı òadeng-i nâz-şikest-i èişvedir 
 
5 Neşve-baòş olsa nola kilk-i nevâ-senc-i Naôîm 
 Sâúî-i feyø-âver-i bezm-i elest-i èişvedir 
 
 202 (T: 235a, H: 173a, R: 221a, A: 198b) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 
1 Cânâ ruòuñda kâkülüñ her-dem-bahâr-ı èişvedir 
 Yaènî gülüñle sünbülüñ her-dem-bahâr-ı èişvedir 
 
2 Sevdâ-yı laèliñle müdâm èaks-i ruòuñda ãubó u şâm 
 Reng-i èiõârıñda mülüñ her-dem-bahâr-ı èişvedir 
 
3 Meftûn olup ruòsârıña revnaú virüp destârıña 
 Gûyâ ki her bergi gülüñ her-dem-bahâr-ı èişvedir 
 
4 Gül ruòlarıñ yâd eyleyüp mestâne feryâd eyleyüp 
 Mînâda õikri úulúulüñ her-dem-bahâr-ı èişvedir 
 
5 Şevú-i ruòuñla rûz u şeb ey gül-èiõâr ü àonca-leb 
 Virdi Naôîm-i bülbülüñ her-dem-bahâr-ı èişvedir 
 
 203 (T: 235b, H: 173a, R: 221b, A: 198b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Devr-i güldür faãl-ı nûş-â-nûş-ı èişret vaútidir 
 Gûşe gûşe yâr ile gülşende ãoóbet vaútidir 
 
2 Oldı tâb-efgen şeb-i zülfinde envâr-ı cemâl 
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 Úadre irdiñ ey dil-i şûrîde óâcet vaútidir 
 
3 Zülf-i dilberdir güõer-gâhıñ emânet ey ãabâ 
 Mû-be-mû derd-i dili eyle óikâyet vaútidir 
 
4 Òande-i raóm eyleye şâyed o şeh mestânedir 
 Aàla òâliñ ey sirişk-i dîde furãat vaútidir 
 
5 áuããadan beñzi ãararmış nâle dönmüş nâleden 
 èÂşıú-ı zerd ü nizâr u zâra şefúat vaútidir 
 
6 Bir çekilmez úavs-i âhendir maóabbet ey göñül 
 Úaddiñi zihgîr-i àayret eyle àayret vaútidir 
 
7 Reh-nümâ-yı semt-i maúãûd ol Naôîm-i bî-kese 
 Gel yetiş ey Óıør-ı himmet eyle himmet vaútidir 
 
 204 (T: 235b, H: 173b, R: 221b, A: 199a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Úâmet-i bâlâ-yı dilber serv-i ser-keş kendidir 
 äaçlı sünbül ol iki zülf-i müşevveş kendidir 
 
2 èÂşıúı müjgânlarından evvel eyler dil-figâr 
 áamze-i cânân ki tîr-i rûy-ı terkeş kendidir 
 
3 El-óaõer bir berúdir her mevci ey fülk-i felek 
 Sûz-ı âh-ı girye-òîzim baór-i âteş kendidir 
 
4 Naúşına aldanma nûşı nîş ü şehdi zehrdir 
 Çarò-ı merdüm-küş óaõer mâr-ı münaúúaş kendidir 
 
5 Cürèası eyler meõâú-ı telòi şîrîn ey Naôîm 
 Laèl-i nâb-ı dil-rübâ ãahbâ-yı bî-àaş kendidir 
 
 205 (T: 235b, H: 173b, R: 221b, A: 199a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Şarâb içsem gelen gözden o demde eşk-i óasretdir 
 Benim mestâne kârım bezm-i àamda eşk-i óasretdir 
 
2 Degil bâde bilûrîn sâàar içre yâd idüp devrin 
 Teéessüfle pür olmuş çeşm-i Cem'de eşk-i óasretdir 
 
3 Dem-â-dem kârım âh-ı âteşîndir gûşe-i àamda 
 Pey-â-pey ãanèatım künc-i elemde eşk-i óasretdir 
 
4 Çemende úaùre-i şebnem ùarâvet-baòş-ı sünbüldür 
 O zülf-i çîn çîn ü òam-be-òamda eşk-i óasretdir 
 
5 Firâú-ı yâr ile olsa gözüm yaşı nola deryâ 
 Hemân bârân degil fürúatde yemde eşk-i óasretdir 
 
6 Olup cûyâ o mâhı iştiyâú-ı mihr-i óüsn ile 
 Dü-çeşmimden aúan her bir úademde eşk-i óasretdir 
 
7 Naôîm ol şâh-ı óüsne nâme yazdıúca bükâ itsem 
 Mürekkeb yerine nevk-i úalemde eşk-i óasretdir 
 
 206 (T: 236a, H: 174a, R: 222a, A: 199a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Serimde gül àam-ı èaşúıñla dâà-ı óasretdir 
 Piyâle sensiz elimde ayaà-ı óasretdir 
 
2 Reh-i viãâlde vâdî-i hecre düşmeyeniñ 
 Delîli Óıør ise de güm-sürâà-ı óasretdir 
 
3 O serv-úadde nola cilve-gâh-ı nâz olsa 
 Hezâr-dâàla sînem ki bâà-ı óasretdir 
 
4 Fetîli rişte-i gîsû-yı óûr olursa daòi 
 Viren bu meclise revnaú çerâà-ı óasretdir 
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5 Nüvîd-i óarf-i ümîde döner mi gûş-ı úabûl 
 O kim Naôîm gibi bî-demâà-ı óasretdir 
 
 207 (T: 236a, H: 174a, R: 222a, A: 199a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Görelden ebrû-yı àarrâñı àurre àurre degildir 
 Yanında ùalèatiñiñ âfitâb zerre degildir 
 
2 Miåâl-i şâne olan çâk çâk-i óasret-i zülfüñ 
 Ümîd-i vuãlat ile bî-müdârâ erre degildir  
 
3 Görünce itmeye mi úana úana òûn-ı dili nûş 
 áazâl-i çeşm-i siyâhıñ o şîr-i nerre degildir 
 
4 Helâk-i óasretiñe tîà-ı cevri eyleme der-kâr 
 Kişiye şâhım ölüm birdir iki kerre degildir 
 
5 Hezâr mihr-i giyâ bitse çâr-bâà-ı felekde 
 O sebze-i òaùa nisbetle berg-i terre degildir 
 
6 Ùufeyl gökde Mesîóâ-miåâl Òıør ile İlyâs 
 Hemân ãalâ-yı àam-ı èaşú baór ü berre degildir 
 
7 Naôîm naôm-ı dürer-bârıña naôîre de olsa 
 Yine zebân-zed olup böyle rûz-merre degildir 
 
 208 (T: 236a, H: 174a, R: 222a, A: 199b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òâk-i pây-i dil-rübâ kim tûtiyâ-yı dîdedir 
 Tûtiyâ-yı nûr-ı maóø eyler cilâ-yı dîdedir 
 
2 Yâri gördükçe nola çeşmimden aúsa çeşmeler 
 Daòi çoú ãu götürür bu mâcerâ-yı dîdedir 
 
3 èAks-i óüsn-i yâra çeşmim cilve-gâh olsa sezâ 
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 Bir perîdir kim yeri mînâ-serâ-yı dîdedir 
 
4 Úanı úızarsa èaceb mi rûy-ı dildârı görüp 
 èÂlem-i ervâódan çâú-âşinâ-yı dîdedir 
 
5 Dil süveydâsın revâdır èarø iderse ey Naôîm 
 Òâl-i rûy-ı yâr kim merdüm-rübâ-yı dîdedir 
 
 209 (T: 236b, H: 174a, R: 222b, A: 199b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Faãl-ı bahâr bâà-ı murâdım resîdedir 
 Gül-deste-i óadîúa-i maúãûd çîdedir 
 
2 Olsam èaceb mi nergis ü gül gibi çeşm ü gûş 
 Óarf-i viãâl kim deheniñden şenîdedir 
 
3 Bir kerre bûs iden seni ölmez miåâl-i Òıør 
 Âb-ı óayât laèl-i lebiñden çekîdedir 
 
4 äad-el-amân ki óayret-i óüsnüñle ey perî 
 Mânend-i àonca câme-i ãabrım derîdedir 
 
5 áamzeñ òadengi olsa nola dilde cây-gîr 
 Peykân-ı nâz levó-i niyâza òalîdedir 
 
6 Miórâb-ı ebruvânıña gökden sücûd ider 
 Bîhûde ãanma úaddi hilâliñ òamîdedir 
 
7 Bismil-geh-i àamıñda nola olsa muøùarib 
 Dil ãayd-gâh-ı èaşúda murà-ı ùabîbedir 
 
8 Sînemde dâà-ı óasret olur sâàar-ı neşâù 
 Sensiz şarâb-ı nâb baña òûn-ı dîdedir 
 
9 èIúd-i leéâl dinse revâ naômıña Naôîm 
 Silk-i beyâna gevher-i maènâ keşîdedir 



746 
 

 
 210 (T: 236b, H: 174b, R: 222b, A: 199b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Òâr-ı èalâúadan o ki dâmen-keşîdedir 
 Âzâde serv-i bâà gibi âremîdedir 
 
2 äadr-ı niyâzı maşrıú-ı òurşîd-i nâz ider 
 Mânend-i ãubó ol ki girîbân-derîdedir 
 
3 Óaúúâ hezâr-çeşm ile seyr-i cemâl iden 
 Her èuøvı dâà-ı óasret ile dîde dîdedir 
 
4 Çaròa külâh-ı naòveti âvîze eyleyen 
 Òurşîd ü mâh olursa daòi ser-bürîdedir 
 
5 Zîr-i nigîn iden felegi âfitâb-veş 
 Maàrûr olmasun ki zevâli resîdedir 
 
6 Zîb-i nigîni gevher-i mâh-ı münîr olur 
 Ol kim felekde hâle-i úaddi òamîdedir 
 
7 Âb-ı óayâtı feyø-i óikem dem-be-dem Naôîm 
 Gûyâ ki lûle-i úalemiñden çekîdedir 
 
 211 (T: 237a, H: 174b, R: 223a, A: 200a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Şikenc-i kâkül-i dilber ki pîç ü tâbdadır 
 Fütâde dilleri gel gör ne ıøùırâbdadır 
 
2 Meger ki òûn-ı dü-çeşm-i niyâzı sildi yine 
 Benân-ı nâz ki rengînî-i òiøâbdadır 
 
3 èAceb uyutmadılar mı şeb-i niyâz seni 
 äabâó nâzından nergisiñ ki òâbdadır 
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4 Nigâh-ı nâzı helâkinde olmuş âzürde 
 Göñül o çeşm-i siyeh-mestden óicâbdadır 
 
5 İder dü-dîde-i òurşîd ü mâhı tîre yine 
 Naôîm gerçi ruò-ı dil-rübâ niúâbdadır 
 
 212 (T: 237a, H: 175a, R: 223a, A: 200a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Âb-ı óayât laèl-i lebiñden nümûnedir 
 Òaùùıñ sevâd-ı ôulmete rûşen nümûnedir 
 
2 Bedr ü hilâl-i çaròdan ey mihr-i meh-cebîn 
 Gûyâ o ùavú-ı ceyb o gerden nümûnedir 
 
3 Peymâne-i leb-â-leb-i ãahbâ-yı èaşúdan 
 Her dâà-ı şuèle-rîz-i ser ü ten nümûnedir 
 
4 Óâlât-ı èaşú nuùúa gelir eyleme úıyâs 
 Saña zebân-ı óayret-i sûsen nümûnedir 
 
5 Yâriñ siyâh-mestî-i çeşminden ey Naôîm 
 Óayrân demîde nergis-i gülşen nümûnedir 
 
 213 (T: 237a, H: 175a, R: 223a, A: 200a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Fiàânım cevriñe ôann itme lâyıú olduàumdandır 
 Günâhım cân u dilden saña èâşıú olduàumdandır 
 
2 Nola dâà-ı nihânım sûz-ı dilden èâşikâr olsa 
 Seniñ derdiñle cânâ baàrı yanıú olduàumdandır 
 
3 Revâdır pençe-i mihriñle çâk olsa girîbânım 
 Yoluñda ãubó-ı ãâdıú gibi ãâdıú olduàumdandır 
 
4 Dil-i mecrûó-ı èuşşâúa olurken merhem-i râóat 



748 
 

 Benim işler derûnum zaòmı óâõıú olduàumdandır 
 
5 Naôîmâ çekdigim cevr ü cefâlar bî-vefâlardan 
 Tekellüf ber-ùaraf yâr-ı muvâfıú olduàumdandır 
 
 214 (T: 237a, H: 175a, R: 223a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dem-i ãubó-ı neşâùım maşrıú-ı rûy-ı Muóammeddir 
 Şeb-i yeldâ-yı şevúim şâm-ı gîsû-yı Muóammeddir 
 
2 èAceb mi èâlem-i mihr ü maóabbet olsa tesòîrim 
 Berât-ı èaşúımıñ ùuàrâsı ebrû-yı Muóammeddir 
 
3 Sezâdır óâl gâh çaròa degse gün gibi başı 
 Òam-ı çevgân-ı zülfünde göñül gûy-ı Muóammeddir 
 
4 Miåâl-i murà-ı dil hep úumriyân tavú-der-gerden 
 Giriftâr-ı dü-zülf-i èanberîn mûy-ı Muóammeddir 
 
5 Lebinden bir peyâm-ı ãıóóat oldı derdime dermân 
 Şifâ-sâz-ı derûnum nûş-dârû-yı Muóammeddir 
 
6 Olur her zerresi kuól-i cilâ-yı çeşm-i mihr ü mâh 
 O kim pâ-mâl olup òâk-i ser-i kûy-ı Muóammeddir 
 
7 Süveydâ-yı dili sîm-âb-veş muøùarib iden dâéim 
 Ruòında dâne dâne òal-i hindû-yı Muóammeddir 
 
8 Benimle hem-dem ü hem-râz iken gerdûn cüdâ úıldı 
 èAceb kimler bugün zânû-be-zânû-yı Muóammeddir 
 
9 Naôîm-âsâ revâdır sâyesinde òoş geçinsem ben 
 Zemîn-i dilde servim úadd-i dil-cû-yı Muóammeddir 
 
 215 (T: 237b, H: 175b, R: 223b, A: 200a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Felekde söyledir bir dilber-i meh-sînemiz yoúdur 
 Şeker-òâ ùûùî-i gûyâlarız âyînemiz yoúdur 
 
2 Kirâmî gevher-i õî-úıymetiz ammâ ki ãad-efsûs 
 Bu vîrân-òânede bir mâlik-i gencînemiz yoúdur 
 
3 Nola rûz-ı ezelden maórem-i râz-ı derûn olsa 
 Dil-i şeydâ gibi bir hem-dem-i dîrînemiz yoúdur 
 
4 èAceb mi hefte-i èaşú u maóabbet olsa rûz-efzûn 
 Bizim ey ùıfl-ı dil âzâdî-i azînemiz yoúdur 
 
5 Miåâl-i şemè-i meclis òırúamız bir şuèledir ancaú 
 Gül-i raènâ gibi ãad-çâkdan peşmînemiz yoúdur 
 
6 áaraø èayn-ı óaúîúatle temâşâ-yı cemâliñdir 
 Óabâb-âsâ derûn-ı sînemizde kînemiz yoúdur 
 
7 Görüp sîm-i sirişk ü çihre-i zerd olmadıñ mâéil 
 Naôîm-âsâ bizim ey mâh-ı hercâyi nemiz yoúdur 
 
 216 (T: 237b, H: 175b, R: 223b, A: 200b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nizâr itdi tenim fikr-i miyânıñ var ise yoúdur 
 Beni maóv eyledi râz u dehânıñ var ise yoúdur 
 
2 İşiñ altun ider iksîr-i èaşú-ı yâr-i sîmîn-ber 
 Dime ey dil vücûdı kîmyânıñ var ise yoúdur 
 
3 Ruòın zülfiyle setr eyler ne kâfir-kîşdir yâ Rab 
 Ki dîni ol meh-i nâ-mihribânıñ var ise yoúdur 
 
4 Viãâle naúd-i cân istermiş ol kâlâ-fürûş-ı nâz 
 Diye ey èâşıú-ı şûrîde cânıñ var ise yoúdur 
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5 Naôîm itmiş Süleymânlıú yine Úâf-ı maèânîde 
 Meger miåli o èanúâ-yı beyânıñ var ise yoúdur 
 
 217 (T: 238a, H: 175b, R: 224a, A: 200b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 äaf-ı òûbân-ı şehr içre o mihr ü meh-liúâ birdir 
 Belî âyîne çoú âyîne-i èâlem-nümâ birdir 
 
2 Melâóatde nola bir dâne olsañ óüsn ile åânî 
 Yine âyînede var ise èaksiñdir Òudâ birdir 
 
3 Beni hicrânıñ öldürdi el urma tîà-ı âzâra 
 Ölüm güstâò-ı èaşúa ey şeh-i óüsn ü bahâ birdir 
 
4 Viãâliñle birin şâd itme birin hecr ile nâ-şâd 
 Bilürsin cân-ı èuşşâú-ı øaèîf ü mübtelâ birdir 
 
5 Beyâbân-ı maóabbetde bülend ü pest yek-sândır 
 Óuøûr-ı pâdişâh-ı èaşúda mîr ü gedâ birdir 
 
6 Serâba àarú iderler dem-be-dem èaùşân-ı iósânı 
 Meger kim vaèd-i kemmûn vaède-i luùf-ı ekâbirdir 
 
7 Naôîm eşèârıña her vech ile söz yoú naôîr olmaz 
 Bu tâze ùaró ile óaúúâ bu naôm-ı dil-güşâ birdir 
 
 218 (T: 238a, R: 224a, A: 200b) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 
1 èÂlem yine buldı şeref hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 Dehr oldı pür-şûr u şeàaf hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
2 Der-beste endûh-ı mióen geçdi yere beytü'l-óazen 
 áam sînelerden ber-ùaraf hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
3 Yâr ile olsun èişretiñ var iken elde furãatıñ 
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 Evúâtıñı itme telef èîd ü hem nev-rûzdur 
 
4 Muùrib tenimde henûz her gûşede bir sâz u söz 
 Gögsün döger meclisde def hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
5 Bulsun òumâr-ı àam fenâ el ur ayaàa sâúiyâ 
 Reftâre gel sâàar-be-kef hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
6 Òayr ile demdir yâd ola her bir úadeóde şâd ola 
 Ervâó-ı rindân-ı selef hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
7 Gerdûn yeter cevr eylesün sâúî úadeó devr eylesün 
 Olmuş sifâl ü yâ necef hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
8 Bezm-i çemende ãoóbete yârân èayş u èişrete 
 Bir câm-ı Cemdir her òaõef hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
9 Devrin bu gün úıl èâlemin ferdâya ãal ferdâ àamın 
 èAyş-i dem eyle lâ-teòaf hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
10 Ùabè-ı Naôîm itdi yine yârân-ı èaãrıñ bezmine 
 Naôm-ı dürer-bârın tuóaf hem èîd ü hem nev-rûzdur 
 
 219 (T: 238b, R: 224b, A: 200b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
  
1 Metâè-ı dil ki nessâc-ı fenâ kâlâlarındandır 
 Süveydâ anda teslîm ü rıøâ tamàâlarındandır 
 
2 Göñül bir bezm-i òâãü'l-òâãa maóremdir ki câm-ı Cem 
 Sifâlin pâre-i pây-ı òum-ı ãahbâlarındandır 
 
3 Şikest itdi zücâc-ı tevbemi bir âteşîn mey kim  
 Naãûó ol bâdeniñ rind-i úadeó-peymâlarındandır 
 
4 Reh-i âmed-şüd-i dildârı nem-nâk itmedir kârı 
 Sirişk-i dem-be-demle çeşm-i ter sakkâlarındandır 
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5 áarîú-ı èaşúına çîn-i cebîn-i nâzı òûbânıñ 
 Nuòustîn mevce-i deryâ-yı istiànâlarındandır 
 
6 O ebrûlar nola olsa perestiş-gâh-ı deyr-i èaşú 
 Bütânıñ ol ãanem mümtâz u müsteånâlarındandır 
 
7 Niyâz-ı vaãl ile nev-devletân-ı mesned-i nâzıñ 
 áam-ı imrûz-ı èâşıú vaède-i ferdâlarındandır 
 
8 Raúîbe ruòãat-ı ùaèn telâş-ı èâşıú-ı şeydâ 
 O mâhıñ gûşe-i ebrû ile îmâlarındandır 
 
9 Nola ùabè-ı Naôîm'i feyø-i ilhâm eylese cûşân 
 Dür-i naôm-ı teriñ mevvâc olan deryâlarındandır 
 
 220 (T: 238b, R: 224b, A: 201a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Göñül bir meclisiñ rind-i úadeó-peymâlarındandır 
 Ki çeşm-i Cem óabâb-ı sâàar-ı ãahbâlarındandır 
 
2 Ezel âàâzı encâmı ider der-i èâlem-i èaşúıñ 
 Beyâbân-ı úıyâmet teng-ter ãaórâlarındandır 
 
3 O şemè-i nâza aóvâlin èaceb mi yansa ser-tâ-ser 
 Göñül pervâne-i pür-sûz-ı bî-pervâlarındandır 
 
4 Yetişdirdi òaù-ı sebz-i riyâø-ı óüsn-i cânânı 
 Meger kim Òıør o gülzârıñ çemen-pîrâlarındandır 
 
5 Dil-i dîvâneniñ zencîre cünbân olduàı böyle 
 äaçı leylâlarıñ kâkülleri sevdâlarındandır 
 
6 Úıyâm-ı nâz ile reftâra geldikçe sehî-úadler 
 Belâ-yı dil nihâl-i úâmet-i bâlâlarındandır 
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7 Naôîm ehl-i niyâza òâce-gân-ı bender-i nâzıñ 
 Cefâ evvel mezâd-ı sûú-ı istiànâlarındandır 
 
 221 (T: 238b, R: 224b, A: 201a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èAks-i bâde dîde-i ter-òâne-i âyînedir 
 Âb-ı ãâfa óaú bu gevher òâne-i âyînedir 
 
2 Nâz u èişve óüsn-i èâlem-gîrine zînet yeter 
 Úande èazm eylerse dilber òâne-i âyînedir 
 
3 Çîn-i naòvet gösterir ol ebruvânı tâb-dâr 
 Cevhere açılsa òançer òâne-i âyînedir 
 
4 Duòter-i rez òacle-dâr olduúca kendin gösterir 
 Sâúiyâ var ise sâàar òâne-i âyînedir 
 
5 Her ùarafdan şemè-i bezm olsa èaceb mi rû-nümâ 
 Şekl-i fânûs-ı müdevver òâne-i âyînedir 
 
6 èÂşıú u maèşûkuñ eyler ãûret-i óâlin èayân 
 èAşú gûyâ bir muãavver òâne-i âyînedir 
 
7 Gösterir èaybıñ görürseñ èaybını àayrıñ eger 
 Òâne-i dünyâ ser-â-ser òâne-i âyînedir 
 
8 Olmada èibret-nümâ timåâl-i gûn-â-gûn ile 
 Çarò-ı mînâ-fâm beñzer òâne-i âyînedir 
 
9 Şâhid-i endîşeme óüsn-i èibâretle Naôîm 
 Ùabè-ı ãâfım bir münevver òâne-i âyînedir 
 
 222 (T: 239a, R: 225a, A: 201b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Kânûn-ı èaşúdan ki derûnum nişânedir 
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 Her mû tenimde âteş-i dilden zebânedir 
 
2 Gülgûn-ı eşk-i demdir olursa sebük-èinân 
 Zîrâ ki her müjem aña bir tâziyânedir 
 
3 Ey murà-ı dil görüp òam-ı zülfünde òâlini 
 Òâli úıyâs itme óaõer dâm u dânedir 
 
4 Maôhar olursa gûş-ı úabûle terânesi 
 Her gül çemende bülbüle bir âşiyânedir 
 
5 Çek ãâàar-ı leb-â-lebi peymâne dolmadan 
 áamdan penâha mey-gede bir âsitânedir 
 
6 Çıúmaz henûz èaks-i ruòı ol perî-veşiñ 
 Bu gösterir ki çeşm-i ter âyîne-òânedir 
 
7 Gelsün ayaàına dir iseñ leylî-i murâd 
 Semt-i cünûnı ùut reviş-i èâúılânedir 
 
8 İtme èulüvv-i ùabè ile iksîre iltifât 
 Naúd-i àınâ hemîşe dükenmez òızânedir 
 
9 Fehm it beúâsını bu ùarab-gâh-ı èâlemiñ 
 Hüşyâr iseñ nümûnesi bezm-i şebânedir 
 
10 Her ùaróına úaøâ vü úader târ u pûd olur 
 Nessâc-ı kâr-gâh-ı fenâ kim zamânedir 
 
11 Bu úulúul ile bülbüle-i kilk-i ter-i Naôîm 
 Bâà-ı süòanda bülbül-i òûnîn-terânedir 
 
 223 (T: 239a, R: 225a, A: 201b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ne cismiñ cânısıñ ióyâ-yı nuùú-ı òurremiñ kimdir 
 Ne mehdiñ ùıflısıñ gehvâre-cünbân-ı àamıñ kimdir 
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2 Kimiñ dîvâne gönlin bend-i zencîr-i cünûn itdiñ 
 Giriftâr-ı kemend-i kâkül-i òam-der-òamıñ kimdir 
 
3 Kimiñ olduñ ùabîb-i zaòm-ı nâ-sûz-ı dili cânâ 
 Figârân-ı àamıñda sûd-mend-i merhemiñ kimdir 
 
4 Kimiñ neôôâre-gâhı cilve-i reftâr-ı nâzıñdır 
 èAceb çeşm-âşinâ-yı kuól-i òâk-i maúdemiñ kimdir 
 
5 Kim oldı bûse-çîn âyâ leb-i tebòâle-dârıñdan 
 Demâà-âşüfte-i gül-àonca-i pür-şebnemiñ kimdir 
 
6 Sebeb ãahbâ iken bûs-ı leb-i gül-fâmıña sâúî 
 Yine keyfiyyetin inkâr iden câm-ı Cemiñ kimdir 
 
7 Kimiñle bezm-i nûş-â-nûş-ı meyde germ-i ülfetiñ 
 Naôîm-âsâ nedîmiñ hem-nişîn ü hem-demiñ kimdir 
 
 224 (T: 239b, R: 225b, A: 201b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 äubó-ı maóşer òande-i çâk-i girîbânımdadır 
 Mevc-i ùûfân-ı úıyâmet seyl-i dâmânımdadır 
 
2 Berú-ı òırmen-sûz-ı şems-i rûz-ı rüstâòîzdir 
 Her şerer kim aòker-i dâà-ı fürûzânımdadır 
 
3 Õerre-veş mihr-i cihân-efrûzı raúãân eyleye 
 Ceõbe-i dîdâr kim òurşîd-i raòşânımdadır 
 
4 Pâyını âb-ı ruò-ı perhîze eyler bûse-gâh 
 Cilve-i reftâr kim serv-i òırâmânımdadır 
 
5 Sâyesin evvel dirîà eylerdi ol nev-naòl-i nâz 
 Şimdi ammâ úande olsam sâye-veş yanımdadır 
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6 Muòtefîdir genc-i dil vîrân-serây-ı sînede 
 Gevher-i èaşú-ı ilâhî genc-i vîrânımdadır 
 
7 Sebèa-i seyyâre-i çarò-ı maèânîdir Naôîm 
 Heft beytiyle bu naôm-ı ter ki dîvânımdadır 
 
 225 (T: 239b, R: 225b, A: 202a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 O mehiñ âyîne-i óüsni cilâlanmışdır 
 Pertev-i mihr-i melâóatle øiyâlanmışdır 
 
2 Saèy idüp Kaèbe-i kûyında maúâm eyledi dil 
 Zemzem-i laèl-i leb-i yâri ãafâlanmışdır 
 
3 äafóa-i mihr-i ruòı sâde sevâd-ı òaùdan 
 Levó-i mâh aña úıyâs ile úaralanmışdır 
 
4 Úatı yüksekde uçar murà-ı dil âvâre 
 Heves-i lâne-i zülfiyle hevâlanmışdır 
 
5 Câmesinden görinür sîne-i ãâfı gûyâ 
 O perî nûr-ı leùâfetle úabâlanmışdır 
 
6 Sürò-gûn olsa nola zülf-i girih-beste-i yâr 
 Reng-i gül-gûn-ı ùarâvetle òınâlanmışdır 
 
7 Yâra âyînesini ãundı dil-i zâr yine 
 Var ise ol şeh-i òûbâna gedâlanmışdır 
 
8 Bir ayaà ile yürür çûb-ı zeriñ óükmini gör 
 Sâúiyâ pîr-i òarâbât èaãâlanmışdır 
 
9 Úondı muràân-ı cünûn deşt-i maóabbetde Naôîm 
 Ser-i sevdâ-zede bildim ki yuvalanmışdır 
 
 226 (T: 240a, R: 226a, A: 202a) 
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 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 äay naúd-i cânı dilbere cânân seviş budur 
 Bâzâr-ı ittióâdda alış veriş budur 
 
2 Müşg-i siyâhı nâfede tekrâr òûn ider 
 Sevdâ-yı òâl-i dilber ile perveriş budur 
 
3 Geldi yetişdi ey dil-i şeydâ o ùıfl-ı nev 
 Serv-i çemân-ı nâz olacaú gel yetiş budur 
 
4 Úoynında ãaúlar âyîne-i naúş-ı cemâlini 
 Ol şâh-ı óüsne mâéil ola gösteriş budur 
 
5 Dürdî-i derdi mey-gede-i èaşú-ı yârda 
 Peymânesi dolınca içelim Cem-meniş budur 
 
6 Olmaz Naôîm peyrevi àayrıñ bu èarãada 
 èÂrif Efendi semtini ùutdı reviş budur  
 
 227 (T: 240a, R: 226a, A: 202a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Cûy-ı sirişk-i dîde firâvân olup gider 
 Cûş u òurûşla yem-i èummân olup gider 
 
2 Ùutmaz anıñ èinânını dest-i èirâdetiñ 
 Reh-vâr-ı èömr şöyle şitâbân olup gider 
 
3 Cây-ı iúâmet olmaduàından yegân yegân 
 Kim úonsa bu ribâùa peşîmân olup gider 
 
4 Gül heftesinde reng-pezîr-i òazân olur 
 Bülbül hezâr-derd ile nâlân olup gider 
 
5 Ol òoş-òırâm-ı èişve bu reftâr-ı nâz ile 
 Âşûb-ı dehr ü âfet-i devrân olup gider 
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6 Her dilde cilve-güster olur èaks-i óüsn-i yâr 
 Her demde bir maúâmda mihmân olup gider 
 
7 Vaãf-ı ãıfât-ı seyyid-i kevneyn ile Naôîm 
 Òâk-i derinde peyrev-i Óassân olup gider 
 
 228 (T: 240a, R: 226a, A: 202a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èAks-i ruòıñ ki dîde-i bînâ içindedir 
 èAyniyle bir perîdir o mînâ içindedir 
 
2 Saña dil oldı ôâhir ü bâùında cilve-gâh 
 Âyînedir ki ãûret ü maènâ içindedir 
 
3 Bir dil ki anda eyleye işrâú nûr-ı èaşú 
 Fânûsdur ki şemè-i şeb-ârâ içindedir 
 
4 Bir dil-òarâbı yapmada saèy eyleyen kişi 
 Olsun ãafâda beyt-i muèallâ içindedir 
 
5 Derd-i derûnum añlayamaz müddeèî benim 
 Óâl-i dilim bilür o ki óâlâ içindedir 
 
6 Úalbinde kîne óâsid-i bed-gevheriñ müdâm 
 Döndi hemân o âteşe òârâ içindedir 
 
7 Teéåîr-i feyø-i èaşú-ı dil-i ãâfda Naôîm 
 Bir âbdır ki gevher-i yektâ içindedir 
 
 229 (T: 240b, R: 226b, A: 202b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Zâhid-i sâlûs kim bir bûriyâ üstündedir 
 Úuùb ise seccâde-i zerú-i deryâ üstündedir 
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2 Dâldır âlâm-ı derdiñden òam olmuş dillere 
 Ey elif-úad lâm-ı zülfüñ kim liúâ üstündedir 
 
3 Rûy-ı zîbâñı görenler ol ser-âmed úadd ile 
 äandılar bir cevherî muãóaf livâ üstündedir 
 
4 Sûre-i äâd üzre gûyâ saùr-ı Bismillâhdır 
 Medd-i ebrû kim o çeşm-i dil-rübâ üstündedir 
 
5 Zülf-i müşgîniñ dökülmüş ãafóa-i ruòsârıña 
 Sûre-i Ve'l-Leyldir kim Ve'ê-ëuóâ üstündedir 
 
6 Merdüm-i çeşm-i úanâèatdir süveydâ-yı derûn 
 Gûyiyâ bir noúùadır ol kim àınâ üstündedir 
 
7 Munúalibdir âsiyâb-ı óâl-i gerdûn ey Naôîm 
 Devr-i çarò-ı süst-bünyâd ise mâ üstündedir 
 
 230 (T: 240b, R: 226b, A: 202b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Zinde-i èaşú olmayan ãûfî gibi dil-mürdedir 
 Gûyiyâ bî-rûó úalmış úâleb-i efsürdedir 
 
2 Sâlik-i semt-i mecâza ùaèn idermiş müddeèî 
 Menzil-i taóúîúe gûyâ vâãıl-ı reh-bürdedir 
 
3 Noúùadır ammâ úabûl itmez tecezzî ey óakîm 
 Noúùa-i mevhûmeden yâriñ dehânı òurdedir 
 
4 Öyle nâzikdir ki ruòsâr-ı leùâfet-güsteri 
 Sâye-i perr-i hümâ-yı zülfden âzürdedir 
 
5 Vaãf-ı òâl-i sürme-gûnında o mâhıñ ey Naôîm 
 Òayli demlerdir ney-i òâmem gelür efşürdedir 
 
 231 (T: 240b, R: 226b, A: 202b) 
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 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Deyr-i maóabbetiñ yine râhı güşâdedir 
 Gâhî úapansa mey-gede gâhî güşâdedir 
 
2 Bîmâr-òâne-i kerem oldıysa bestedir 
 Dâru'ş-şifâ-yı luùf-ı ilâhî güşâdedir 
 
3 Dem-serdî-i òılâfla bostân-ı òâhişiñ 
 Ôann eylemem ki berg-i giyâhı güşâdedir 
 
4 Çîn-i cebîn ile baúamaz mihre kimseler 
 Gör kim felekde cebhe-i mâhı güşâdedir 
 
5 Mihrim o mâh-peykere èarø eylesem nola 
 Mestâne tâb-ı meyle kemâ-hî güşâdedir 
 
6 Yâriñ hümâ-yı zülfi ãalar sâye üstine 
 Bir èâşıúıñ ki baòt-ı siyâhı güşâdedir 
 
7 Aèdâya tîàı her ùaraf itdirdi ser-fürû 
 Baòt-ı bülend ü ùâliè-i şâhî güşâdedir 
 
8 Redd eylemez gedâsını elbette ey Naôîm 
 Dergâh-ı feyø-i nâ-mütenâhî güşâdedir 
 
 232 (T: 241a, R: 227a, A: 203a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ne dâne vü ne dâm ü ne ãayyâd gerekdir 
 Murà-ı dile bir úâmet-i şimşâd gerekdir 
 
2 Ser-tîşe-i müjgân ile kuhsâr-ı àamıñda 
 Cânâ saña Şîrîn gibi Ferhâd gerekdir 
 
3 èAks-i ruò-ı cân-sûzuña tâb-âver olan dil 
 Ser-tâ-úadem âyîne-i fûlâd gerekdir 
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4 Òûn-rîzlige meyli úo ey àamze sen olma 
 Gerçi ùutalım èâleme cellâd gerekdir 
 
5 Dâmen-keş-i òâr u òas-ı gülzâr-ı èalâyıú 
 Nâdîde òazân serv-i ser-âzâd gerekdir 
 
6 Lâ-büd güõerân üzredir ey dil àam u şâdî 
 èÂrif ne àam-âlûd u ne dil-şâd gerekdir 
 
7 Vîrâne-i ôâhirde olan bâùını maèmûr 
 Bu deyr-i òarâbâtda âbâd gerekdir 
 
8 Ùaró-ı süòanın àayre úıyâs itme Naôîmiñ 
 Fenninde kişi óaú bu kim üstâd gerekdir 
 
 233 (T: 241a, R: 227a, A: 203a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Demâà âşüfte geldi gülşene sünbül úoúunmuşdur 
 Nesîm-i nev-bahârı kâkül-i yâre doúunmuşdur 
 
2 áubâr-ı òaùù ile olmuş muóaşşâ kilk-i úudretle 
 Cemâl-i nüsòası ol òâce-i óüsnüñ oúunmuşdur 
 
3 Degil medd-i dü-ebrû úahramân çeşm-i òûn-rîzi 
 Dem-i úatlinde èuşşâúıñ iki şeh-per ãoúunmuşdur 
 
4 Girîbânı leb-â-leb èişvedir pür-şîve dâmânı 
 Úabâ-yı óüsni târ u pûd-ı nâz ile ùoúunmuşdur 
 
5 İdüp eşk-i dü-çeşmim dâà-ı òûnînimle âmîziş 
 Görenler didiler kim bu mey-i nâba ãu úonmuşdur 
 
6 Naôîmâ èayş u nûş it mîhmânsın sen de birúaç gün 
 Müsâfir-òâne-i dehre o úonmuşdur bu úonmuşdur 
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 234 (T: 241b, R: 227b, A: 203a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 áam-ı maóabbet-i cânâne tende yektâdır 
 Maóall-i şübhe degil cân bedende yektâdır 
 
2 Duyurmasa nola zaòm-ı òadeng-i dil-dûzın 
 O ebruvân-ı kemân-keş o fende yektâdır 
 
3 Nihâl-i úaddini ùûbâya eylemem teşbîh 
 Egerçi dirler o naòl-i bülende yektâdır 
 
4 Henûz dîde-i eyyâm görmedi miålin 
 Cenâb-ı Veys-i Úaren kim Yemen'de yektâdır 
 
5 Şeb-i viãâl bir olsaú èaceb midir ikimiz 
 O sîm-ten nice bir pîrehende yektâdır 
 
6 Naôîri èaksidir âyîne-i tekellümde 
 Zebân-ı ùûùî-i ùabèım süòanda yektâdır 
 
7 Nücûm içinde döner mâh-ı èâlem-efrûza 
 Naôîm óaú bu ki her encümende yektâdır 
 
 235 (T: 241b, R: 227b, A: 203b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Çemen ezhâr-ı gûn-â-gûn ile bezm-i müheyyâdır 
 äürâóî ceyb-i câm-ı èişrete gül-rîz-i ãahbâdır 
 
2 Bilür cevher-şinâsân-ı ùarab úîrâù ile úadrin 
 Meyiñ her úaùresi bir ùamla yâúût-ı feraó-zâdır 
 
3 Cem-i devrân ile yeksân ider bir kâse-i ser-şâr 
 Eger ednâdan ednâdır eger aèlâdan aèlâdır 
 
4 Óabâb encüm şafaú mey èaks-i sâúî mâh-ı mihr-engîz 
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 æüreyyâ cemè-i meclis devr-i sâàar çarò-ı mînâdır 
 
5 Dil-i pür-èuúdedir âlâm-ı devr-i rûzgârından 
 Óabâb-ı mey ki yer yer sâàar-ı mînâda peydâdır 
 
6 Bilûrîn gerdeni sîb-i zenaòdânıyla sâúîniñ 
 Ser-i mînâya úonmuş gûyiyâ bir dâne elmadır 
 
7 Gözümde neşve-i câm-ı maóabbet dilde ãad-teşvîr 
 Serimde şevú-i maècûn-ı leb-i dilber ne sevdâdır 
 
8 Dili pervâne-i pür-sûz iden ãahbâ úıyâs itme 
 Miyân-ı meclis-i ãahbâda bir şemè-i şeb-ârâdır 
 
9 Naôîmâ derdî-i âlâyiş-i dünyâ keder virmez 
 Zücâc-ı dil óabâb-âsâ küdûretden müberrâdır 
 
 236 (T: 242a, R: 228a, A: 203b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 áam-ı èâlem ezelden var ise âdemle tevéemdir 
 Anıñ-çün meclis-i èâlemde âdem àamla tevéemdir 
 
2 Ne şâdîden feraó-nâk ol ne àamdan ey dil-âzürde 
 Bu bezmiñ nûşı nîş u sûrı òod mâtemle tevéemdir 
 
3 Gedâ-yı mey-gede bir câm-ı òâlet-baòşla sâúî 
 Berâberdir şeh-i faàfûr-ı Çîne Cemle tevéemdir 
 
4 Nola açsa o gül ruòsârı feyø-i âh u eşk-i ter1 
 Nesîm ile biri hem-dem biri şebnemle tevéemdir 
 
5 O úaşlar iki yüz iki dilli Õü'l-fiúâr ancaú 
 Ya şemşîr-i zebânımla yâòûd òâmemle tevéemdir 
 

                                                           
1 Mısra, A nüshasında: Nola açsa o gül ruòsâr-ı nâzı feyø-i âh u eşk 
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6 Mesîó-âsâ demiñden deyr-i maènâ rûó arar olmuş 
 Naôîm enfâs-ı cân-baòşıñ meger Meryemle tevéemdir 
 
 237 (T: 242a, R: 228a, A: 203b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Derûn-ı àonca ki feyø-âşinâ-yı şebnemdir 
 Şükûfeler yine àarú-ı èaùâ-yı şebnemdir 
 
2 Gülüp açılsa nola feyø-i eşk-i bülbülden 
 Güşâyiş-i güle bâdî ãafâ-yı şebnemdir 
 
3 Görünce ãubó-dem âàûş-ı vuãlat-ı gülde 
 Hezârıñ eşk-i teri òûn-behâ-yı şebnemdir 
 
4 Bu deñli gözyaşın aldı ùaàıldı àayre yine 
 Gülüñ òacâleti şimdi berây-ı şebnemdir 
 
5 èAceb mi eylese sîmâb şevúını taãèîd 
 Ki àonca pûte-i pür-kîmyâ-yı şebnemdir 
 
6 O eşk-i dîde niåâr eyledikçe girye-künân 
 Dehân-ı àonca tebessüm-nümâ-yı şebnemdir 
 
7 Naôîm'iñ ol gül-i gülzâr nâz-ı vaãfında 
 Midâd-ı òâmesi dâà-ı rıøâ-yı şebnemdir 
 
 238 (T: 242a, R: 228a, A: 203b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Cebîn-i gül ki leùâfet-nümâ-yı şebnemdir 
 Şükûfeler yine hep cebhe-sâ-yı şebnemdir 
 
2 Revâdır eylese bülbül şeùâretin efzûn 
 Ki dürc-i àonca leb-â-leb àıdâ-yı şebnemdir 
 
3 Gülüñ elinde iden böyle dest-mâlini âl 
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 Sirişk-i dem-be-dem-i hây hây-ı şebnemdir 
 
4 Nice óuøûr ide gülşende seylî-i òurşîd 
 Henûz râóat iken der-úafâ-yı şebnemdir 
 
5 Kemâli èayn-ı zevâl ü beúâsı maóø-ı fenâ 
 Zamân-ı devlet-i pâ-der-hevâ-yı şebnemdir 
 
6 Yolında olmada bir semen-i berg îåâr 
 Bu eşk-i dîde ki óayret-fezâ-yı şebnemdir 
 
7 Leùâfet-i gül-i ruòsârını úıyâs it kim 
 Nişân-ı òâl-i siyeh-fâmı cây-ı şebnemdir 
 
8 èAceb mi pister ü bâlini berg-i gülden ise 
 Derûn-ı àonca ki òalvet-serây-ı şebnemdir 
 
9 Açılmada gül-i dâà-ı derûn-ı sîne Naôîm 
 Nesîme minneti yoú bî-recâ-yı şebnemdir 
 
 239 (T: 242b, R: 228b, A: 204a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Dem-i viãâl göñül nâleniñ zamânı mıdır 
 Kenâr-ı dîdede pergâleniñ zamânı mıdır 
 
2 Açıldı germî-i meyden ruò-ı èaraú-nâki 
 Gören didi gül-i pür-jâleniñ zamânı mıdır 
 
3 Tamâm düşdi çerâàâna meyl-i òusrev-i èaşú 
 Donandı dâà-ı derûn lâleniñ zamânı mıdır 
 
4 Kenâra gelmiş iken yâr-i çâr-deh-sâle 
 Óikâyet-i àam-ı deh-sâleniñ zamânı mıdır 
 
5 Sirişk-i germe neden böyle ruòãat-ı cereyân 
 Naôîm o âteş-i seyyâleniñ zamânı mıdır 
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 240 (T: 242b, R: 228b, A: 204a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Òaù-ber-âverde görüp dilberi mâtem-zededir 
 èÂşıúıñ baòt-ı siyâhı yine berhem-zededir 
 
2 Óoúúa-i laèl-i lebinden o ùabîb-i dil ü cân 
 Tâzeler zaòmın o mecrûóa ki merhem-zededir 
 
3 Eåer-i âteş-i âh-ı dil-i sûzânımdan 
 Mûy-ı müşgîn-i dü-zülf-i siyehi òam-zededir 
 
4 èAndelîb-i çemen-i óüsn ü cemâlim ki baña 
 Ruò-ı òoy-gerde-i dilber gül-i şebnem-zededir 
 
5 Mevce-i şûr u şeàaf itse nola ser-geşte 
 Sâkin-i zevraú-ı deryâ-yı cünûn yem-zededir 
 
6 O şehiñ bendesiyüz kim yed-i ãunè-ı ezelî 
 Püşt-i ser-nâme-i ikrâmına òâtem-zededir 
 
7 Úâmetiñ şevúi dü-tâ olsa Naôîmiñ ne èaceb 
 Çille-i óasreti àayretle çeken àam-zededir 
 
 241 (T: 242b, R: 228b, A: 204a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Göñül ki ùûùî-i miréât-ı rûy-ı Aómed'dir 
 Hemîşe zemzemesi güft ü gûy-ı Aómed'dir 
 
2 Muèaùùar eyledi bâd-ı nesîm-i ãubó-ı viãâl 
 Meşâm-ı cân yine lebrîz-i bûy-ı Aómed'dir 
 
3 Sözüm sitâyiş-i laèliyle cevher-i cândır 
 Gözümde kuól-i cilâ òâk-i úûy-ı Aómed'dir 
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4 Ne söylesem süòanım óarf-i iştiyâúıdır 
 Kimi görürsem işim cüst ü cûy-ı Aómed'dir 
 
5 Ùutuldı nuùúı òayâl-i füsûn-ı zülfüyle 
 Zebân-ı bend-i dilim târ-ı mûy-ı Aómed'dir 
 
6 Serimde şûriş-i èaşúı dilimde ãad-teşvîr 
 Ùaraf ùaraf yine hep hây u hûy-ı Aómed'dir 
 
7 Naôîm olsa nola naúş-ı àayrden èârî 
 Derûn-ı dilde henûz ârzû-yı Aómed'dir 
 
 242 (T: 243a, R: 229a, A: 204b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ol kim miåâl-i hâle meh-i mihribânı var 
 On dört yaşında sînede bir nev-cüvânı var 
 
2 Yâriñ hümâ-yı kâkülünüñ sâyesindedir 
 Bir bî-diliñ başında ki devlet nişânı var 
 
3 Òûnîn-terâne bülbül-i gülzâr-ı şevúdir 
 Gül gibi ol ki câm-ı mey-i eràavânı var 
 
4 Cânlar baàışlar ol ãanemiñ zülf-i dil-keşi 
 Óâşâ ki beñzeye büt-i deyriñ ne cânı var 
 
5 Òoş geçse sâyesinde nola cûy-bâr-veş 
 Ol kim zemîn-i sînede serv-i revânı var 
 
6 Mânend-i berú göz yumup açıncadır beúâ 
 Ey dil gerekse geşt ü güõâr it cihânı var 
 
7 Lâ-büd olur biter yetişür mîve-i murâd 
 äabr eyle ey Naôîm bilürsin zamânı var 
 
 243 (T: 243a, R: 229a, A: 204b) 



768 
 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èUşşâúı dilber aàladır elbette zâr zâr 
 Olsa èaceb mi bir gül içün ãad-hezâr-zâr 
 
2 Bilmem nice taóammül ider sîneler aña 
 Sûz-ı derûn cihânı iderken şerâr-zâr 
 
3 äaf çekdi kûy-ı yârda èuşşâú ãubó-dem 
 Gûyâ úuruldı èarãa-i èaşú içre kâr-zâr 
 
4 Âfet yetişdi òaùù-ı ruòı şimdi dilberiñ 
 Gülşen-serây-ı óüsn ü bahâ oldı òâr-zâr 
 
5 Nerrâd-ı baòt aña dü-şeş atdırır Naôîm 
 Bir pulluú ola òaãm kime olsa yâr-zâr 
 
 244 (T: 243b, R: 229b, A: 204b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Yâriñ baña her vech ile óüsn-i naôarı var 
 Úalbinde yer itsem nola kalbimde yeri var 
 
2 Kâlâ-yı viãâlin nola ol òâce-i óüsnüñ 
 Naúd-i dil ü cân ile alursam degeri var 
 
3 Bâzâr-ı cihânda işin altun ider ol kim 
 Bir sîm-beden sîm-ten ü sîm-beri var 
 
4 äad-reşk o dîvâneye ol ùıfla óased kim 
 Ne àuããadan âgâh u ne àamdan òaberi var 
 
5 Ey sâúî-i tersâ-beçe ãun sâàar-ı vaãlıñ 
 Câm-ı mey-i hecriñle diliñ derd-i seri var 
 
6 Zülfüñ nice bir eyleye ruòsârıñı mestûr 
 Ey mihr-i melâóat şebiñ âòir seóeri var 
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7 Dâà-ı dil-i sûzânını seyr eyle Naôîm'iñ 
 Bir baàrı yanıú lâle-i òûnîn-cigeri var 
 
 245 (T: 243b, R: 229b, A: 204b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Neşvesi îrâå-ı àam itdikçe ol òoşnûd olur 
 Bâde-i memzûc-ı èâşıú eşk-i òûn-âlûd olur 
 
2 Berú-ı nâgeh-sûz u cân-teéåîrdir her şuèlesi 
 Âteş-i mihr ü maóabbet bî-şerâr u dûd olur 
 
3 èAşk olur sâúî-i peymâne-i vaãl-ı Ayâz 
 èÂşıúıñ encâm-ı kârı èâúıbet maómûd olur 
 
4 Câm-ı lebrîz-i cünûndur dürd-nûş-ı èaşúına 
 Her óabâb-ı mey ki çeşm-i yârla maèhûd olur 
 
5 Eyleyüp cânânla hemvâre cân-bâzârını 
 Òâce-gân-ı bender-i èaşúıñ ziyânı sûd olur 
 
6 Eyledikçe ùaró-ı kâlâ-yı cünûn nessâc-ı èaşú 
 Kâr-gâh-ı dilde ãabr u hûş târ u pûd olur 
 
7 Sâliki evvel úademde vâãıl eyler ey Naôîm 
 Pîr-i himmet kim delîl-i menzil-i maúãûd olur 
 
 246 (T: 243b, R: 229b, A: 205a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Nâle-senc olsa ceres erbâb-ı maómil mest olur 
 Dem gelür bir nâleden èaşú ehli úanzil mest olur 
 
2 Maórem-i râz olmayan sâlikdedir bu hây u hûy 
 Bezm-i òâãü'l-òâãa ol kim oldı vâãıl mest olur 
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3 Görse reftârıñ hevâ-yı serv-úaddiñle çenâr 
 Dest-efşân sûz-ber-dil pây-der-gil mest olur 
 
4 Âşinâ bîgâne bilmez mey-fürûş-ı bezm-i èaşú 
 Cürèasın nûş eylese mecnûn u èâúil mest olur 
 
5 èAşú bir òum-òânedir kim bî-mey ü sâàar seniñ 
 Fikr-i laèliñle derûn-ı sînede dil mest olur 
 
6 Şaãt-ı ãâfındandır ebrû-yı kemân-dârıñ henûz 
 Zaòm-ı peykânın duyurmaz murà-ı bismil mest olur 
 
7 Sâúiyâ vaãf-ı lebiñde bir àazel ùaró itdi kim 
 Úavline her kim Naôîmiñ olsa úâéil mest olur 
 
 247 (T: 244a, R: 230a, A: 205a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Sûz-ı derûna ãanma ki eflâk sedd olur 
 Óâşâ ki öyle âteşe òâşâk sedd olur 
 
2 Bir zaòm-ı nâza minnet iderdim nigâhıña 
 Òavfım budur ki sînede her çâk sedd olur 
 
3 Tîà-ı müjeñ keser yolını Úahramânlarıñ 
 Rüstemlere o àamze-i bî-bâk sedd olur 
 
4 Evvel cemâlini göreyim ãoñra eyle bend 
 Hüşyâr iken cünûnuma idrâk sedd olur 
 
5 Dîdârıñı òayâl idemez dîde giryeden 
 èAkse olunca âyîne nem-nâk sedd olur 
 
6 Olmaz nigâh keåret-i neôôâreden saña 
 Yer yer hücûm-ı dîde-i çâlâk sedd olur 
 
7 Senden ayırmaz idi ölünce nigâhını 
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 Murà-ı dil-i ùapîde meh-i fitrâk sedd olur 
 
8 Bir bî-vücûduñ âh-ı seóer-gâhına Naôîm 
 Ne bâd u âb u âteş ü ne òâk sedd olur 
 
 248 (T: 244a, R: 230a, A: 205a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Midâd-ı eşk ile müjgânlarım ki òâme olur 
 O şûòa her nigehim bir niyâz-nâme olur 
 
2 Dönünce ãubóa-i mercâna eşk-i òûnînim 
 Gören ãanur müjemiñ her biri imâme olur 
 
3 O yâre kâàıd uçursam kebûter-i dil-i zâr 
 Hevâ-yı èaşú ile hem nâme hem óamâme olur 
 
4 Òaù-âver olduàı dem óüsni úaralar geydi 
 Libâsı mâtemiyânıñ siyâh câme olur 
 
5 Meşâm-ı cân u dile virdi bûy-ı sîb-veşi 
 Turunc-ı àabàab-ı dilber èaceb şemâme olur 
 
6 Mesîó gibi sebük-bâr iseñ èalâyıúdan 
 Çehâr-ùâú-ı felek menzil-i dü-kâme olur 
 
7 Naôîm jende-be-dûşân-ı tekye-i èaşúıñ    
 Duòân-ı âhı serinde siyeh èimâme olur    
 
 249 (T: 244a, R: 230a, A: 205b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Mest iken ol mâh-ı mihr-engîz kim raúãân olur 
 Mâh lerzân mihr ser-gerdân felek óayrân olur 
 
2 Kâkül-i verd-i èaraú-rîz ü leb-i laèliñ görüp 
 Dil perîşân eşk rîzân u dîde òûn-efşân olur 



772 
 

 
3 Úays-veş zülfiyle òâlin fikr iden âvâreniñ 
 Cismi èüryân úaddi çevgân gûy-ı ser àalùân olur 
 
4 Âteş-i èaşú u fürûà-ı óüsn ü tâb-ı âhdan 
 Sîneler nîrân beden sûzân ciger büryân olur 
 
5 Câm-ı vaãl u nuúl-i bûs u neşve-i dildârla 
 áam gürîzân àuããa pinhân ü feraó mihmân olur 
 
6 Serv-úâmet gül-èiõâr u sebz-òaùù dildârsız 
 Cûy giryân murà nâlân u çemen zindân olur 
 
7 Bîm-i hecr ü cevr-i yâr ü ùaèn-ı bed-gûdan Naôîm 
 Kârım efàân ãabr tâlân òâùırım vîrân olur 
 
 250 (T: 244b, R: 230b, A: 205b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Fikr-i òaùù-ı yâr ile derd-i derûn efzûn olur 
 Nev-bahâr eyyâmı elbette cünûn efzûn olur 
 
2 Âha ruòãat virmeyelden òâùırım âsûdedir 
 Bâd taórîk itmese yemde sükûn efzûn olur 
 
3 Dil-òarâb-ı èaşúa itmez pend-i pey-der-pey eåer 
 Maómiliñ pest olsa zîrâ reh-nümûn efzûn olur 
 
4 Dem-be-dem kûy-ı bütân pür-nâle-i èuşşâúdır 
 Kâfiristânda ãadâ-yı eràanûn efzûn olur 
 
5 Zülfünüñ her târı bir bend-i zebândır èâşıúa 
 Çeşmi câdûlarda mekr ile füsûn efzûn olur 
 
6 Dürr-i dendânın leb-i laèlin idüp yârin òayâl 
 Çeşm-i èâşıúda dem-â-dem eşk-i òûn efzûn olur 
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7 Sûú-ı raàbetde eger bulsa revâc-ı iètibâr 
 Cins-i kâlâ-yı hüner óadden füzûn efzûn olur 
 
8 Gûne gûne ey Naôîm itsem nola ùaró-ı süòan 
 İltifât ile kemâl-i õû-fünûn efzûn olur 
 
 251 (T: 244b, R: 230b, A: 205b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Mest-i müdâm-ı àaflet olan dil-òarâb olur 
 Lâ-büd memerr-i seylde menzil òarâb olur 
 
2 Teéåîr-i èaşú kişver-i èaúlı yaúar yıúar 
 Bir şehre kim úaøâ ola nâzil òarâb olur 
 
3 Maèmûre-i vücûdını vîrân ider èadem 
 Bünyâd-ı èömre baàlama bel bil òarâb olur 
 
4 Pîrânıñ olsa úaddi nola øaèf ile dü-tâ 
 Bir òâne peste kim ola mâéil òarâb olur 
 
5 Olmuş şarâb-ı nâz ile âlûde çeşm-i yâr 
 Bir bâde-nûş kim ola úanzil òarâb olur 
 
6 Virmez dil-i óamûle keder ùaèn-ı müddeèî 
 Muókem olan binâ úatı müşkil òarâb olur 
 
7 Mülk-i dil-i Naôîmi nola yıúsa cevr-i yâr 
 Sulùânı şehriñ olmasa èâdil òarâb olur 
 
 252 (T: 245a, R: 231a, A: 206a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bûy-ı dil-cû kim meşâm-ı bülbüle gülden gelür 
 Her ùaraf gûş-ı güle ãad-naàme bülbülden gelür 
 
2 èÂşıúıñ keyfiyyet-i óâlin nigâhından bilür 
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 Gör ne kâfir-mâcerâdır kim tecâhülden gelür 
 
3 Nâfe-i òûnîn olur kâm-ı niyâz-ı cân u dil 
 Her şemîm-i nâz kim ol zülf ü kâkülden gelür 
 
4 Şevú-ı ãahbâ-yı lebiñdir mest ü medhûş eyleyen 
 Neşve sâúî ãanma devr-i sâàar-ı mülden gelür 
 
5 Tîà-ı kilk ü eblaú-ı ùabè ile Óaydar'dır Naôîm 
 Bu hüner bir Õü'l-fiúâr u bir de Düldül'den gelür 
 
 253 (T: 245a, R: 231a, A: 206a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Piyâle elde ne dem bezmime óabîb gelür 
 Ayaàıma ayaàıyla benim naãîb gelür 
 
2 äafâ-yı gül-şeker-i àonca-i lebiyle baña 
 Meges terânesi feryâd-ı èandelîb gelür 
 
3 Hemân işâret-i mektûb-ı yâra bakar 
 Göñül ki àurbete düşmüşdi èan-úarîb gelür 
 
4 Dürûà-ı maãlaóat-âmîzle tesellî ider 

Baña o şûò-ı cefâ-pîşe dil-firîb gelür 
 
5 èAceb mi èaks-i úadr-i yâri çekse âàûşa 
 Òayâli çeşmime geldikçe bî-raúîb gelür 
 
6 O dil ki olmaya ãaórâ-neverd-i èâlem-i èaşú 
 Olursa da vaùanında baña àarîb gelür 
 
7 Peyâm-ı ãıóóat-i yâri kime suéâl ideyim 
 Óarîm-i kûyına kim varsa nâ-şekîb gelür 
 
8 Naôîm-i òaste-derûna èilâc ider bulunur 
 Anıñ da derd-i dilinden bilür ùabîb gelür 
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 254 (T: 245a, R: 231a, A: 206a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Göñül ki èaşú ile pür sînede defîne bulur 
 O maàribî gibidir gûyiyâ òazîne bulur 
 
2 O dil ki olmaya ãayúal-pezîr-i èaşú gören 
 Olursa âyîne-i mihr-i âb-gîne bulur 
 
3 Ùavâf-ı Kaèbe-i èaşú itmeyen derûnında 
 Ne fikr-i Mekke ne endîşe-i Medîne bulur 
 
4 Cemâl-i şâhid-i maúãûda cilve-gâh eyler 
 O dil ki sînesini bî-àubâr kîne bulur 
 
5 Görünce óalúa-i zülfinde òâlin eyledi meyl 
 Kebûter-i dili gör dâm içinde çîne bulur  
 
6 Figâr-ı àamzesi cism-i nizâr-ı èâşıú iken 
 Nigâh iden ne òadeng ü ne zaòm-ı sîne bulur 
 
7 Göñül görüp yem-i óüsninde mevc-i çîn-i cebîn 
 O ebruvânı nigûn-sâr iki sefîne bulur 
 
8 Zevâli olduàunu her kemâlin ehl-i naôar 
 Òaùù-ı èiõârın o meh-ùalèatin úarîne bulur 
 
9 Gelüp bulunsa nola daèvete icâbet idüp 
 Bize görünmemeden böyle ol perî ne bulur 
 
10 Bisâù-ı sîne bir mühre-bâzdır dil-i zâr 
 èAceb mi mühresini àayb iderse yine bulur 
 
11 Ne ben Naôîm o şeh-i óüsne beñzerin bulurum 
 Benim gibi ne o şeh bende-i kemîne bulur 
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 255 (T: 245b, R: 231b, A: 206b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Vaãf idendir bilen ol dilberi kâtib ne bilür 
 Maórem añlar óaremiñ óâlini óâcib ne bilür 
 
2 Eåer-i feyø müéeååirdedir ey dil taóúîú 
 Óükm-i teéåîri feleklerde kevâkib ne bilür 
 
3 Kimse idrâk idemez rütbe-i Mevlânâ'yı 
 Müddeèî neyle olur úaùè-ı merâtib ne bilür 
 
4 Zülfi zünnâr-perest itdi dili bir ãanemiñ 
 Anı büt-òâne-i ãûretdeki râhib ne bilür 
 
5 Râz-ı laèlin óaõer aàyâra Naôîm eyleme fâş 
 Úıymet-i gevher-i esrârı ecânib ne bilür 
 
 256 (T: 245b, R: 231b, A: 206b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Baúup cemâliñe èâşıú nice úarârı úalur 
 Seni bu óüsn ile kim görse iòtiyârı úalur 
 
2 Nola òadeng-i nigâh ile çâk çâk olsa 
 Dil-i figârıma geldikçe yâdigârı úalur 
 
3 Cünûn-ı èaşú ile dîvâne-i maóabbetiñiñ 
 Ne ketm-i râza ne ifşâya iútidârı úalur 
 
4 Hevâsını düşürüp sâóil-i murâda yetiş 
 Bu lüccede ne sefîne ne rûzgârı úalur 
 
5 Úomaz beni yalıñuz ol perî görünmese de 
 Naôîm çeşm-i terimde òayâli bari úalur 
 
 257 (T: 246a, R: 232a, A: 206b) 
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 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 èİbret yetişür ùûùî-i şîrîn-süòanı gör 
 Âyînede baú söyleyene söyledeni gör 
 
2 Beytü'l-óazen it òâne-i âyîne-i çeşmiñ 
 Yaèúûb gibi Yûsuf-ı gül-pîreheni gör 
 
3 Her dîdemi bir kân-ı èâúîú itdi o mâhıñ 
 Òâl-i leb-i laèli o Süheylî Yemen'i gör 
 
4 İtmiş dil-i ser-geştemi sîlî-òor-ı èaşúı 
 Çevgân-ı melâóatde o sîb-i õeúanı gör 
 
5 Yâd-ı úad ü òaùùıyla aúıt rûd-ı sirişkiñ 
 Ey dîde leb-i cûyda serv ü semeni gör 
 
6 Gördüm seni ben úayd-ı ser-i zülfüñe düşdüm 
 Ey silsile-mû reşk-i perî sen de beni gör 
 
7 Aósente yine ùabè-ı güher-bâr-ı Naôîme 
 Baú naômına bu sübóa-i dürr-i èAdeni gör 
 
 258 (T: 246a, R: 232a, A: 206b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 O èarãa-gâhda kim èaşú kârvânı geçer 
 Úaùâr-ı üştür-i nüh-çarò-ı âsumânı geçer 
 
2 Bu Rüstemâne nigehle bu tîà-ı àamze ile 
 Úalursa böyle o òûn-rîz Úahramânı geçer 
 
3 Semend-i nâz ile meydân-ı óüsn içinde henûz 
 Bulunmadı ãaf-ı òûbânda ol cüvânı geçer 
 
4 Ne deñli derd-i dili âşikâre eylemesen 
 Raúîb diyü o perîye seni nihânî geçer 
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5 Şarâbınıñ eåer-i neşvesi ayaúdan alur 
 Bu meclisiñ giderek mest-i ser-girânı geçer 
 
6 Çeküp kenâra o ser-mest-i nâzı kâm alagör 
 Maóall-i furãatı fevt itme kim zamânı geçer 
 
7 Naôîm nâdire-perdâz-ı dehr ise ne èaceb 
 Ki bezm-i maèrifetiñ rind-i nükte-dânı geçer 
 
 259 (T: 246a, R: 232a, A: 207a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Biñ pâre olsa õerre degil ol dehân úadar 
 Yanında cüzé-i lâ-yetecezzâ cihân úadar 
 
2 Ol mû-miyânı fikr-i der-âàûş ile henûz 
 Úaldı dil-i øaèîf o mûy-ı miyân úadar 
 
3 Anı da pây-ı yâra iderdi niåâr dil 
 Bir armaàan olaydı daòi bâr-ı cân úadar 
 
4 Bûs-ı kenâr-ı dilbere bezm-i viãâlde 
 Olmaz vesîle câm-ı mey-i eràavân úadar 
 
5 äahbâ-yı èaşú óavãalaya ãıàmasa nola 
 Ednâ óabâbı kâse-i nüh-âsumân úadar 
 
6 Eyler şikeste pençeñi bu Nîrem-i fenâ 
 äad-el-óaõer ki olmayasıñ Úahramân úadar 
 
7 Ser sûzen-i Mesîó ile olmaz rüfû-pezîr 
 Bir yâre var mı zaòm-ı sinân-ı zebân úadar 
 
8 Aña siper rıøâ ile teslîmdir hemân 
 Bir tîr-i cân-sitân ki úaøâdır kemân úadar 
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9 Çoú mâh-pâre mihrine dûş oldum ey Naôîm 
 Bilmem felekde ol meh-i nev nâ-mihribân úadar 
 
 260 (T: 246b, R: 232b, A: 207a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ay gördüm ey felek ne gedâdır sitâreler 
 Ben kûs diñledim öte dursun naàâreler 
 
2 İórâú-ı âh şehri idüp deşt-i âteşîn 
 Yaúdı óaãîr başına yer yer minâreler 
 
3 Çâk-ı derûnı óaşre dek olmaz rüfû-pezîr 
 Tîà-ı zebân ki bir dil-i mecrûóı yâreler 
 
4 Müşgîn sevâd-ı òaùù-ı ruò-ı yâre beñzemez 
 Bîhûde levó-i mâhı hemân çarò úaralar 
 
5 Târâca virdi úâfile-i ãabr u hûşumı 
 Düzdîde àamzeler o óarâmî nezâreler 
 
6 Yâd-ı lebiyle oldı göñül mest-i ser-girân 
 Râz-ı derûnı òavfım odur âşikâreler 
 
7 Teéåîr-i sûz-ı èaşú ile ôann itme eşk-i germ 
 Yer yer döküldi dîde-i terden şerâreler 
 
8 Baòt-ı miyân-ı yârda olduúça úâl u úîl 
 Elbette òançeri girüp ortaya aralar 
 
9 Neydi felekde ùâliè-i fîrûz ey Naôîm 
 Nâ-mihribânlıú itmeseler mâh-pâreler 
 
 261 (T: 246b, R: 232b, A: 207a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bülbülüm bir güle kim şevúimi efzûn eyler 
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 Óasret-i laèl-i lebi àoncayı dil-òûn eyler 
 
2 Nuùúa gelse lebi Şîrînler olur Ferhâdı 
 Zülf-i òam-der-òamı Leylâları Mecnûn eyler 
 
3 Ola meşşâùa degil àâliye vü àâze òacil 
 Reng-i ãahbâ o ruò-ı âli ki gül-gûn eyler 
 
4 èAúlımı zâéil ider úâmet-i yâre baúsam 
 Baña bu óâleti bir mıãraè-ı mevzûn eyler 
 
5 Câdû-yı çeşmi úomaz derdimi taúrîre mecâl 
 Zülfi baàlar dilimi àamzesi efzûn eyler 
 
6 Yere geçsün dilerim bender-i kâlâ-yı viãâl 
 Mâl-ı Úârûn eliñe girse de medyûn eyler 
 
7 Dili bir èahd-şiken yâra düşürdüm ki Naôîm 
 Beni hep vaède-i ferdâ ile memnûn eyler 
 
 262 (T: 247a, R: 233a, A: 207b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)  
 
1 Dehân-ı yârdan ol kim recâ-yı óarf-i nâz eyler 
 Teninde her ser-i mûyın zebân-ı ãad-niyâz eyler 
 
2 Ne õilletden ne miónetden ne àamdan iótirâz eyler 
 Umûrın ol ki tefvîø-i cenâb-ı kâr-sâz eyler 
 
3 İder òûn-girye mînâ-veş olur èacz ile ser-der-pîş 
 Külâh-ı naòvet ol maàrûrı kim gerdûn-firâz eyler 
 
4 Çemen-pîrâ-yı èaşú u bâàbân-ı şevú u bîhûşı 
 Gül-i taóúîúi zîb-i ceyb ü destâr-ı mecâz eyler 
 
5 Òalâãa çâre yoú bend-i girih-gîr-i maóabbetden 
 Dil-i Maómûdı der-zencîr-i gîsû-yı Ayâz eyler 
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6 Òaù-âver olmadıúça vâúıf olmaz òâl-i èuşşâúa 
 O ser-germ-i àurûrı ãabr-ı èâşıú dil-nüvâz eyler 
 
7 O şemè-i óüsni yâd itdikçe ednâ şuèle-i âhım 
 Dil-i pervâneye taèlîm-i ãad sûz u güdâz eyler 
 
8 O şûòa gûne gûne fikr ider aóvâlin ièlâma 
 Dil-i şeydâ òayâlinde bile ifşâ-yı râz eyler 
 
9 İder siór-i óelâl eşèârın ol kim ùabè-ı seòòârı 
 Bu resme peyrevî-i Sırrî-i efsûn-ùırâz eyler  
 
10 Bu minvâl üzre nessâc-ı süòan elfâô u maènâyı 
 Naôîmâ óaú budur kim târ u pûd-ı imtiyâz eyler 
 
 263 (T: 247a, R: 233a, A: 207b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ol kim revâc-gâh-ı rıøâya düòûl ider 
 Sûd u ziyân bûd u nebûdı úabûl ider 
 
2 Óıør u Mesîó-meşreb olan zinde-dilleriñ 
 Cân gibi nuùúı mürde-dilâna óulûl ider 
 
3 İnsân odur ki òulúı ide dost düşmeni 
 Dünyâyı luùf ile kişi kendüye úul ider 
 
4 Kişt-i emelde ber-zede-dâmân-ı saèy olan 
 Dest-i ümîdi sünbüle-çîn-i òuãûl ider 
 
5 Çıúmaz óudûd-ı dâéireden çarò-ı çenberî 
 Âyîn-i devri ãanma felek bî-uãûl ider 
 
6 èAúl u şekîbe yol görinür sû-be-sû úaçan 
 Sulùân-ı èaşú şehr-i vücûda nüzûl ider 
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7 Taúdîre rabù-ı úalb iden âzâde-òâùırı 
 èİzzet ne şâd-kâm ne õillet melûl ider 
 
8 Bâr-ı girân-ı àurbete ùâúat muóâl iken 
 áayret Naôîm mûr-ı øaèîfi óamûl ider 
 
 264 (T: 247b, R: 233b, A: 207b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Murà-ı niyâza nâle ki bâl-i eåer virir 
 Elbette âb u dânesini eşk-i ter virir 
 
2 Mûy-ı sefîd èârifi şeb-zinde-dâr ider 
 Bîdâra feyø ü óâleti vaút-i seóer virir 
 
3 Bulsa èaceb mi zîb ser-engüşt-i her müjem 
 Reng-i óayâyı hep aña òûn-ı ciger virir 
 
4 Dem-sâz olur ãadâña úıyâs itme kûhsâr 
 Gûş eyle èibret al saña senden òaber virir 
 
5 Virmez dil-i óamûle keder óarf-i èayb-cû 
 Òâşâki ãanma baór-i muóîùe øarar virir 
 
6 Naòl-i bülend-i èaşú-ı bahârî mecâzdır 
 Feyø-i kemâli gör ki óaúîúat åemer virir 
 
7 èUşşâúa óüsni deñli ider cevri dilberân  
 Elbette bâde keyfi úadar derd-i ser virir 
 
8 Feyø-i hevâ-yı bâàçe-i kûy-ı dilrübâ 
 Taãvîr-i muràa òâããa-i bâl u per virir 
 
9 Yâriñ òayâl-i òâline çün merdüm-i dü-çeşm 
 èÂşıú Naôîm dîde-i cânında yer virir 
 
 265 (T: 247b, R: 233b, A: 208a) 
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 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ol dil ki ne àam u endûh u ne melâl ùutar 
 Elinde gül gibi câm-ı şarâb-ı âl ùutar 
 
2 Müdâm gül gibi zerrîn úadeóle èişret ider 
 O dürd-nûş ki destinde bir sifâl ùutar 
 
3 èAceb mi bülbüle tercîó olursa pervâne 
 Bu sûz ile anı úâl ehli ehl-i óâl ùutar 
 
4 äaóîfe-i güli pür-noúùa eylemiş şebnem 
 Çemende bülbül-i şeydâ meger ki fâl ùutar 
 
5 Feøâ-yı hecri geçen saèy-i pây-ı himmetle  
 äafâ ile ùaraf-ı Kaèbe-i viãâl ùutar 
 
6 Dil-i øaèîfi şimdi esîr-i zülfi iden 
 Zehî şikâr ki murà-ı şikeste-bâl  ùutar 
 
7 Ne deñli bezl ü niåâr itse artar eksilmez 
 O kim Naôîm gibi manãıb-ı kemâl ùutar 
 
 266 (T: 247b, R: 233b, A: 208a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Kebûter-i dili ne óîle vü ne âl ùutar 
 O dâm-ı zülf ile ol dâne dâne òâl ùutar 
 
2 O serv-i nâzı büyütdüm zemîn-i sînemde 
 èAceb midir yerini sevse bir nihâl ùutar 
 
3 Semend-i èişveye binse o şeh-süvâr-ı óüsn 
 Rikâb-ı nâzını òurşîd öper hilâl ùutar 
 
4 O âhuvâne nigehle dü-çeşm-i ãayyâdı 
 Alup kemendine her biri bir àazâl ùutar 
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5 İdüp óicâb o dü-ruòdan èiõârına her gül  
 Hezâr-şerm ile bir al dest-mâl ùutar 
 
6 èİlâcı şerbet-i rummândır laèl-i dilbere 
 Ne dem ki òaste-i hecri melâl ùutar 
 
7 Virür Naôîm gibi silk-i dürr-i naôma niôâm 
 Elinde böyle o kim bir dizi leéâl ùutar 
 
 267 (T: 248a, R: 234a, A: 208a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Yâriñ ki çeşmi òışm ile şemşîr-i kîn ùutar 
 Âşûb-gâh-ı fitneyi âh u enîn ùutar 
 
2 Dilber kemend-i zülfini kim çîn çîn ùutar 
 Her bir òamında bir dil-i zâr u òazîn ùutar 
 
3 Gîsû-yı èanberînin idüp deste deste bend 
 İki elinde iki demed yâsemîn ùutar 
 
4 Setr eyleyüp ruòın o büt-i deyr-i behcetiñ 
 Zülf-i siyâhı kâfir iken gizlü dîn ùutar 
 
5 Zîr-i külâhda óaõer ey dil o ùurreden 
 Sulùân-ı óüsn leşkerini der-kemîn ùutar 
 
6 Bir bûse luùfına úasem itmişdi virmedi 
 Olsun hele òaù-âver o şûòı yemîn ùutar 
 
7 Evãâf-ı kâkülünde bu efsûn-ı naôm ile 
 Dilber Naôîmi şâèir-i siór-âferîn ùutar 
 
 268 (T: 248a, R: 234a, A: 208b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
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1 Ol ùurre nâfe-i Çîn ol òaùù u òâl èanber 
 Her deste deste kâkül bir dest-mâl èanber 
 
2 èIùr-ı gül-i ruòından bir nefòa şemm ideydi 
 Bâàa niåâr iderdi bâd-ı şimâl èanber 
 
3 Dil-òûn-ı eşk-i òâli nâfında óabbe-i müşg 
 Efsûn-ı kâküliyle âşüfte óâl èanber 
 
4 Laèlindeki o renge yâúût-ı nâb uymaz 
 Rûyındaki o zülfe olmaz miåâl èanber 
 
5 Óayrân-ı çeşm-i mesti bir òâksâr âhû 
 Müşgîn òaùı àamından bir pây-mâl èanber 
 
6 Oldı Naôîm vaãf-ı òâl ü òaùıyla yâriñ 
 Naômım èabîr-i òoş-bû bu òoş maúâl èanber 
 
 269 (T: 248b, R: 234b, A: 208b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Düşmen-i ehl-i hüner olma óaõer 
 Düşmeniñ olsa daòi ehl-i hüner 
 
2 èAybıña kimse naôar itmez iken 
 èAybına kimseleriñ itme naôar 
 
3 Her kime èucb ile iderse nigâh 
 Ol göz olur başına èayn-ı nazar 
 
4 Óaú sözi gûş idicek eyle úabûl 
 Úavlime úâéil iseñ ey dil eger 
 
5 Nâle-i ehl-i dili alma ãaúın 
 Úalbiñe ùaş ise de eyler eåer 
 
6 Dost kim ebleh ola terk it anı 
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 Düşmen èâúil ise çekme keder 
 
7 Vuãlat-ı yâra ara çâre Naôîm 
 Böylece olsa saña dârû-yı ter 
 
 270 (T: 248b, H: 176a, R: 234b, A: 208b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ne bezmiñ câmısın mest-i müdâm-ı èişretiñ kimdir 
 Ne câmıñ keyfisin âlûde-i keyfiyyetiñ kimdir 
 
2 Kimiñ baàrın yine òûn eylediñ sevdâ-yı laèliñle 
 Miåâl-i lâle bilsem dâà dâà-ı óasretiñ kimdir 
 
3 Kimiñ âyînesinde cilve-gerdir èaks-i ruòsârıñ 
 Kimiñle rû-be-rûsuñ çeşm-dûz-ı óayretiñ kimdir 
 
4 Kimiñ neôôâre-gâh itdiñ dil-i şûrîdesin şâhım 
 Gedâlarda henûz âyîne-dâr-ı ùalèatiñ kimdir 
 
5 Kimiñ göñlündedir sevdâ-yı zülfüñ ey büt-i raènâ 
 èAceb zünnâr-bend-i deyr-i óüsn ü behcetiñ kimdir 
 
6 Saúınsun her biri bir dâà olur hengâm-ı hecriñde 
 Tekellüf ber-ùaraf gülçîn-i bâà-ı vuãlatıñ kimdir 
 
7 Şikâr-ı şâh-bâz-ı èaşú olup ey şeh-süvâr-ı óüsn 
 Naôîm-i zâr-veş fitrâk-bend-i fürúatiñ kimdir 
 
 Óarfü'z-Zâ 
 
 271 (T: 23b, H: 23b, R: 23b, A: 93b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Şeh-i úalem-rev-i èirfân òıdîv-i kişver-i iècâz 
 Òudâygân-ı cihân şâh-ı ãâóib-efser-i iècâz 
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2 èAlem-ùırâz-ı leèamrük emîr-i òıùùa-i levlâk 
 İmâm-ı úıble-i îmân òaùîb-i minber-i iècâz 
 
3 Fürûà-ı mihr-i nübüvvet øiyâ-yı mâh-ı risâlet 
 Meh-i sipihr-i kemâl âfitâb-ı enver-i iècâz 
 
4 Bihîn bahâr-ı şefâèat ki naòl-i úaddidir el-óaú 
 Óarîm-i ravøa-i peyàamberîde èarèar-ı iècâz 
 
5 Olunca õâtı şeref-baòş-ı bezm-gâh-ı risâlet 
 Pür itdi èâlemi dûd-ı buóûr-ı micmer-i iècâz 
 
6 Fürûà-ı nûr-ı hüdâ óüsn ü behcetinde nümâyân 
 Bedîd âyîne-i ùalèatında cevher-i iècâz 
 
7 Derûnı baór-i ledün ùabè-ı pâki úulzüm-i ilhâm 
 Vücûd-ı kâmili gencîne-zâr-ı gevher-i iècâz 
 
8 èAceb mi ãafóa-i âfâúı muècizâtı pür itse 
 O şâh-ı her dü-cihâna ãunuldı defter-i iècâz 
 
9 Çemen-ùırâz-ı nübüvvet ki eylemiş kereminden 
 Naôîm'i bülbül-i gûyâ-yı naàme-güster-i iècâz 
 
 272 (T: 248b, H: 176a, R: 234b, A: 93b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Faè) 
 
1 Ey çemen-i úurbda serv-i ser-efrâz 
 Gülbün-i bî-sâye-i bâàçe-i râz 
 
2 Gülşen-i taóúîúde ey gül-i bî-òâr 
 Úopmadı úaddiñ gibi gülbün-i iècâz 
 
3 Òilèat-i levlâk ile tâc-ı leèamrük 
 Õâtıña maòãûãdur ey şeh-i mümtâz 
 
4 Bulmaz idi imtiyâz olmasa saña 
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 Cân ile manãûr eger èâşıú-ı ser-bâz 
 
5 Farú-ı kemâli sürer gün gibi çaròa 
 Câm-ı àamıñla olan mest-i ser-endâz 
 
6 Salùanat itmez úabûl èabd-i kemîniñ 
 Sâéil-i òâk-i deriñ şâhid ider nâz 
 
7 İtse èaceb mi mekân göñlümi èaşúıñ 
 Ùaşda úayada olur lâne-i şeh-bâz 
 
8 Ravøañı vaãf eyleyen ehl-i kemâliñ 
 Ùâéir-i ùabèı ider èarşda pervâz 
 
9 Bâdiye-i medóiñe olmaya pâyân 
 Raòş-ı òıred tâ-óaşr itse tek ü tâz 
 
10 Vaãf-ı ruòuñda revâ olsa Naôîm'iñ 
 Kilk-i süòan-perveri nâdire-perdâz 
 
 273 (T: 249a, H: 176b, R: 235a, A: 209a) 
 (Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün) 
 
1 Ey muùrib-i òoş-tekellüm-i nâz 
 äal gûş-ı dile terennüm-i nâz 
 
2 Çeşm-i siyehiñ mukaóóal eyle 
 İtsün nigehiñ tebessüm-i nâz 
 
3 Dâmân-ı melâóatiñde göster 
 Gülşen gülşen tebessüm-i nâz    
 
4 İtsün varaú-ı teàâfülüñden 
 Eùfâl-i müjeñ taèallüm-i nâz 
 
5 Öldürdi Naôîm-i zârı àamzeñ 
 Bilmez mi daòi teraóóum-ı nâz 
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 274 (T: 249a, H: 176b, R: 235a, A: 209a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Çeşmiñ ideli meyl-i edâ-yı sebaú-ı nâz 
 Ezberledi her bir nigehiñ ãad-varaú-ı nâz 
 
2 Germiyyet-i mey èârıøıñ itmiş yine gül-gûn 
 Òurşîd-i melâóatle yaraşmış şafaú-ı nâz 
 
3 áamzeñ nice ser-mest-i àurûr olmasun ey şûò 
 Hem nûş-ı mey-i èişve ider hem èaraú-ı nâz 
 
4 Mest itmese èuşşâúıñı ãahbâ-yı viãâliñ 
 Bir nuúl-i niyâz olmaz idi her ùabaú-ı nâz 
 
5 Her àamzede biñ şevú virir èâşıúa gelmez 
 Çeşmiñ gibi bir èişve-ger ü mâ-ãadaú-ı nâz 
 
6 Dârû-yı viãâl irmese bîmâr-ı viãâle 
 Cân virmege úalmışdı hemân bir ramaú-ı nâz 
 
7 Óaúúâ ki Naôîm ancaú olur böyle gerekdir 
 Üslûb-ı niyâz ile muùâbıú nesaú-ı nâz 
 
 275 (T: 249a, H: 176b, R: 235a, A: 209a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bezm-i meyde açılup gelse o nev-reste-i nâz 
 Dâmen-i òânde leb-â-leb ola gül-deste-i nâz 
 
2 Nigeh-i ôâlim-i òûn-rîzi zebûn-ı èişve 
 Çeşm-i şîr-efgen-i âhû-veşi dil-òaste-i nâz 
 
3 Ebruvânı úader-endâz-ı kemân-ı bî-zih 
 Müje-i èişve-geri nâvek-i nâ-ceste-i nâz 
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4 Târ-ı èaúl u dil-i òûbâna düşe çîn-i óased 
 Kâkül-i pür-şikeni olsa girih-beste-i nâz 
 
5 Şefúat itmezdi niyâz-ı dil-i èuşşâúa Naôîm 
 Òâùır-ı àamze eger olmasa işkeste-i nâz 
 
 276 (T: 249b, H: 177a, R: 235b, A: 209a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Meger o àamze-i sâóir ider ifâde-i nâz 
 Ki itmede müjeler ãaf ãaf istifâde-i nâz 
 
2 O şâh-ı kişver-i óüsnüñ henûz olmadadır 
 Girişme mülk-i cemâlinde bâc-dâde-i nâz 
 
3 Muúavves olsa nola ebruvân-ı çîn-dârı 
 Henûz çekmede ol àamzeler kepâde-i nâz 
 
4 Dirîà nîm-nigâh eylemezdi èâşıúdan 
 O çeşm-i mest eger olmasaydı zâde-i nâz 
 
5 Şikeste ùarf-ı küleh gîsuvân òam-ender-òam 
 Elinde sâàar-ı èişve gözinde bâde-i nâz 
 
6 Henûz úopmadı gülzâr-ı óüsn ü behcetden 
 Daòi o leb gibi gül-àonca-i güşâde-i nâz 
 
7 Naôîm o şûòa yaúışmış úabâ-yı yâsemen 
 Bahâr-ı èişvede gûyâ geyindi sâde-i nâz 
 
 277 (T: 249b, H: 177a, R: 235b, A: 209b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Serîr-i èişveye geçdi bugün o mâye-i nâz 
 Müşerref oldı yine maúdemiyle pâye-i nâz 
 
2 Meded ne ùıfl olur ol àamze-i dilârâ kim 
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 Dem-â-dem olmadadır der-kenâr-ı dâye-i nâz 
 
3 Yanar mı dil tef ü tâb-ı maóabbete yoòsa 
 Hümâ-yı kâküli yâ Rab ãalar mı sâye-i nâz 
 
4 Düşürdi òâb-ı ãafâya o çeşm-i fettânı 
 O àamzeler idüp îmâ ile óikâye-i nâz 
 
5 Naôîm òâl-i siyeh ãanma kişver-i óüsne 
 Bıraúdı fitne yine mekr-i bî-nihâye-i nâz 
 
 278 (T: 249b, H: 177a, R: 235b, A: 209b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 áamında bulduàum óâlet baña cânâneden gelmez 
 Ki neşve telòî-i meyden gelür mey-òâneden gelmez 
 
2 Dile sâúî òırâmıñdan gelür óâlât-ı bezm-i mey 
 Ne deñli germ olursa cünbiş-i peymâneden gelmez 
 
3 Görelden úaùre-i eşkim òayâliñ kendi òışmımdan 
 Remîde bir hümâdır òavf-ı dâm u dâneden gelmez 
 
4 Sipihriñ mihr ü mâhından ne mümkin pertev-i râóat 
 Nigâh-ı âşinâyî dîde-i bîgâneden gelmez 
 
5 Yanar dil sûz-ı èaşúa nâle itmez èandelîb-âsâ 
 Belî keşf-i rümûz-ı maóremi pervâneden gelmez 
 
6 áarîb itdi beni nice zamândır yâd ellerde 
 Peyâm-ı ãıóóat añlandı dil-i dîvâneden gelmez 
 
7 Gedâyı pâdişâh eyler Naôîmâ cürèa-i câmı 
 Úalur lâ-büd varanlar meclis-i mestâneden gelmez 
 
 279 (T: 250a, H: 177b, R: 236a, A: 209b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Òayâl-i laèl-i nâbıñ dîdede mey-gûn olur çıúmaz 
 Ùılısm-ı dilde genc ü èilletiñ medfûn olur çıúmaz 
 
2 áurûr itme óaõer ey bî-vefâ fikr eyle encâmın 
 Ki vâdî-i melâóat bir èaceb hâmûn olur çıúmaz 
 
3 áamıñ ey Yûsuf-ı åânî nola yol bulmasa dilden 
 Düşenler külbe-i aózânıma maózûn olur çıúmaz 
 
4 Olaldan òaste-i èaşúa ser-i kûyuñ şifâ-òâne 
 èİlâc itme ùabîbim dil yine mecnûn olur çıúmaz 
 
5 Tenimde âh şâhım naúş iderdim òavfım oldur kim 
 O da maóv-ı sirişk-i dîde-i pür-òûn olur çıúmaz 
 
6 O mekkârıñ çeh-i Bâbil midir yâ Rab zenaòdânı 
 Düşen üftâde ãad-mekr ü ãad-efsûn olur çıúmaz 
 
7 Dil-i şeydâ èaceb mi eglenüp úalsa Naôîm-âsâ 
 Girenler meclis-i cânâneye meftûn olur çıúmaz 
 
 280 (T: 250a, H: 177b, R: 236a, A: 210a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Benimle èahd ü peymâna o mest-i naòvet el virmez 
 Dirîàâ dest-i kûtâh-ı ümîde furãat el virmez 
 
2 Ne deñli pâyine üftâde-gân òûn-âbe-rîz olsa 
 Olup dâmen-keş ol serv-i úıyâmet-úâmet el virmez 
 
3 Olursa pençe-i òûrşîd-i èâlem-tâb ile pür-tâb 
 Bize sâúî elinden àayrı câm-ı èişret el virmez 
 
4 Yine ser-keşlik eyler óalúa-i tevóîde de girse 
 Murâd itdikçe hem-dest olmaàa ol âfet el virmez 
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5 Züleyòâ-vâr kesme dâmeninden destiñi yoòsa 
 èAzîz-i Mıãr-ı èaşú olsañ o Yûsuf-ùalèat el virmez 
 
6 Ser-â-pâ dâà-ı cismim seyrine çeşm-i temâşâdır 
 Nigâh itdikçe yâra dem mi var ãad-ùâlib el virmez 
 
7 Ayaàın öp Naôîmâ el virirse meclis-i meyde 
 Bilürsüñ dest-bûs-ı sâúî-i bî-şefúat el virmez 
 
 281 (T: 250b, H: 177b, R: 236b, A: 210a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Cân u dil alur àamze-i cânâne görünmez 
 Yâ Rab ne belâdır bu dil ü câna görünmez 
 
2 Her târına âvîze iken bir dil-i ãad-çâk 
 Ol zülf-i muùarrâ görinür şâne görünmez 
 
3 Hep daèvetine yaúdı süveydâ-yı derûnın 
 Şimdi o perî-veş dil-i sûzâna görünmez 
 
4 Yaèúûb kim ey Yûsuf-ı gül-pîrehen-i nâz 
 Sensiz dü-cihân dîde-i giryâna görünmez 
 
5 Pâ-beste iden zülfüñ ile òâl-i ruòuñdur 
 Murà-ı dile her dâm ile her dâne görünmez 
 
6 Ruòsârıñı kâkülleriñ itse nola mestûr 
 Òurşîd şeb-i tîrede insâna görünmez 
 
7 Aàyâra yol olmaz óarem-i yâra Naôîmâ 
 èİşret-gede-i râzda bîgâne görünmez 
 
 282 (T: 250b, H: 178a, R: 236b, A: 210a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Óâlât-ı mey-i èaşú her âdemde bulunmaz 
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 Ol neşve şarâb-ı úadeó-i Cem'de bulunmaz 
 
2 Her demde nola açsa gül-i dâà-ı derûnum 
 Bu perveriş-i girye ki şebnemde bulunmaz 
 
3 Mecrûó-ı àam-ı èaşú müdârâya ne óâcet 
 Óâãiyyet-i zaòm-ı dili merhemde bulunmaz 
 
4 Mihri düşürür dâmına òurşîdi o mâhıñ 
 Bu câõibe her kâkül-i pür-òamda bulunmaz 
 
5 Bir úaùre ãudur gerçi o sîb-i õeúan ammâ 
 Ser-çeşme-i ãad-neyyir-i aèôamda bulunmaz 
 
6 Òûn-ı dil ü eşk-i ter ile girmez ele èaşú 
 Zîrâ o güher kânda o dür yemde bulunmaz 
 
7 Mûr ise de merdâne nigâh eyle Naôîm'e 
 Kim mühr-i Süleymân gibi èâlemde bulunmaz 
 
 283 (T: 250b, H: 178a, R: 236b, A: 210a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Zaòm-ı tîr-i müjeñi dilde ki her ân buluruz 
 Merhemin de yine ol zaòmda pinhân buluruz 
 
2 Sen hemân òançer-i bürrânıñı tek itme dirîà 
 Biz seniñ yoluña ey âfet-i cân cân buluruz 
 
3 Zülfüñi èâlem-i óüsnüñde temâşâ ideli 
 O cihânıñ seóerin şâm-ı àarîbân buluruz 
 
4 Úıymam èuşşâúa diyü àamzeñe gel itme yemîn 
 Ser-i tîàıñda ãaúın tâze daòi úan buluruz 
 
5 Bir èaceb bâdeye ùayy itmedeyüz biz ki Naôîm 
 Her úademde ser-i ãad-Úays'ı nümâyân buluruz 
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 284 (T: 251a, H: 178a, R: 237a, A: 210b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ne bülbülüz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz 
 Yine bu bâàda gül-çîn-i ârzû oluruz 
 
2 Nigâh-ı òışm ile miréât-ı úalbim itme şikest 
 Seniñle ey yüzi gül belki rû-be-rû oluruz 
 
3 Gelür òaù-ı siyehiñ sen de ey perî bir gün 
 Bulursuñ eyledigiñ biz de kâm-cû oluruz 
 
4 Òaù-ı èiõârıñı vasf eyleyüp seniñ cânâ 
 Bahâr-ı óüsn ü melâóatde tâze-gû oluruz 
 
5 Naôîm gerçi óaúîriz bu rûzgârda lîk 
 Hünerle òâk-feşân-ı ser-i èadû oluruz 
 
 285 (T: 251a, H: 178b, R: 237a, A: 210b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Çerâà-ı âh gibi şemè-i bî-dilân olmaz 
 Duòânı şuèle olur şuèlesi duòân olmaz 
 
2 áam u maóabbetle dâstân-ı dehr olanıñ 
 Beyânı àuããa olur àuããası beyân olmaz 
 
3 Seniñ gibi gözi tîr ü úaşı kemân olanıñ 
 Nişânı sîne olur sînesi nişân olmaz 
 
4 äalât-ı èaşúda dîvâne-i maóabbetiniñ  
 Eõânı nâle olur nâlesi eõân olmaz 
 
5 Cünûn-ı èaşú ile leb-rîz olan Naôîm-âsâ 
 Fiàânı òande olur òandesi fiàân olmaz 
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 286 (T: 251a, H: 178b, R: 237a, A: 210b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Baña o çeşm o ebrû nice telâş olmaz 
 Ki hergiz ins ü perîde o göz o úaş olmaz    
 
2 Şemîm-i nefòa-i zülfüñle bir dem olmaz kim  
 Úarâr-gâhı diliñ èanberîn firâş olmaz 
 
3 Gören tenimde didi eşk-i çeşm-i gül-gûnum 
 Bu târ u pûd-ı maóabbetle kim úumâş olmaz 
 
4 Bulur mı çâşnî-i õevú-i vaãl-ı cânânı 
 O dil ki telòî-i hecr ile àam-maèâş olmaz 
 
5 Debîr-i baòt àalaù yazdı óarf-i yeési Naôîm 
 Fiàân ki ãafóa-i ümmîdden terâş olmaz 
 
 287 (T: 251a, H: 178b, R: 237a, A: 211a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Geldikçe òayâli dil-i pür-şûrda úalmaz 
 Bu câõibe-i óüsn o maàrûrda úalmaz 
 
2 Zîr-i ser-i zülfinde görür mâh cemâlin 
 áurbet-zede göñlüm şeb-i deycûrda úalmaz 
 
3 Geh serzeniş-i àamze geh âzâr-ı nigâhı 
 Ol seng-dile òâùır-ı meksûr da úalmaz 
 
4 Şîrînî-i vuãlat getürür telòî-i hicrân 
 Keyfiyyet-i ãahbâ belî maòmûrda úalmaz 
 
5 Rûşen-dile virmez keder âlâyiş-i dünyâ 
 Rengînî-i mey sâàar-ı billûrda úalmaz 
 
6 Sâúî içelim ãun dem ola bezm-i ùarabda 
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 Câm-ı mey ü çeng ü ney ü ùanbûr da úalmaz 
 
7 Ey şûò Naôîm'e àaøabâne nigeh itseñ 
 Cânın virir ol èâşıú-ı mehcûrda úalmaz 
 
 288 (T: 251b, H: 178b, R: 237b, A: 211a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Giryânım o óâletle ki dîdem bile bilmez 
 Dîdemden aúan eşk-i dem-â-dem bile bilmez 
 
2 Çeşmimde òayâli dil-i şeydâda cemâli 
 Aóvâl-i diger-gûnumı hem-dem bile bilmez 
 
3 Kâşâneme geldi diyü dil-dârını pür-şevú 
 Aàyârını ammâ dil-i òoş-dem bile bilmez 
 
4 Geh dilde nihân olmada geh dîdede peydâ 
 Kârın o perî-peykeriñ âdem bile bilmez 
 
5 Bir devrine geldik bu sipihriñ ki Naôîmâ 
 Dîvâne göñül ãoóbet-i yek-dem bile bilmez 
 
 289 (T: 251b, H: 179a, R: 237b, A: 211a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Lebiñ fütâdesi câm-ı Cemi bilür bilmez 
 Seniñle ülfet iden âdemi bilür bilmez 
 
2 Geçürdi vaède-i vaãlıñla èâşıú eyyâmın 
 O dil-figâr gibi merhemi bilür bilmez 
 
3 Sirişk ü girye degil iótiyâc-ı dâà-ı dilim 
 Gül-i bahâr-ı cünûn şebnemi bilür bilmez 
 
4 Esîr iken dil-i dîvâne úayd-ı bendinde 
 Yine o zülf-i òam-ender-òamı bilür bilmez 
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5 Henûz òâce-i èaşú itmese nola âzâd 
 Ki ùıfl-ı dil daòi ders-i àamı bilür bilmez 
 
6 Füzûnî-i sitem dehr eksiginde degil  
 O kim óisâbda bîş ü kemi bilür bilmez 
 
7 Nedîm-i àamze-i câdû-yı pür-füsûnı iken 
 Naôîm-i sâóir-i muèciz-demi bilür bilmez 
 
 290 (T: 252a, H: 179a, R: 238a, A: 211a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bu şeb àarîb-dem itdik benimle yâr ikimiz 
 áarîb-dem-i úıdem itdik benimle yâr ikimiz 
 
2 èAceb mi şemè ile pervâne olmasa maórem 
 Ki àayrden óarem itdik benimle yâr ikimiz 
 
3 Ùarâvet-i òaù u zülfiyle èandelîb-âsâ 
 Çemen çemen neàam itdik benimle yâr ikimiz 
 
4 Olursa ùayy nola destân-ı Leylî vü Mecnûn 
 Ki nâmımız èalem itdik benimle yâr ikimiz 
 
5 O câm-ı nâz-be-kef ben úadeó be-dest-i niyâz 
 Naôîm defè-i àam itdik benimle yâr ikimiz 
 
 291 (T: 252a, H: 179b, R: 238a, A: 211b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èAşúıñ óarîf-i bâdesi òamyâze istemez 
 Mest-i elest-i neşve mey-i tâze istemez 
 
2 İşrâúiyân-ı mihr ü maóabbet òamûş olur 
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 Mestânesi o meclisiñ âàâze istemez1 
 
3 Bir èâşıú-ı gedâsını şâh-ı cihân ider 
 Sulùân-ı èaşú hemîşe endâze istemez 
 
4 Mecmûèa-i ümîd-i perîşân-süùûrumuz 
 Eczâ-yı èaúlımız gibi şîrâze istemez 
 
5 Naôm-ı naôîm sâde-èiõâr olsa vechi var 
 Óüsn-i edâsı àâliye vü àâze istemez       
 
 292 (T: 252a, H: 179b, R: 238a, A: 211b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Dile zülfüñ gibi bir ôıll-i óimâyet düşmez 
 Herkese sâye-i şeh-per-i saèâdet düşmez 
 
2 Úâmetiñ cilveler itdikçe zamân olmaz kim 
 Nev-be-nev èâleme ãad-şûr-ı úıyâmet düşmez 
 
3 Seni aàyâr ile gördükçe olmaz cânâ 
 Reşkden cân u dile âteş-i àayret düşmez 
 
4 Óased ol rinde ki gitmez bir elinden kef-i yâr 
 Bir elinden daòi câm-ı mey-i èişret düşmez 
 
5 Cânı cânân ile yek-reng idegör vuãlatda 
 Her zamân bir yire tenhâ iki óasret düşmez 
 
6 Âsiyâb-ı felegiñ dönmede her dûna müdâm 
 Âh kim dâne úadar kendime nevbet düşmez 
 
7 Eliñ ifnâsına ùaèn eyleme zinhâr Naôîm 
 Sen de bir şîftesin saña melâmet düşmez 
 

                                                           
1 Beyit, T nüshasında bulunmamaktadır. 
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 293 (T: 252a, H: 179b, R: 238a, A: 211b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Görüp cemâliñi èâşıú iderse âh yazılmaz 
 Cünûn nişânıdır ey melek günâh yazılmaz 
 
2 Zamân olur mı saña saùr-ı üstüòân-ı teninden 
 Niyâz-nâme-i èuşşâú-ı àam-penâh yazılmaz 
 
3 Baúup cemâline bîhûde girme zaòmına naúúâş 
 O óüsn-i óavãala-sûz u o kec-külâh yazılmaz 
 
4 Tekellüm eyler idi hestî-i dehânını iåbât 
 Velîk maókeme-i àaybda güvâh yazılmaz 
 
5 Derinde òûn-ı cigerle dem olmaz ol şeh-i óüsnüñ 
 Hezâr nâle-i óasretle âh u vâh yazılmaz 
 
6 Berât-ı baòtıma ùaró olmadı sevâd-ı ümîdim 
 äaóîfe-i siyeh üzre òaù-ı siyâh yazılmaz 
 
7 Naôîm kûyına bir bir dizilmede ãaf-ı èuşşâú 
 Maóal mi var o şeh-i óüsn içün sipâh yazılmaz 
 
 294 (T: 252b, H: 180a, R: 238b, A: 211b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ruòsâr-ı yâri òaùù-ı èiõârından isteriz 
 Bihzâd-ı óüsni naúş u nigârından isteriz 
 
2 Aàyârdan suéâl ideriz kûy-ı dilberi 
 Bir bülbülüz ki gülşeni òârından isteriz 
 
3 Cism-i nüvâzı buldururuz âh u nâlede 
 Sâz-ı cünûnı zaòme-i târından isteriz 
 
4 Gîsû-yı èanberîni dilden idüp ùaleb 
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 Naòcîr-gâh-ı èaşúı şikârından isteriz 
 
5 Yâriñ Naôîm-i zâra idüp àamzesin suéâl  
 Tîà-ı nigâhını dil-i zârından isteriz 
 
 295 (T: 252b, H: 180a, R: 238b, A: 212a) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Úadd-i bülend-i yâri kim pür-óarekât söyleriz 
 èÂşıú-ı zâra bîhûde ãabr u åebât söyleriz 
 
2 Òaùù-ı èizârı yâdına geh Lemeèâta başlarız 
 Nükhet-i zülfi şevúine geh Nefeòât söyleriz 
 
3 Küşte-i tîà-ı çeşmine maóø-ı óayâtdır deriz 
 Beste-i dâm-ı zülfine ehl-i necât söyleriz 
 
4 Âyîne-i ruòuñ görüp vaãf ideriz lebin müdâm 
 Ùûùî-i òoş-edâlarız úand-i nebât söyleriz 
 
5 Râz-ı dehân-ı yârdan dem ururuz zamân zamân 
 Óayf cünûn-ı èaşúla remz ü nikât söyleriz 
 
6 Âh-ı dem-â-dem eylerüz bülbül-i bâà-ı èaşú olup 
 Gülşen-i kûy-ı yârda hep neàamât söyleriz 
 
7 Vaãf-ı zülâl-i laèlini dilberiñ eyleyüp Naôîm 
 Şâèir-i ãâf-meşrebiz âb-ı óayât söyleriz 
 
 296 (T: 252b, H: 180a, R: 239a, A: 212a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Biz èâşıú-ı dîvâne-i pür-şûr-siriştiz 
 Âteş-dem ü ùûfân-dil-i tennûr-siriştiz 
 
2 Biñ ãûret ile dilde nümâyân ruò-ı maúãûd 
 Âyîne-i òurşîd gibi nûr-siriştiz 
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3 Pür-zemzeme ãad-ùavú-ı cünûn beste-i gerden 
 Meràûle-serâ èâşıú-ı ùanbûr-siriştiz 
 
4 Olsaú nola rengînî-i ãahbâda nühüfte 
 äafvetde ki biz sâàar-ı billûr-siriştiz 
 
5 Geh mühre sezâ-vâr olan engüşt-i pesîniz 
 Geh pây-ı Süleymâna düşen mûr-siriştiz 
 
6 Hem òançer-i elmâs-ı sitîz-i ciger-i òaãm 
 Hem zaòm-ı dile merhem-i kâfûr-siriştiz 
 
7 Mânend-i Naôîm olmadayuz gün gibi meşhûr 
 Burc-ı hüner ü maèrifete hûr-siriştiz 
 
 297 (T: 253a, H: 180b, R: 239a, A: 212a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Fikr-i leb-i laèliñle ki biz bâde-perestiz 
 Ser-mest-i şarâb-ı úadeó-i bezm-i elestiz 
 
2 Òamyâze çeker câmımıza şimdi meh-i nev 
 Òum-òâne-i vaódetde mey-i feyø ile mestiz 
 
3 Ser-meşú-i cünûnlarız ebrûları yâriñ 
 Birden çekeriz iki kemân ãâóib-i şastız 
 
4 Ferhâd-ı belâ-keşle gehî dûş-be-dûşuz 
 Geh Úays-ı sitem-dîde ile dest-be-destiz 
 
5 Òurşîd-i sipihr-i hüneriz gerçi Naôîmâ 
 Ammâ ki yine sâye-ãıfat pest ile pestiz 
 
 298 (T: 253a, H: 180b, R: 239a, A: 212a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
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1 Ôann itme èitâb-ı nigehiñden gile-mendiz 
 áayre nigeh-i gâh ü gehiñden gile-mendiz 
 
2 İúlîm-i dili yıúdı hücûm-ı àam-ı òaùùıñ 
 Ey òusrev-i òûbân sipehiñden gile-mendiz 
 
3 Feryâd ki cân u dile âşûb bıraúdı 
 Mestâne seniñ kec-külehiñden gile-mendiz 
 
4 Dil oldı görüp òâlleriñ beste-i zülfüñ 
 Bu dânesi çoú dâm-gehiñden gile-mendiz 
 
5 Devriñde henûz eylemedik farú-ı şeb ü rûz 
 Biz rûşenî-i mihr ü mehiñden gile-mendiz 
 
6 Zaòm-ı dilimiz sûzen-i elmâs ile dikdik 
 Ey çarò bu èöõr-i günehiñden gile-mendiz 
 
7 Memnûnı degilsiñ bilüriz biz de Naôîmâ 

Nâ-sâzî-i baòt-ı siyehiñden gile-mendiz 
 
 299 (T: 253b, H: 180b, R: 239b, A: 212b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 èAşú içre ki biz şemè ile pervâne-miåâliz 
 Cânân ile yek-reng olan câna miåâliz 
 
2 Her óalúası Leylâ'yı çeker bend-i cünûna 
 Bir silsile-i ùurreye dîvâne-miåâliz 
 
3 Ruòsâresine vâlih olup zülfüne meftûn 
 Cânâna gehî âyîne geh şâne-miåâliz 
 
4 Deyr-i dili pür-naúş ideli óüsni bütânıñ 
 Taãvîr-i cemâl ile ãanem-òâne-miåâliz 
 
5 Geh pür-mey-i òûn-ı dil ü geh pür-èaraú-ı eşk 
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 èİşret-gede-i èaşúda peymâne-miåâliz 
 
6 Gencîne-i maènâ nola pinhân ise dilde 
 Biz èâlem-i ãûretdeki vîrâne-miåâliz 
 
7 Óâcetlerimiz òâb-ı girân oldı Naôîmâ 
 Bezm-i kerem erbâbına efsâne-miåâliz 
 
 300 (T: 253b, H: 181a, R: 239b, A: 212b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Geh câõibeyüz óüsn-i dilârâda nihânız 
 Geh bûy-ı laùîfiz gül-i raènâda nihânız 
 
2 Maènîde şeh-i èâlem ü ãûretde gedâyız 
 Pinhânda hüveydâ vü hüveydâda nihânız 
 
3 Meşrebde bilûrîn úadeó-i bezm-i ãafâyız 
 Ammâ yine rengînî-i ãahbâda nihânız 
 
4 Bilmezse nola úadrimizi òâce-i devrân 
 Biz dürr-i yetîmiz bün-i deryâda nihânız 
 
5 Úalbinde Naôîmâ yer idüp biz daòi yâriñ 
 Âteş gibi gûyâ dil-i òârâda nihânız 
 
 301 (T: 253b, H: 181a, R: 239b, A: 212b) 
 (Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün) 
 
1 Pür-âteş-i dâà-ı derd-i èaşúız 
 Germî-dih-i cism-i serd-i èaşúız 
 
2 Geh àam gibi Bî-sütûnda Ferhâd 
 Geh Úays-ı feøâ-neverd-i èaşúız 
 
3 Pâkîze-derûn u ãâf-meşreb 
 Âyîne-i rûy-ı zerd-i èaşúız 
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4 èAnúâ gibi dilde dâstânız 
 Biz Rüstem-i àam-neberd-i èaşúız 
 
5 Biz dilbere mâéiliz Naôîmâ 
 áayrı gibi ãanma derd-i èaşúız 
 
 302 (T: 254a, H: 181a, R: 240a, A: 212b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ne câm-ı bâde òâhişimiz ne çemendeyüz 
 Keyf-i şarâb-ı mihr ü vefâ èâlemindeyüz 
 
2 Hem õevú-i vaãl-ı dilber ile cilve-güsteriz 
 Hem şâhid-i cefâsın añup mâtemindeyüz 
 
3 äarsañ ne deñli sen o cerâóat-peõîr olur 
 Zaòm-ı diliñ ki òâãiyet-i merhemindeyüz   
 
4 Òûn-ı dil oldı àoncaya dâà urdı lâleye 
 Bu gülşeniñ ki terbiyet-i şebnemindeyüz 
 
5 Biz bâde-nûş-ı meclis-i èaşúız Naôîm-veş1 
 Bir neşve bulmuşuz ki maóabbet demindeyüz 
 
 303 (T: 254a, H: 181b, R: 240a, A: 213a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bâd-ı ãubó ile uyanmış gibi dil-dâr henüz 
 Rûzgâr itdi yine fitneyi bîdâr henüz 
 
2 Câna kâr eyledi tîr-i müje-i dil-dûzı 
 O dü-ebrû-yı kemân-dâr ise der-kâr henüz 
 
3 Râzımı fâş ideli mûnis-i cân u dil iken 

                                                           
1 Biz bâde, A: Òûnâbe 
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 Başladı cevr ü cefâ eylemege yâr henüz 
 
4 Birini eylesem iôhâr devâ èacze düşer 
 Dil-i şeydâda nihân derdlerim var henüz 
 
5 Meclis-i èaşúda cânân ile cân yek-dil iken 
 Yoà idi miónet-i yâr ü àam-ı aàyâr henüz 
 
6 Òaste-i èaşúa şifâ bûs-ı leb-i laèli imiş 
 Dil-i şûrîde o ümmîd ile bîmâr henüz 
 
7 Çâr-sû seyrine çıúmış yine ol Yûsuf-ı óüsn 
 Oldı bir mıãr-ı ùaleb her ser-i bâzâr henüz 
 
8 Bâde-i èaşúda yâ Rab ne èaceb óâlet olur 
 Teşne-i cürèası dîvâne vü hüşyâr henüz 
 
9 Selb-i èaúl itdi Naôîmâ dil-i dîvâne-sirişt 
 áamdan âsûde olup oldı sebük-bâr henüz 
 
 304 (T: 254a, H: 181b, R: 240a, A: 213a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Anda var ise maóabbetden eåer var henüz 
 Âh idersem bile âh itmede küh-sâr henüz 
 
2 Bîm-i hecr ile geh ümmîd-i viãâliyle gehî 
 Dil-i àam-dîde ne der-òâb ü ne bîdâr henüz 
 
3 Kâse kâse èaraú u bâde sebîl eyler iken 
 Úadeó-i dîde òum-ı dil yine ser-şâr henüz 
 
4 Bir gülüñ çâk idi mihriyle girîbân-ı dilim 
 Yoà iken bâà-ı cihânda elem-i òâr henüz 
 
5 Òavf-ı hicrân ile ketm eyledigim râz-ı derûn 
 Oldı şöhret-fiken-i her ser-i bâzâr henüz 
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6 Ùûùî-i nâùıúama óayret iken âyîne-dâr 
 Yine ider bu bu úadar úudret-i güftâr henüz 
 
7 Bezm-i ülfetden ayaú çekdi dil-i zâr-ı Naôîm 
 Ne àam-ı yâr ü ne endîşe-i aàyâr henüz 
 
 305 (T: 254b, R: 240b, A: 213a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Dil bezm-i yâre maórem iken dûrdur henüz 
 Mest-i mey-i viãâl idi maòmûrdur henüz 
 
2 Meyl itdigim bilindi hilâl ebruvânına 
 Mihrim o mâha gün gibi meşhûrdur henüz 
 
3 Olsa èaceb mi òaùù ile maèzûl èâúıbet 
 Nev-devletân-ı óüsn ki maàrûrdur henüz 
 
4 Dîvâne eyledi dili sevdâ-yı zülf-i yâr 
 Òalù-ı kelâm iderse maèõûrdur henüz 
 
5 Gül òandeye tebessüme âmâde àoncalar 
 Bülbül şeùâret eyle ki destûrdur henüz 
 
6 Güftârı âşikâre nühüfte dehân-ı yâr 
 Mebõûl naúdi kîsesi memhûrdur henüz 
 
7 Ehl-i niyâza gelmez açılmaz o àonca-leb 
 Sermest-i nâz iken yine mestûrdur henüz 
 
8 Yaúsa nola fürûàı süveydâ-yı úalbimi 
 Óüsn ile dil ki mihr ile billûrdur henüz 
 
9 Memlû yine cevâhiri dehre niåâr iken 
 Ùabèım èaceb òazîneye gencûrdur henüz 
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10 Olmaz melûl èâúıbet-endîş-i bezm-i dehr 
 Zehr-âb-ı àuããa çekse de mesrûrdur henüz 
 
11 Sâz-ı niyâzı dinlemeyen ser-girân-ı nâz 
 Mıørâb-ı èaşúa kâse-i ùanbûrdur henüz 
 
12 Sîr olmayan nevâl-i Süleymân ile teni 
 Zîr-i zemînde mâ-óaøar-ı mûrdur henüz 
 
13 Âbâd olur Naôîm òarâbâta èazm iden 
 èÂlem yıúılsa mey-gede maèmûrdur henüz 
 
 306 (T: 254b, R: 240b, A: 213b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 èÂlem oldı yıúılup mey-gede âsûde henüz 
 Yine mestâneleriñ serleri zânûda henüz 
 
2 Sâàar-ı meyde úıyâs itme görüp şekl-i óabâb 
 Yelkeni zevraú-ı câm-ı ùarabıñ ãuda henüz 
 
3 Dergeh-i pîr-i muàân òâk ile yeksân oldı 
 Yine mey-òâreler ol òâke cebîn-sûde henüz 
 
4 èÂlemi mest-i òârâb itmededir bâde-i èaşú 
 Çekilür câm-ı şarâbıñ adı bîhûde henüz 
 
5 Yâra bîgâne göñül nâmı velî maórem-i râz 
 Gürg-i Yûsuf ne-derîde dehen âlûde henüz 
 
6 Dîdeden naúş-ı ruòı eşk ile olmaz zâéil 
 èAksi âb eyleyemez âyîneden şûde henüz 
 
7 Râm olup sînede ârâm-ı dil ü cânım ola 
 Şâh-bâz-ı naôarım bir gözi âhûda henüz 
 
8 Cism-i dilber o úadar tâze vü terdir ki Naôîm 
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 Aña terlikde úıyâs olmaya pâlûde henüz 
 
 307 (T: 255a, R: 241a, A: 213b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Dildârı òaù-âver görüp âh itmege degmez 
 Âyîne-i òurşîdi siyâh itmege degmez 
 
2 Bî-àâliyedir zîver-i gül-gûn-ı óayâdan 
 Ruòsâre-i òûbâna nigâh itmege degmez 
 
3 Meyl-i õeúanı âb-ı ruòuñ òâke dökerken 
 Delv-i dili üftâde-i çâh itmege degmez 
 
4 Cûyende olup òâk-i ser-i kûy-ı bütânı 
 Pây-ı dili âzürde-i râh itmege degmez 
 
5 Nîreng-i mey-i âl virür reng-i óacâlet 
 Derd-i seri fikr olsa günâh itmege degmez 
 
6 Şâò-ı emele åıúlet iken bâr-ı temennâ 
 Naòl-i úad-i ümmîdi dü-tâh itmege degmez 
 
7 Olmazsa eger râh-nümâ Òıør-ı óaúîúat 
 Deryâ-yı mecâzîde şinâh itmege degmez 
 
8 Meyl itme ser-i zülf-i girih-gîre Naôîmâ 
 Óâl-i dil-i şeydâyı tebâh itmege degmez 
 
 308 (T: 255a, R: 241a, A: 214a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)    
 
1 èUúâb-ı dil hümâ-yı evc-i pervâzı ãalındırmaz 
 Per açsa pençesinde degme şehbâzı ãalındırmaz 
 
2 Aña èâşıú dimem kim seyr-i bâà u gülşen itdikçe 
 Yanında bir sehî-serv-i ser-efrâzı ãalındırmaz 
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3 Nesîm-i âh-ı pür-tâbım zamân olmaz ki dildârıñ 
 Dü-ruòsârında ol zülf-i füsûn-sâzı ãalındırmaz 
 
4 Òam-ı fitrâk-i nâzında o ãayyâd-ı kemân-ebrû 
 Maóal yoúdur ki bir naòcîr-i mümtâzı ãalındırmaz 
 
5 Ser-i dâr-ı siyâset-gâh-ı èaşúında gün olmaz kim 
 Şeh-i óüsnüm nice èuşşâú-ı ser-bâzı ãalındırmaz 
 
6 Çemende serv-i âzâdı òırâm itdikçe mestâne 
 O nev-naòl-i çemânıñ cünbüş-i nâzı ãalındırmaz 
 
7 Naôîm-i pür-hüner dem yoú ki gûş-ı bikr-i maènâda 
 Bu gûne bir kirâmî gevher-i râzı ãalındırmaz  
 
 309 (T: 255b, R: 241b, A: 214a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Úanı bir òâùır-ı mecmûè perîşân olmaz 
 Var mı bir şemè ki òandân ola giryân olmaz 
 
2 Şâm-ı hicrân idügi èâúıbet-i ãubó-ı viãâl 
 Bize òaùù-ı ruò-ı cânân gibi burhân olmaz 
 
3 Nola her mâlik-i dînâr èazîz olmaz ise 
 Nâmı her Yûsuf olan Yûsuf-ı Kenèân olmaz 
 
4 Gûy-ı òurşîd-veş irmez seri eflâke o kim 
 èArãa-i èaşúda sîlî-òor-ı çevgân olmaz 
 
5 èAşú mülk-i dili aldı yüri ey ãabr u şekîb 
 Bir vilâyetde bilürsiñ iki sulùân olmaz 
 
6 Dem mi var ùâèat-ı èaşúıñda idüp òûn-girye 
 Eşkimiñ úaùreleri sübóa-i mercân olmaz 
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7 Nice úandîl ser-i òâk-i mezârım olsun 
 Tende her dâà ki derdiñle fürûzân olmaz 
 
8 Dem-be-dem àarúa-be-òûn olsa dil ü dîde nola 
 Hecr-i laèliñle seniñ gûşe mi var úan olmaz 
 
9 Dil-i pür-şûr seniñ úalbiñe girse yeridir 
 Kim ki kân-ı güher olmaz güher-i kân olmaz 
 
10 Òaùù-ı sebziñ nola sîr-âb-ı lebiñ olsa henüz 
 Òıør içün vâsıùa-i çeşme-i óayvân olmaz 
 
11 Tîà-ı elmâs-ı hünerdir süòan-ı pâk-i Naôîm 
 Óâsidiñ redd ü úabûli aña sûhân olmaz 
 
 310 (T: 255b, R: 241b, A: 214a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nihânî ol büt-i şîrîn-süòanla söyleşiriz 
 Lisân-ı óâl-i dili biz bilenle söyleşiriz 
 
2 èAceb mi bir gül içün zaòm-ı òârını çeksek 
 Zamân ola bu çemende dikenle söyleşiriz 
 
3 Feøâ vü kûha düşürdükçe reh-güõârımızı 
 Revân-ı Úays u dil-i Kûh-kenle söyleşiriz 
 
4 Egerçi òâk-i niyâzız o naòl-i nâza velî 
 Raúîb ile yine tîà u kefenle söyleşiriz 
 
5 Eser nesîm-i òazân bâà-ı óüsne âòir-i kâr 
 O gül-èiõâr u o àonca-dehenle söyleşiriz 
 
6 Görüp o âyine-ruòsârı hem-zebân oluruz 
 Müdâm ùûùî-i şekker-şikenle söyleşiriz 
 
7 Girerse dâmen-i nâzı kef-i niyâz-ı dile 
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 Naôîm o Yûsuf-ı gül-pîrehenle söyleşiriz 
 
 311 (T: 256a, R: 242a, A: 214b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bu rûzgârda ôann itme òâk-râhız biz 
 Sevâd-ı bâãıra-i âfitâb u mâhız biz 
 
2 Ne minnet-i mey ü sâúî ne bîm-i renc-i òumâr 
 Piyâle-nûş-ı ùarab-gâh-ı intibâhız biz 
 
3 áulâm-ı óalúa-be-gûş-ı der-i şeh-i èaşúız 
 Ne mîr-i şehr ne dervîş-i òânúâhız biz 
 
4 Mecâz-ı óâline itme naôar óaúîúate baú 
 Gedâ-yı èaşú velî dehre pâdişâhız biz 
 
5 Òayâl-i ebrû-yı dildâr ile nizâr olalı 
 Hilâl-i îd gibi şimdi naôra-gâhız biz 
 
6 O naòl-i râst-úadiñ sâyesinde òoş geçeriz 
 Fütâde-i úadem-i yâr-i kec-külâhız biz 
 
7 Nola o úaşları yâ itse sînemiz àırbâl 
 Delik delik hedef-i nâvek-i nigâhız biz 
 
8 Maóabbet itdigimizdir o şûòa cevre sebeb 
 áarîbdir ki ne mücrim ne bî-günâhız biz 
 
9 Ne vechile varırız bâr-gâh-ı Óaúú'a Naôîm 
 Miåâl-i nâme-i aèmâl rûy-ı siyâhız biz 
 
 312 (T: 256a, R: 242a, A: 214b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Var mı bir ruòsâr kâkülsüz òaù-ı jengârsız 
 Mârsız gencîne olmaz gül bulunmaz òârsız 
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2 Ruéyeti tercîó ider èâşıú ãafâ-yı vuãlata  
 Cennet ey dil âdeme zindân olur dîdârsız 
 
3 Seyr idüp âyîne-i ruòsârını gûyâ olur 
 Ùûùî-i dil söylemez yâr-ı şeker-güftârsız 
 
4 Bâà-ı kûyından cüdâ seyr-i gülistân eylesem 
 Her gül-i ãad-berg olur bir dâà-ı óasret yârsız 
 
5 Perde-i çeşm-i dile naúş-i òayâl-i yâr iden 
 Eyledi cân ãoóbetin cânânla aàyârsız 
 
6 Hecr ile giryân olan òandân-ı vaãl-ı yâr olur 
 Bülbüli gülzâra maórem eylemez gülzârsız 
 
7 Pâdişâh-ı èaşú teşrîf itmeyelden ey Naôîm 
 Úaldı vîrân taòt-gâh-ı şehr-i dil mièmârsız 
 
 313 (T: 256b, R: 242a, A: 214b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Cevriñ ki seniñ ey şeh-i bî-dâd dükenmez 
 Her gûşede senden saña feryâd dükenmez 
 
2 Bîhûde şümâr itme figâr-ı ser-i tîàıñ 
 Úırsañ daòi ey àamze-i cellâd dükenmez 
 
3 Cânâ seni tenhâ bulamam bûs u kenâra 
 Dünyâ dükenirse yine óussâd dükenmez 
 
4 Çeşmim dil-i şeydâdan alur òûn-ı sirişki 
 äarf itse dem-â-dem nola îrâd dükenmez 
 
5 æebt ola eger mücmeli mecmûèa-i dehre 
 Tafãîl-i àam-ı òâùır-ı nâ-şâd dükenmez 
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6 Ey semt-i mecâzîde olan sâlik-i taóúîú 
 Ol bâdiye-i himmet-i irşâd dükenmez 
 
7 Beõl eyle Naôîmâ güher-i naômı cihâna 
 Genc-i óikem ü feyø-i Òudâ-dâd dükenmez 
 
 Óarfü's-Sîn 
 
 314 (T: 23b, H: 24a, R: 23b, A: 94a) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 
1 Ey neyyir-i èâlem-fürûz nûr-ı ruòuñdan bir úabes 
 Mihr-i cemâliñden henüz mâh-ı münevver muútebes 
 
2 Gülbün úadiñdir gül teniñ tesnîm cûy-ı gülşeniñ 
 Òân-ı naèîmiñde seniñ sîmurà-ı èanúâ bir meges 
 
3 Eflâk mânend-i úaùâr dâéim yoluñda bî-úarâr 
 Şems ü úamer leyl ü nehâr olmuş aña iki ceres 
 
4 Luùfuñdan ey faòr-i enâm ümmîd-vârım ãubó u şâm 
 Miréât-ı dîdârıñ tamâm göster baña âòir nefes 
 
5 Dergâh-ı pâkiñde şehâ olmaú ümîdiyle gedâ 
 Göñlümde ãad-gûne hevâ cânımda ãad-gûne heves 
 
6 Úaldım seniñ iósânıña lâyıú keremdir şânıña 
 Luùf eyle ben nâlânıña ey cümleye feryâd-res 
 
7 Şemşîr-i şerèiñ sû-be-sû itdirdi òaãma ser-fürû 
 Òayl-i ümem cünd-i èadû rîó-i èaúîm u òâr u òas 
 
8 Ben mâdióim sulùânıma sulùân-ı èâlî-şânıma 
 Mâdâm murà-ı cânıma ola bu ten òâkî úafes 
 
9 Olsun dile èaşúıñ naãîb bulsun fenâ ãabr u şekîb 
 Derdiñdir ancaú ey ùabîb cân-ı Naôîm'e mültemes 



815 
 

 
 315 (T: 256b, H: 181b, R: 242b, A: 94a) 
 (Müfteèilün Fâèilün Feèûlün Feèûlün) 
 
1 Ey meh-i berú-efgen-i cihân-ı muúaddes 
 Mihr-i şeref burc-ı âsumân-ı muúaddes 
 
2 Bâà-ı leèamrük nihâl-i óadîúa-i levlâk 
 Serv-i òırâmân-ı gülistân-ı muúaddes 
 
3 Şâh-ı nübüvvet-óaşem òıdîv-i rüsul-òayl 
 Úâfile-sâlâr-ı kârvân-ı muúaddes 
 
4 èÎd-geh-i kûyuña çekilmede ervâó 
 Ey saña úurbân hezâr cân-ı muúaddes 
 
5 Òâdim-i òâk-i deriñ ãufûf-ı melâéik 
 Râtibe-òâr-ı àamıñ revân-ı muúaddes 
 
6 Kûyuña rû-mâl iden bulur derecâtın 
 èArş ile hem-serdir ol mekân-ı muúaddes 
 
7 Olmuş ezel fevc fevc şikâr-ı èaşúıñ 
 Cân ile muràân-ı âşiyân-ı muúaddes    
 
8 Úurb-ı Òudâ'da seniñ niåâr-ı úudûmüñ    
 Gevher-i gencîne-i nihân-ı muúaddes 
 
9 Farú-ı laùîfiñde ol dü-gîsû-yı müşgîn 
 Nûr-ı siyehdir bâ-sâyebân-ı muúaddes 
 
10 Úurb-ı civârıñ yeter bihişt Naôîm'e 
 Ey óaremi ravøa-i cinân-ı muúaddes 
 
 316 (T: 257a, H: 182a, R: 242b, A: 215a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
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1 Besdir ola àamıñla diliñ kârı âh bes 
 Öldürmek ise úaãdıñ eger bir nigâh bes 
 
2 Bir èömrdür ki úaldı zeneòdânıña düşüp 
 Tâ key dil-i àarîb ola maóbûs-ı câh bes 
 
3 Mülk-i cemâliñe seniñ ey pâdişâh-ı óüsn 
 äaf ãaf èitâb u nâz u girişme penâh bes 
 
4 Murà-ı dili bu mertebe âvâre itmeden 
 Pâ-bend ise murâdıñ o zülf-i siyâh bes 
 
5 Sûz-ı derûn-ı girye ki var sende ey göñül 
 İåbât-ı derd-i èaşúa bu iki güvâh bes 
 
6 Farúımda dûd-ı âh-ı ser-â-ser tenimde dâà 
 Seyyâó-ı èaşúa bir nemed ü bir külâh bes 
 
7 Óaú'dan ümîd-i maàfiret itmez misiñ Naôîm 
 Besdir bu bî-şümârî-i cürm ü günâh bes 
 
 317 (T: 257a, H: 182a, R: 243a, A: 215a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bu ravøada nola lâl olsa bülbülân-ı heves 
 Açılmadı gül-i ãad-berg-i gülsitân-ı heves 
 
2 Òadeng-i òâhiş-i dil menzilin bulurdı eger 
 Olaydı úuvvet-i baòt ile pür-kemân-ı heves 
 
3 Sefîne-i emelim óayf úaldı sâóilde 
 Güşâde olmadı bir kerre bâd-bân-ı heves 
 
4 Metâè-ı yeés ile baàlandı maómil-i ümmîd 
 Ne òayr ider ola âyâ kârvân-ı heves 
 
5 Naôîm düşdi göñül bir òaù-âver âfete âh 
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 İrişdi şeb açılup neyleye dükân-ı heves  
 
 318 (T: 257a, H: 182b, R: 243a, A: 215a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Neydir benim fiàânıma her bâr hem-nefes 
 Lâ-büd olur figâra dil-efgâr hem-nefes 
 
2 Ferhâd-ı Bî-sütûn-ı maúâmât-ı èaşúıñam 
 Olsa nola terâneme küh-sâr hem-nefes 
 
3 Ben şuèle-naàme èâşıú-ı pervâne-meşrebim 
 Olmaz benimle bülbül-i gülzâr hem-nefes 
 
4 Âheng-i sâz u sûzuma evtâd hem-sürûd 
 Muùrib nevâ-yı nâleme hemvâre hem-nefes 
 
5 Nâhîdi şevú-i zemzemesi gökden indirir 
 Olsa Naôîm-i zâra eger yâr hem-nefes 
 
 319 (T: 257a, H: 182b, R: 243a, A: 215a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Nuùú-ı Mesîó'e kim süòanıñ eylemem úıyâs 
 Rûó-ı mücerrede deheniñ eylemem úıyâs 
 
2 Ey àonca-leb getürmeyesiñ iótimâldir 
 Gül-berg-i câna pîreheniñ eylemem úıyâs 
 
3 Bulmaz necât maóşere dek her düşen göñül 
 Ben çâh-ı Yûsuf'a õeúanıñ eylemem úıyâs 
 
4 Bir kerre murà-ı èaúlı giriftâr olan bilür 
 Dâma dü-zülf-i pür-şikeniñ eylemem úıyâs 
 
5 Revnaú-fürûz-ı gülşen-i Firdevs-i èişvedir 
 Ùûbâ'ya úadd-i nârveniñ eylemem úıyâs 
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6 Bu âfitâba itmede secde o âteşe 
 Hindûya òâl-i pür-fiteniñ eylemem úıyâs 
 
7 Ùaró-ı süòanda óüsn-i edâda àarîbdir 
 Ùabèıñ Naôîm àayre seniñ eylemem úıyâs 
 
 320 (T: 257b, H: 182b, R: 243b, A: 215b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)    
 
1 èAceb mi olsa kemân úâmet-i òamîde Úays 
 Ne çekmedi dil-i zâr-ı sitem-keşîde Úays 
 
2 Şikenc-i ùurresini eylemezdi Leylî-i dâm 
 Görende uçmasa murà-ı dil-i remîde Úays 
 
3 Ne ittióâd-ı maóabbet olur bu kim olmuş 
 Siyâh-òâne-i Leylî sevâd-ı dîde-i Úays 
 
4 Tamâm yâr ile vaóşetden üns idi úaãdı 
 Zehî şekîb òoşâ ãabr-ı ber-güzîde Úays 
 
5 Bulurdı kâm-ı dili õevú-i yâd-ı laèlinden 
 Òayâl-i úand-i leb-i yâr idi èaúîde-i Úays 
 
6 Dönerdi rişte-i yâúûta laèl-i yâri añup 
 Leéâl-i eşk-i ter-i dem-be-dem çekîde-i Úays 
 
7 Úonuldı şöhret-i èaşúıñla ùâú-ı nisyâna 
 Naôîm defter-i Ferhâd ile cerîde-i Úays 
 
 Óarfü'ş-Şîn 
 
 321 (T: 24a, H: 24a, R: 24a, A: 94b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Ey dü-ruò-ı dil-keşi verd-i gülistân-ı èarş 
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 Úâmet-i ùûbâ-veşi gülbün-i bostân-ı èarş 
 
2 Hâdî-i şeh-râh-ı dîn òâtime-i mürselîn 
 Dâver-i kürsî-nişîn òüsrev-i eyvân-ı èarş 
 
3 Bulmaz idi úudsiyân bûy-ı laùîfinde cân 
 Olmasa ol gîsûvân sünbül ü reyóân-ı èarş  
 
4 Dâver-i pûziş-peõîr pâdişeh-i dest-gîr 
 Server-i refref-serîr şâh-ı úalem-rân-ı èarş 
 
5 Òâce-i levó u úalem münşî-i óikmet-raúam 
 Şâh-ı risâlet-óarem óâkim-i dîvân-ı èarş  
 
6 Ümmeti àam-òârıdır rûóü'l-emîn yârıdır 
 Pertev-i dîdârıdır şemè-i şebistân-ı èarş 
 
7 Úurba idüp èazm-i râh olsa feres-rân o şâh 
 Teng ola bî-iştibâh èarãa-i meydân-ı èarş 
 
8 Ol şeh-i èâlî-nijâd itdi úudûmiyle şâd 
 Olsa èaceb mi ziyâd mertebe-i şân-ı èarş 
 
9 Cân-ı Naôîm-i gedâ yoluña şâhım fedâ 
 Olsun o destân-serâ murà-ı òoş-elhân-ı èarş 
 
 322 (T: 257b, H: 183a, R: 243b, A: 94a) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Ey şeh-i mülk-i men-èaref òusrev-i taòt-gâh-ı èarş 
 Menziletiñle pür-şeref kürsî-i úadr ü câh-ı èarş 
 
2 Ey ufuú-ı sipihr-i dîn olmuş o èârıø-ı cebîn 
 Maşrıú-ı neyyir-i yaúîn maùlaè-ı mihr ü mâh-ı èarş 
 
3 Menbaè-ı cûd u mekrümet èayn-ı kemâl ü maèrifet 
 Úuùb-ı cihân-menzilet mürşid-i òânúâh-ı èarş 
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4 Server-i òayl-i enbiyâ taòt-nişîn-i ıãùıfâ 
 Õâtıñı eylemiş Òudâ şâh-ı rusül-sipâh-ı èarş 
 
5 Kâşif-i sırr-ı her óikem èârif-i nükte-i úıdem 
 Pâdişeh-i mülk-i óaşem şâh-ı cihân-penâh-ı èarş 
 
6 Sidre õelîl-i úâmetiñ çarò gedâ-yı rifèatiñ 
 Òâk-i úudûm-i èizzetiñ zîb ü fer-i külâh-ı èarş 
 
7 Gülbün ü gül úadiñ teniñ ravøa-i úurb gülşeniñ 
 Düşmen-i dergehiñ seniñ düşmen-i dil-siyâh-ı èarş 
 
8 Oldı tecellî-i Òudâ şehr-i viãâle reh-nümâ 
 Taòt-ı revân idüp saña Refref'i pâdişâh-ı èarş 
 
9 Úurba olunca esb-rân ey şeh-i mülk-i lâ-mekân 
 Cân u dilin feriştegân eyledi ferş-i râh-ı èaşú 
 
10 Derdiñ ile olup nizâr cân-ı Naôîm-i dil-figâr 
 Dergehiñe ola niåâr ey şeh-i bâr-gâh-ı èarş 
 
 323 (T: 258a, H: 183a, R: 244a, A: 216a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Çemende bâàbân gül-berg-i òandânını devşirmiş 
 Debîr-i gülsitân evrâú-ı bostânını devşirmiş 
 
2 Degil şâò-ı nihâl-i gülbün üzre àonca verd-i ter 
 Çözüp gülşende destâr-ı perîşânını devşirmiş 
 
3 Òırâm-ı naòl-i nâzıñ seyr idince ol sehî-úaddiñ 
 Çemende şerm ile her serv dâmânını devşirmiş 
 
4 Düçâr olmuş gözi òançer çeküp ebrûsı dildârın 
 Yine mestâne èuşşâúıñ girîbânını devşirmiş 
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5 Bozulmuş óüsni gelmiş òaùùı kâlâsın ãatup ãavmış 
 Naôîm aòşam irişmiş òâce dükkânını devşirmiş 
 
 324 (T: 258a, H: 183b, R: 244a, A: 216a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Lisân-ı dil bilür hem-râz u maórem úalmamış gitmiş 
 Cihân-ı bî-beúâda yâr u hem-dem úalmamış gitmiş 
 
2 Hele ãâóib-mürüvvet görmedik devr-i felekde biz 
 Kerem-nâmın úoyup dünyâda Óâtem úalmamış gitmiş 
 
3 Òumârın çekmege keyfiyyet-i ãahbâsınıñ degmiş 
 Bu àayret-òâne-i èâlemde èâlem úalmamış gitmiş 
 
4 Görenlerden işitdik câmı úalmış yâdigâr ancak 
 Zamân ile gelüp bu meclise Cem úalmamış gitmiş 
 
5 Oúın atmış yayın yaãmış bu dâr u gîrde gelmiş 
 Atup dutmuş murâdı üzre Rüstem úalmamış gitmiş 
 
6 Gelüp şehr-i vücûda bir zamân geşt ü güõâr itmiş 
 Beúâsın bulmayup dünyânıñ âdem úalmamış gitmiş 
 
7 Mürüvvet ãâóibi yoúdur Naôîmâ devr-i fânîde 
 Kerem-meémûl olur merd-i müsellem úalmamış gitmiş 
 
 325 (T: 258b, H: 183b, R: 244a, A: 216a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Müjeñle ebruvânıñ kim seniñ tîr ü kemân ùutmuş 
 Aña cânıylaèâşıú sîne-i çâkin nişân ùutmuş 
 
2 Nola çeşm-i siyeh-mestiñ çekerse kuól-i istiànâ 
 O ebrûlar ki aña iki müşgîn sürme-dân ùutmuş 
 
3 Görüp òâùù-ı siyâhıñ gird-i rûyuñda úıyâs itdim 
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 Úamer devrinde devr-i fitne-i âòir zamân ùutmuş 
 
4 İderken dil óarîm-i óüsnüñe düzdîde neôôâre 
 İşitdim şaòne-i şehr-i maóabbet nâgehân ùutmuş 
 
5 Terennüm-sâz olursa maófil-i gülşende lâyıúdır 
 Nevâ-yı bülbül-i şeydâya güller gûş-ı cân ùutmuş 
 
6 Kitâbın àonca açmış şebnem-i terden döküp noúùa 
 Çemende bülbül-i şûrîde bir fâl-ı nihân ùutmuş 
 
7 Naôîm-âsâ degil pinhân u peydâ içmemek mümkin     
 Elinde ol perî câm-ı şârâb-ı eràavân ùutmuş 
 
 326 (T: 258b, H: 183b, R: 244b, A: 216b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 O ebrû üzre zülfüñ yâr kim pür-tâb göstermiş 
 Yem-i behcetde mâhî ãaydına úullâb göstermiş 
 
2 Cemâlin çeşm-i terde Mânî-i èaşú eyleyüp taãvîr 
 Derûn-ı cûyda òurşîd-i èâlem-tâb göstermiş 
 
3 Òayâl-i óalúa-i zülfüyle dil yaúmış ser-â-pâ dâà 
 Maóabbet lüccesin girdâb-ber-girdâb göstermiş 
 
4 Tenimde her müjem bir rûd aúıtmış şeróalar üzre 
 Bu bâà-ı bâàbânı cedvel ü mîzâb göstermiş 
 
5 Bütân óüsn içün itmiş perestiş-gâh ebrûsın 
 Ne kâfir-mâcerâdır deyrde miórâb göstermiş 
 
6 Nola fânûs-ı eşkâle dönse devlet-i dünyâ 
 Anı her dîdeye devrân òayâl ü òâb göstermiş 
 
7 Naôîm-âsâ ferâàat eyleyüp dil dest-bûsından 
 Ayaàın sâúî-i bezmiñ öpüp âdâb göstermiş 
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 327 (T: 258b, H: 184a, R: 244b, A: 216b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 O kim dürc-i leb-i laèliñde dürr-i nâb göstermiş 
 Ne sâóirdir şererde úaùre úaùre âb göstermiş 
 
2 Dü-zülfin èanberîn-emvâc idüp deryâ-yı óüsninde 
 Yine her târını bir óalúa-i girdâb göstermiş 
 
3 Cemâl-i bâ-kemâli eylemiş her dîdede cevlân 
 Òudâ her zerrede bir mihr-i èâlem-tâb göstermiş 
 
4 Maóabbet muùribi itdikde ùanbûr-ı dile âheng 
 O şûòuñ her ser-i müjgânı bir mıørâb göstermiş 
 
5 Dil-i òûbânı itmiş gûy-ı sîlî-òorde-i èaşú 
 O kim çevgân-ı zülfeyninde pîç ü tâb göstermiş 
 
6 Muãavvir ùâliè-i nâ-mihribânım eyleyüp taãvîr 
 èAcebdir her dü-çeşmin anda da der-òâb göstermiş      
 
7 Revâdır àayra èarø-ı óâcet itmezse Naôîm ey dil 
 Der-i Mevlâ gibi tevfîú aña bir bâb göstermiş 
 
 328 (T: 259a, H: 184a, R: 244b, A: 216b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Sâàar-ı sâúî yeter Cemşîd olmuş olmamış 
 Sâz-ı muùribdir àaraø nâhîd olmuş olmamış 
 
2 Gerd-i meydânı àınâ iksîr-i aèôamdır göñül 
 Òâk ile yekdir zer-i òurşîd olmuş olmamış 
 
3 Bûs-ı laèl-i òâm-ı sevdâdır o serv-i ser-keşiñ 
 El yetişmez mîve-i ümmîd olmuş olmamış 
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4 èÂşıúa mihr-i maóabbet èîddir nevrûzdur 
 èÎd ü nevrûz-ı cihân tecdîd olmuş olmamış 
 
5 Serv-i âzâdız olup úayd-ı èalâyıúdan berî 
 Gülşen-i fânî gerek câvîd olmuş olmamış 
 
6 Yâr ile olmaú mülâúî èâşıúa bayrâmdır 
 Sûgvâr-ı hecre yoòsa èîd olmuş olmamış   
 
7 Maôhar-ı gûş-ı úabûl olmaúdadır söz ey Naôîm 
 Dürr-i naômıñ silk-i mürvârîd olmuş olmamış 
 
 329 (T: 259a, H: 184a, R: 245a, A: 216b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Dil ki derd-i èaşúıñı cânında pinhân eylemiş 
 äunè-ı Óaú ol gevheri kânında pinhân eylemiş 
 
2 Çâk çâk itmiş derûnum çeşm-i òûn-rîziñ yine 
 Merhemiñ şemşîr-i bürrânında pinhân eylemiş 
 
3 Eglenürse èaks-i óüsnüñle dil-i şeydâ nola 
 Kim òayâliñ çeşm-i giryânında pinhân eylemiş 
 
4 Beñzedüp dendânıña deryâ ãadefde dürleri 
 Biñ dil ü cân ile cüzdânında pinhân eylemiş 
 
5 Derc idüp óüsn-i edâyı vaãf-ı laèliñde Naôîm 
 Dürc-i ùabè-ı gevher-efşânında pinhân eylemiş 
 
 330 (T: 259a, H: 184b, R: 245a, A: 217a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Sevdâ-yı èaşú àonca-i òâùır-güşâ imiş 
 äad-nev-bahâr-ı èömr aña müjde-bahâ imiş 
 
2 İtdi miåâl-i zer tenimi òâlisü'l-èayâr 
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 Òâk-i óarîm-i èaşú èaceb kîmyâ imiş 
 
3 Bir mübtelâ gedâsını şâh-ı cihân ider 
 Teéåîr-i èaşú bu ki ôıll-i hümâ imiş 
 
4 Ruòsârıñı görünce nola úanı úaynasa 
 Çeşmim seniñle rûz-ı ezel âşinâ imiş 
 
5 Elbetde òoş gelür baña her vaøèıñ ey perî 
 Cevr ü cefâ da èâşıúa mihr ü vefâ imiş 
 
6 Reng-i óicâb pür-èaraú itmiş èiõârıñı 
 Şebnem-fürûş-ı gülşen-i óüsnüñ óayâ imiş 
 
7 èArø-ı cemâl it ey şeh-i óüsnüm Naôîm'e gel 
 Âyîne gibi ãâf-derûn bir gedâ imiş 
 
 331 (T: 259b, H: 184b, R: 245a, A: 217a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Viãâl-i yâre göñül ãarf-ı himmet istermiş 
 Gelür imiş o perî bezme daèvet istermiş 
 
2 Hezâr-çeşmile seyr-i cemâl iden èâşıú 
 Seyrinde sînede biñ ùâà-ı óasret istermiş 
 
3 Göñül sâye-i luùfuñda òoş geçmek içün 
 Zemîn-i sînede bir serv-úâmet istermiş 
 
4 Maóabbet ey dil-i şeydâ girân-ı dest-gîrdir 
 O bârı çekmege bâzû-yı àayret istermiş 
 
5 Naôîm-i zâr gibi şuèle-nûş olan ey dil 
 áam-ı maóabbet ile germ-ülfet istermiş 
 
 332 (T: 259b, H: 184b, R: 245b, A: 217a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
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1 Göñül ol meclis-i èaşú içre mest olup úalmış 
 Ki anda câm-ı dil-i Cem şikest olup úalmış 
 
2 Maúâmını felek-i naòvet eyleyen maàrûr 
 Miåâl-i sâye-i òurşîd pest olup úalmış 
 
3 Dil-i ùabîdemi úullâb-ı zülfi eyledi bend 
 O mâhîdir ki giriftâr-ı şast olup úalmış 
 
4 Ruòında hindû-yı òâl-i siyâhı ol ãanemiñ 
 Yaúup vücûdını âteş-perest olup úalmış 
 
5 Göñül esîr-i zenaòdânıdır nice demdir 
 O çâh o bî-kese cây-ı nişest olup úalmış 
 
6 Hezâr-câm-ı zîr-i dest sâúî o bezmiñ 
 Ayaàın öpmek içün zîr-i dest olup úalmış 
 
7 Naôîm mest-i şarâb-ı rıøâ olan èâşıú 
 Nedîm-i meclis-i òâã-ı elest olup úalmış 
 
 333 (T: 260a, H: 185a, R: 245b, A: 217b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ol kim elif çeküp tenine dâà-ı àam úomuş 
 Derdin óisâb-ı levó-i vücûda raúam úomuş 
 
2 Bihzâd-ı èaşú naúş-ı òayâl-i bütân ile 
 Nâm-ı derûn-ı èâşıúı beytü'ã-ãanem úomuş 
 
3 Baú üstüòân-ı sîneme úadd-i dü-tâmı gör 
 Üstâd kâr-ı ceng-i àama zîr ü bem úomuş 
 
4 Zülf-i nigârı rûy-ı gülistânda seyr idüp 
 Kâkülleriñ o şevúde her àonca-fem úomuş 
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5 İçseñ èaceb midir ùolusın câmınıñ müdâm 
 Âyîn-i bezm-i àayreti devrânda Cem úomuş 
 
6 Keyf-i mey-i neşâùı òumâr-ı melâldir 
 Sâúî-i çarò câmına gûyâ ki sem úomuş 
 
7 Her noúùa-i siyâh-ı ser-i òâme-i Naôîm 
 Cân-ı óasûda reşk ile dâà-ı verem úomuş 
 
 334 (T: 260a, H: 185a, R: 245b, A: 217b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ol kim iúâmeti der-i dilberde baàlamış 
 Cây-ı úarârını ne güzel yerde baàlamış 
 
2 Seyr eyle òaùù-ı laèlin o óûr-ı bihişt-i nâz 
 Ùop ùop benefşeyi leb-i Kevåerde baàlamış 
 
3 Leylâ vü Úays gibi dil-i zârı bend idüp 
 Zencîr-i zülfine o siyeh-çerde baàlamış 
 
4 Feryâdı dem-be-dem nola olsa girih girih 
 Üstâd-ı èaşú nây-ı dile perde baàlamış 
 
5 Çıúmaz Naôîm dâéireden muùrib-i felek 
 Gûyâ uãûl-i devrini çenberde baàlamış 
 
 335 (T: 260a, H: 185a, R: 246a, A: 217b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Mestî-i èaşú óavãala-i râza ãıàmamış 
 Sîmuràdur ki pençe-i şehbâza ãıàmamış 
 
2 Ol mest-i câm-ı èişve ele almadı dili 
 Peymâne-i niyâzı kef-i nâza ãıàmamış 
 
3 Olmaz derûn-ı dilde nühüfte cünûn-ı èaşú 
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 Bir naàmedir o zîr ü bemi sâza ãıàmamış 
 
4 Zülfünde dil o naòl-i bülendiñ yer itmedi 
 Bir fâòte o serv-i ser-efrâza ãıàmamış 
 
5 Yâriñ òayâl-i vuãlatı ãad-şerm ile Naôîm 
 Âàûş-ı çeşm-i èâşıú-ı ser-bâza ãıàmamış 
 
 336 (T: 260a, H: 185b, R: 246a, A: 217b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Çemende revnaúı gül gerçi kim bahâr ile bulmuş 
 Bu âb u tâbı velî nâle-i hezâr ile bulmuş 
 
2 Şarâb-ı óüsnde ser-germ olup àurûrı úo sâúî 
 Gören o bâdeyi keyfiyyetin òumâr ile bulmuş 
 
3 Viãâlini dil-i şeydâ o mest-i bâde-i nâzıñ 
 Belâ-yı miónet-i hicrânın iòtiyâr ile bulmuş 
 
4 äafâ-yı bâdeyi dilden suéâl eyleme zinhâr 
 Ki neşvesin o daòi bir semen-èiõâr ile bulmuş 
 
5 Naôîm òâk-i reh ol kim àubâr-ı râh olanlar 
 èUlüvv-i şânı murâd üzre rûzgâr ile bulmuş 
 
 337 (T: 260b, H: 185b, R: 246a, A: 217b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èİõârıñ üzre òaù-ı èanberîn-şiken bitmiş 
 Benefşedir ki hem-âàûş-ı yâsemen bitmiş 
 
2 Ùaraf ùaraf o òaùıñ gûne gûne èâlemi var 
 Bahâr-ı bâà-ı melâóat çemen çemen bitmiş 
 
3 Òayâl-i úâmeti çeşm-i terimdedir yâriñ 
 Derûn-ı cûyda gûyâ ki nârven bitmiş 
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4 Dehân-ı nâzüki gülzâr-ı èişve àoncasıdır 
 Ki bergi muèciz-i óüsn ile şuèleden bitmiş 
 
5 Şikenc-i zülfine çoú úîl ü úâl olundı Naôîm 
 Beyân-ı òaùù-ı ruòında velî süòan bitmiş 
 
 338 (T: 260b, R: 246b, A: 218a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Büyütdüm bâà-ı sînemde olup dâmen-keşân serkeş 
 Bülend oldukça úaddi oldı ol serv-i revân serkeş 
 
2 Fiàânım göklere çıúdı ne ùâlièdir ki gûş itmez 
 Fiàânım gibi oldı ol meh-i nâ-mihribân serkeş 
 
3 Döker âb-ı ruòın òâke miåâl-i mihr-i èâlem-tâb 
 áurûr-ı óüsn ile oldukça her şûò-ı cihân serkeş 
 
4 İder şehr-i dili èuşşâúı ãanma her biri àâret 
 Gözi Tâtârlarda yaòşı mûnisdir yaman serkeş 
 
5 Olur elbette bir gün óalúa gâhî menzil-i maúãûd 
 Naôîmâ olmasun tek tevsen-i kilk-i beyân serkeş 
 
 339 (T: 260b, R: 246b, A: 218a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey gül-èiõâr u àonca-fem ü lâle-òad yetiş 
 Oldum zebûn-ı pister-i hecriñ meded yetiş 
 
2 Feryâdı çıúmadan göge pâmâl-i èaşúıñıñ 
 Reftâr-ı nâz ile yetiş ey serv-úad yetiş 
 
3 Úaldı miyân-ı redd ü úabûlünde fülk-i dil 
 Girdâba çekmeden anı bu cezr ü med yetiş 
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4 Yeécûc-ı àam ãafâ-yı viãâliñle defè olup 
 Mâ-beynimizde hecr ile çekdirme sed yetiş 
 
5 Cân-ber-leb olmadan göreyim bir nefes seni 
 Ey vech-i pâki âyine-i bî-nemed yetiş 
 
6 Ser-menzil-i murâda yüri himmet ile var 
 Eyler ôuhûr her ne dise nîk ü bed yetiş 
 
7 Sönsün Naôîm'iñ âteşi âb-ı viãâlle 
 Yansun dil-i raúîbe nâr-ı óased yetiş 
 
 340 (T: 261a, R: 246b, A: 218a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Gül-i rûyı olup òoy-gerde yâriñ jâle-dâr olmuş 
 Leb-i rengîni tâb-ı bâdeden tebòâle-dâr olmuş    
 
2 Óad-i gülgûnını ãandım görüp bir âl kâàıdla 
 Kenâr-ı ãafóa-i ruòsâresi vaããâle-dâr olmuş 
 
3 Nice bârân-ı eşk-i dîde-i èâşıú niåâr olmaz 
 Òaù-ı müşgîn ile ol mâh-ùalèat hâle-dâr olmuş 
 
4 Nola òâl-i dem-i ebrûsı dil mülkin òarâb itse 
 Sipihr-i óüsne gûyâ aòter-i dünyâ dâr olmuş    
 
5 Naôîmâ şâm-ı vuãlatda geçen demler òayâliyle  
 Kenâr-ı dîde òûn-ı giryeden pergâle-vâr olmuş 
 
 341 (T: 261a, R: 246b, A: 218a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Açılmış lâle vü güller çemenler sebz-zâr olmuş 
 Yetişmiş otları gülşende bülbüller hezâr olmuş 
 
2 Gülâb-efşân olup şebnem yine ruòsâr-ı ezhâra 
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 Uyanmış her şükûfe òâbdan ãubó-ı bahâr olmuş 
 
3 Leb-i cûda görüp ôann eyledim serv-i ser-âzâdı 
 Yine bir èâşıú-ı dîdâra dilber der-kenâr olmuş 
 
4 Benefşe ãaón-ı gülşende demâà-âşüfte-i sevdâ 
 Daàıtmış kâkülin sünbül perîşân-rûzgâr olmuş 
 
5 Gezer zencîr-i emvâc ile düşmüş kûh u ãaórâya 
 Benim dîvâne göñlüm gibi cûlar bî-úarâr olmuş 
 
6 Semen serve ãarılmış bîd lerzân çeşm-i nergis mest 
 Çemende âteş-i àayretle dil-sûz-ı çenâr olmuş  
 
7 Degil yer yer óabâb ey dil sûz u tâbından 
 Leb-i cû heybet-i dîdâr ile tebòâle-dâr olmuş 
 
8 äabâ sâúî sebû àonca úoyup meclis-i gülşende 
 Yine her gül birer zerrîn úadeóle âşikâr olmuş 
 
9 Kemâlin mîve-i şièriñ gibi bulmuş Naôîm el-óaú 
 Riyâø-ı naômıña gûyâ ki òâmeñ âb-yâr olmuş 
 
 342 (T: 261a, R: 247a, A: 218b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Òam-ı zülf-i siyâhı çîn çîn olmuş şikenlenmiş 
 Òaùâ itmem disem òâl-i ruòı müşg-i Òutenlenmiş 
 
2 Yine bir iş çıúarmış sûzen-i müjgânı Mecnûn'uñ 
 Meger ãaórâda pây-ı nâfe-i Leylâ dikenlenmiş 
 
3 Vücûdın dâàlarla raòne-dâr itmiş dil-i şeydâ 
 Leb-i şîrîni yâdıyla o şûòuñ Kûh-kenlenmiş 
 
4 Gice meclisde nûr inse maóaldir üstüne óaúúâ 
 Maóabbet küştesidir şemè-i kâfûrı kefenlenmiş 
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5 Ôuhûr itmiş kühen meyòânelerde tâze sâúîler 
 Yine kûy-ı òarâbât ey dil-i vîrâne şenlenmiş 
 
6 Ten-i billûrı fânûs içre gûyâ şemè-i rûşendir 
 Çıúup germâbeden ol sîm-ber kim pîrehenlenmiş 
 
7 Nola peyrevlik itse bu zemîn-i dil-keşe ùabèı 
 Naôîm-i pür-hüner zîrâ ki her vâdîde fenlenmiş 
 
 343 (T: 261b, R: 247a, A: 218b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Gül-i ruòsârına yâd el doúunmuş óayf ellenmiş 
 Miyânıñ kocdurup bâà-ı viãâl-i yâr bellenmiş 
 
2 Yıúılmaz degme şûò-ı bî-vefânıñ seng-i cevriyle 
 Zemîn-i dilde bünyâd-ı vefâ muókem temellenmiş 
 
3 Yaraşmış levó-i óüsnünde o zîbâ ebrû-yı zer-fâm 
 Berât-ı behcete ùuàrâ-yı àarrâdır ki óallenmiş 
 
4 Açılmış àonca güller başlamış feryâda bülbüller 
 Çemen ser-sebz ü òurrem gülşen-i èâlem güzellenmiş 
 
5 Per-i muràân degildir âşiyân itdikde başında  
 Ser-i Mecnûn-i şeydâ èarãa-i èaşú içre tellenmiş 
 
6 Felekde bir meh-i nâ-mihribâna müşterî olmuş 
 Raúîb-i rûy-siyâhıñ kevkeb-i baòtı züòallenmiş 
 
7 äun ey sâúî şarâb-ı laèliñ açılsun Naôîm-i zâr 
 Òumâr-ı câm-ı hecriñ derd-i ser virmiş kesellenmiş 
 
 344 (A: 215b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Olup peşmînesi köhne ridâ-yı õâhid eklenmiş 
 Nola düşse èaãâya kâse-i èömri direklenmiş 
 
2 İóâùa eylemiş òaùùı nigâh-ı düzd-i èâşıúdan 
 Çekilmiş óavlî-i bâà-ı ruò-ı dildâr beklenmiş  
 
3 Çiçek zaòmından ol kâlâ-fürûş-ı bender-i óüsnüñ 
 Úumâşın behceti hicrânlıdır yer yer çiçeklenmiş 
 
4 èİõârı üzre olmuş óalúa óalúa ejder-i zülfi 
 Ùılısm-ı genc-i óüsn-i yârda úat úat çöreklenmiş 
 
5 Yine bezm-i maóabbetde nigâh-ı mest-i cânâna 
 Çeker pergâlesin èâşıú kebâb itmiş yüreklenmiş 
 
6 Yine òayl-i òayâl-i yâr òûn-ı eşkime úanmış 
 Kenâr-ı cûy-bâr-ı çeşmime úonmuş yemeklenmiş 
 
7 Mey-i câm-ı óacâlet seyrimi óall itmedi yâra 
 Dirîàâ èuúde-i dil germî-i şermiyle peklenmiş 
 
8 Naôîm-i zâr şimdi bir ferişte òûba meyl itmiş 
 Geçüp nefs ü hevânıñ şerr ü şûrından meleklenmiş1 
 
 345 (T: 261b, R: 247b, A: 218b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Göñlün o kim o zülf-i girih-gîre baàlamış 
 Şîr-i jiyânı óaú bu ki zencîre baàlamış 
 
2 Yâriñ esîr-i kâkülidir boynı baàlu dil 
 äayyâddır kemendini naòcîre baàlamış 
 
                                                           
1 Veúâyiü'l-Fuøalâ'da (Çapan, 2005: 665) bu şiirde ek olarak bir de şu beyit vardır: 

O ebrû-yı kemân-dârın görüp ôann eyleme müjgân 
 Òadeng-i àamze-i dil-dûz-ı cânândır yeleklenmiş 
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3 Ehl-i niyâza her nigeh-i nâzı dilberiñ  
 Bir nâmedir nezâket ile tîre baàlamış 
 
4 Râm eyleyen o vaóşî àazâl-ı remîdeyi 
 Dâm-ı füsûnı óalúa-i tesòîre baàlamış 
 
5 Bâà-ı ruòuñda zülfüñ idüp deste deste yâr 
 Bir nice ãaçlı sünbüli bir yere baàlamış 
 
6 Âşûbdan cihânı emîn eyleyen emîr 
 Óırz-ı emânı bâzû-yı şemşîre baàlamış 
 
7 Teslîm idüp umûrını Óaúú'a Naôîm-i zâr 
 Ser-rişte-i irâdeti taúdîre baàlamış 
 
 346 (T: 262a, H: 185b, R: 247b, A: 219a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Hecr-i lebinde yâriñ bir dil ki oldı nâ-òoş 
 Cem ãunsa göñlün itmez câm-ı cihân-nümâ òoş 
 
2 Úadd-i bülendine ben olsam didim hevâ-dâr 
 äalındı didi cânân benden yaña hevâ òoş 
 
3 Baú müşg-i zülf-fâmın gör câm-ı laèl-i nâbıñ 
 Sünbül-sitânda òoşdur ãahbâ-yı dil-güşâ òoş 
 
4 Dilber dimiş viãâlim naúd-i óayâta mevúûf 
 Ùut òâùır-ı óazînin ey cân-ı mübtelâ òoş 
 
5 Luùf-ı süòan Naôîmâ ancaú olur olursa 
 Lehce bülend ü tâze taèbîr-i pâk-edâ òoş 
 
 Óarfü'ã-äâd 
 
 347 (T: 24a, H: 24b, R: 24a, A: 94b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
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1 Reh-i mecâzdan ey faòr-i èâlem eyle òalâã    
 Ki eyleye dil ü cân èaşúıñ ile ãoóbet-i òâã 
 
2 Maóaldir itse èubûdiyyetiñde ey şeh-i kevn 
 Derûn-ı sînemi lebrîz ãıdú ile iòlâã 
 
3 Gedâ-yı süfre-i luùfuñ seniñ ãıàâr u kibâr 
 Ùufeyl-i dergeh-i cûduñ senin èavâm u òavâã 
 
4 Bisâù-ı mihriñe cân muùrib-i sürûd-âver 
 Nevâ-yı èaşúıña dil germ-cilve bir raúúâã 
 
5 Óarîú-i âteş-i sûzân-ı heybetiñ eşrâr 
 áarîú-i baór-i muóîù-i mehâbetiñ eşòâã 
 
6 O dil ki olmaya úurbân-ı èîd-gâh-ı àamıñ 
 èAceb mi müftî-i èaşú itse aña óükm-i úıãâã 
 
7 Der-i murâdına bulsun úo dest-res şâhım 
 Gedâ Naôîm'iñi úıl baór-i èaşúıña àavvâã 
 
 348 (T: 262a, H: 186a, R: 247b, A: 95a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Zehî şefâèat-ı õât-ı nigû ãıfâtına maòãûã 
 Seòâ vü cûd u mekârim ãıfât-ı õâtına maòãûã 
 
2 èUãât-ı ümmete ednâ işâret eylese besdir 
 Nigâh-ı èafv ü kerem çeşm-i iltifâtına maòãûã 
 
3 Zülâl-i şefúati ser-çeşme-i óayât-ı ümemdir 
 Beúâ-yı cân-ı ümem çeşme-i óayâtına maòãûã 
 
4 Piyâle-i àaøabı kâse-i memât-ı èadûdur 
 Fenâ-yı cism-i èadû kâse-i memâtına maòãûã 
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5 Nola şefâèat-i èuômâ o şâha olsa sezâ-vâr 
 Ki oldı rûz-ı cezâ maàfiret èuãâtına maòãûã 
 
6 O şâhı úalmadı inkâr ider óacerde şecerde 
 èAceb mi olsa bu óâlât muècizâtına maòãûã 
 
7 Olup hezîmetle òaãmı pây-mâl ü nigûn-sâr 
 Ola o ùâúa-i nuãret ser-i àuzâtına maòãûã 
 
8 O òâce-i dü-cihânıñ hezâr gûne maèânî 
 Kitâb-ı midóat-i iclâliniñ lüàâtına maòãûã 
 
9 Yazılmış âyet-i levlâk vaãfı muãóafında ezel1 
 O şâhıñ olsa bu ùuàrâ nola berâtına maòãûã 
 
10 Sitâyişinde revâdır Naôîm-i zârıñ olursa 
 Bu gûne dâd-ı süòan ùabè-ı pür-nikâtına maòãûã 
 
 349 (T: 262a, H: 186a, R: 248a, A: 219a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Meróabâ ey èaşú pâyıñ cebhe-i idrâka baã 
 Şâh-ı èaúlı bend idüp iúlîm-i ãabrı òâke baã 
 
2 Ey òayâl-i yâr müştâú-ı cemâl-i pâkiñem 
 Bir úadem geldikçe gâhî dîde-i nem-nâke baã 
 
3 Çoú zamândır zaòm-dâr-ı tîà-ı mihriñdir seniñ 
 Merhem-i vaãlıñ ùabîbim sîne-i ãad-çâke baã 
 
4 äafóa-i rûyuñda òaù mektûb taórîr eylemiş 
 Òâl-i sebziñ mihr-i behcetdir o levó-i pâke baã 
 
5 èAzm-i maúãûd eyledikçe himmet oldur ey Naôîm 
 Pâyiñi evvel úademde çaú ser-i eflâke baã  

                                                           
1 Yazılmış, R: Nüvişte 
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 350 (T: 262b, H: 186a, R: 248a, A: 219a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èAşúdan eylerse de èâşıú girîbânıñ òalâã 
 Eylemez ol àamze-i òûn-rîzden cânın òalâã 
 
2 Dîdeden dilden cüdâ olsa òayâl-i gül ü yâr 
 äoóbet-i aàyârdan cân itse cânânın òalâã 
 
3 Ceyb-i ãabr-ı èâşıúı bâzû-yı àayret òâk ider 
 Òâr-zâr-ı èaşúdan eylerse dâmânın òalâã 
 
4 Çoú zamândır kim göñül çâh-ı zeneòdânıñdadır 
 Ol şeh-i óüsnün eylesün maóbûs-ı zindânın òalâã 
 
5 Gel yetiş ey Òıør-himmet eyle mevc-i yeésine 
 Fülk-i ümmîdin Naôîm-i zâr u giryânın òalâã 
 
 Óarfü'ê-ëâd 
 
 351 (T: 24a, H: 24b, R: 24a, A: 95a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey òüsrev-i serîr-ùırâz-ı bilâd-ı feyø 
 Virdiñ kemâl-i tâm ile dünyâya dâd-ı feyø 
 
2 Âfâúı rûşen eyledi ãubó-ı şerîèatiñ 
 Ey mihr-i óüsni nûr-dih-i bâmdâd-ı feyø 
 
3 Göñlüm kitâb-ı èaşúıñı görsün varaú varaú 
 Eyle o nâtüvânı daòi müstefâd-ı feyø 
 
4 Yansun maóabbetiñle süveydâ-yı dil müdâm 
 Olsun buòûr-ı micmere-i ittióâd-ı feyø 
 
5 Ümmîddir ki vaãfıñı yazdıúça ben ola 
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 Levó-i derûn-ı dilde süveydâ midâd-ı feyø 
 
6 èÖmrüm olunca èazm-i reh-i vaãfıñ eyleyem 
 Şâhım olursa bendeñe imdâd zâd-ı feyø 
 
7 Resm eyleyüp nuèûtuñı biñ cân ile Naôîm 
 İtsün hemîşe defteriñi pür sevâd-ı feyø 
 
 352 (T: 262b, H: 186b, R: 248a, A: 95a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èArş-ı Óaú'dan ravøa-i Firdevs-i bûyuñdur àaraø 
 Şehper-i Cibrîl'den çârûb-ı kûyuñdur àaraø 
 
2 Ebruvânıñla cebîniñdir hilâl ü mâhdan 
 Mihr-i enverden fürûà-ı óüsn-i rûyuñdur àaraø 
 
3 Sâye-i bâl-i hümâdan ey hümâ-yı lâ-mekân 
 èAnberîn-gîsû-yı müşgîn-târ-ı mûyuñdur àaraø 
 
4 Âferînişden seniñ õât-ı şerîfiñdir murâd 
 Gelmeden şehr-i vücûda cüst ü cûyuñdur àaraø 
 
5 Cûybâr-ı èafv-ı raómet ùabè-ı pâkindir seniñ 
 Cân-ı èaùşân-ı èuãâta âb-ı cûyuñdur àaraø 
 
6 Lücce-i èafv ey şefâèat baórı ùuàyân itmeden 
 Zişt-girdârân-ı óaşrı şüst ü şûyuñdur àaraø 
 
7 èArãa-i rezmiñde àalùân olmadan farú-ı èadû 
 äavlecân-ı úahrıñıñ merdûdı gûyuñdur àaraø 
 
8 Yerde gökde cümle maòlûúât evãâfıñdadır 
 Kâéinâta óâãılı hep güft ü gûyuñdur àaraø 
 
9 Naèt-ı pâkiñde pey-â-pey naàme-i ãad-gûneden 
 Bezm-i èaşúıñda dem-â-dem hây u hûyuñdur àaraø 
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10 Ol àarîbi cânib-i dergâhıña çeksen nola 
 Yâ Resûlallâh Naôîm'e ùarf-ı kûyuñdur àaraø 
 
 353 (T: 263a, H: 186b, R: 248b, A: 219a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Dil tekye-i maènâda çekerken çile-i feyø 
 Çaú gerden-i cânında idi silsile-i feyø 
 
2 Olmaz úadem-i saèyi beyâbânına maórem 
 Pây-ı dil ile ùayy olunur râóile-i feyø  
 
3 Bang-i ceresi bedreúa-i òayl-i beyândır 
 Hep èâlem-i maènâda gider úâfile-i feyø 
 
4 Tâb-ı teb-i endîşe ki bî-tâb ide ùabèım 
 Zîb-i leb-i güftârım olur âbile-i feyø 
 
5 Gehvâre-i ùabèımda Naôîmâ doàar ilhâm 
 Bânû-yı òayâlim ki ola óâmile-i feyø 
 
 354 (T: 263a, H: 186b, R: 248b, A: 219b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Rûz-ı ezelde olmadan ol şûòa nâz farø 
 èUşşâúa sûz u tâb ile oldı niyâz farø 
 
2 èÂşıú perestiş eyler iken ebruvânına 
 Ol ùıfl-ı nâzenîne degildi namâz farø 
 
3 Yâd-ı lebiyle sırrımı fâş eylesem nola 
 Ser-mest-i èaşúa lâ-büd olur keşf-i râz farø 
 
4 Varmazdı kûy-ı dilbere dil naúd-i eşk ile 
 äâóib-niãâba olmasa èazm-i Óicâz farø 
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5 İfùâr içün bisâù-ı óaúîúatde ey Naôîm 
 Olsa èaceb mi rûze-i èaşú-ı mecâz farø 
 
 355 (T: 263a, H: 187a, R: 249a, A: 219b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Siyâh iken aàarup rîş oldı adı beyâø 
 Kemâl-i ãânièi gör kim ider sevâdı beyâø 
 
2 Dem-i mesâ bulup ârâyiş-i nücûm olmuş 
 Siyeh-ãaóîfe felek noúùa-i midâdı beyâø 
 
3 Sevâd-ı nâme-i aèmâli èafv maóv eyler 
 Şeb-i siyâhıñ olur vaút-i bâmdâdı beyâø 
 
4 äaóîfe-i ruò-ı dilberde fâl açup dil-i zâr 
 Düşürdi baòtı siyâh iken iètiúâdı beyâø 
 
5 Naôîm-i zâr o òaù-âver èiõâr vaãfından 
 Sevâd-ı naômını itmek gibi murâdı beyâø 
 
 Óarfü'ù-Ùâ 
 
 356 (T: 24b, H: 25a, R: 24b, A: 95b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Tâ ki ezelde baàladı cism ile cânım irtibâù 
 Eyledim ey ùabîb-i dil derd-i àamıñla iòtilâù 
 
2 Meclis-i ehl-i èaşúda olmaz idi pür-iltihâb 
 Nûr-ı ruòuñdan almasa feyøi çerâà-ı inbisâù 
 
3 Òayl-i èuãât-ı ümmete kimden olurdı rehberî 
 Õât-ı şerîfiñ olmasa bedreúa-i ehl-i ãırâù 
 
4 Sen şeh-i her dü-kevn içün arø u semâ olundı ùaró 
 Saña çekildi bu simâù saña döşendi bu bisâù 
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5 Dergeh-i luùf u cûduñuñ oldı ùufeyli ins ü cân 
 Bârgeh-i celâliñe her dü-cihân iki simâù 
 
6 Rûó-ı revânıña revân ola úavâfil-i dürûd 
 Tâ ki metânet üzredir óaşr olunca bu ribâù 
 
7 Gevher-i naètıña Naôîm oldı bulunca dest-res 
 Sînesi maózen-i sürûr cân u dili yem-i neşâù 
 
 357 (T: 263a, H: 187a, R: 249a, A: 95b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey her dü-kevn ãafóa-i cûdında yek nuúaù 
 Levó-i vücûdı mûcib-i îcâd-ı kilk ü òaù 
 
2 Aókâm-ı emr ü nehyde fermânı bî-òaùâ 
 Âyîn-i dîn ü şerède tedbîri bî-àalaù 
 
3 Baór-i nevâl-i cûdına nisbetle heft-yem 
 Vaút-i òurûş bir iki kem úaùre-i saúaù 
 
4 Deryâ-yı èizzetinde felekler ùoúuz óabâb 
 Şems ü úamer muóîù-i celâlinde iki baù 
 
5 Meémûr-ı emri cümle cihân u cihâniyân 
 Maókûm-ı óükmi evvel ü hem âòir ü vasaù 
 
6 èAfv u şefâèatıyla olur her òaù-ı òaùâ 
 Levó-i èiõâr-ı sâdede zîb-i sevâd-ı òaù 
 
7 Aóbâbı bezm-gûy u sebük-rûó u òande-rûy1 
 Òaãm-ı èanîd ü ãaòt-dili maôhar-ı suòaù 
 
8 Cânımda õevú ruéyet-i dîdârıdır hemân 

                                                           
1 bezm-gûy; A, R: nerm-gûy 
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 Göñlümde şevú òıdmet-i dergâhıdır faúaù 
 
9 Derler cihânda èâşıúa Baàdâd ıraú degil 
 Sürsem èaceb mi kûyına rûyum miåâl-i şaù 
 
10 Óaú naômıñı Naôîm úabûle úarîn ide 
 Ancaú olur bu ùarz u bu üslûb u bu nemaù 
 
 358 (T: 263b, H: 187b, R: 249a, A: 219b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)   
 
1 Zîb ü fer virmiş o şîrîn leb teb-i maòmûra òâù 
 Yazdılar gûyâ kenâr-ı sâàar-ı billûra òâù 
 
2 Cûy-ı kâfûr üzre mevc-i èanberîn ôann eyledim 
 Zeyn olunca câ-be-câ ol sâèid-i pür-nûra òâù 
 
3 Gâh cevr-i yâr-i serkeş gâh düşnâm-ı raúîb 
 Böyle resm olmuş cebîn-i èâşıú-ı pür-şûra òâù 
 
4 Burc-ı óüsninde o mâh-ı mihribânıñ ùaèn ider 
 äubó-ı tâbâna ruò-ı pâki şeb-i deycûra òâù 
 
5 Òaùù-ı laèli oldı yâriñ bâèiå-i bûs u kenâr 
 Geldi gûyâ iõn-i devr-i bâde-i engûra òâù 
 
6 Ùâlibi âb-ı óayât-ı laèlin itdi bî-naãîb 
 Òıør irişdi gûyiyâ ol dilber-i maàrûra òâù 
 
7 Beñzedi mühr-i Süleymân'a leb-i dilber Naôîm 
 Zülf ü kâkül ejder ü èanúâya ceyş-i mûra òâù 
 
 359 (T: 263b, H: 187b, R: 249b, A: 219b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Vaúf eyle òayra destiñi sâúî dem-i neşâù 
 Bir câm ãun ki şâd ola rûó-ı Cem-i neşâù 
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2 Pür-tâb-ı èaşú iden gül-i dâà-ı derûnumı 
 İtmiş şerâr-ı sûz-ı dilim şebnem-i neşâù 
 
3 Seyyâó-ı deşt-i fürúatiñem õevú bulmuşam 
 Ey èâlem-i firâúı baña èâlem-i neşâù 
 
4 Mecrûó-ı tîà-ı óasretiñem ey ùabîb-i cân 
 Bulmaz úalur mı zaòm-ı dilim merhem-i neşâù 
 
5 Bir dem gelür mi bezm-i ùarab-gâh-ı sînede 
 Dil hem-dem-i sürûr ola cân maórem-i neşâù 
 
6 Eyler mi gûş-ı cân u dili pür-nevâ-yı şevú 
 Òûnîn terâne naàme-i zîr ü bem-i neşâù 
 
7 Bir gün bu rûzgârda olmaz mı ey Naôîm 
 Mevc-efgen-i kenâre-i şâdî yem-i neşâù  
 
 360 (T: 264a, H: 187b, R: 249b, A: 220a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Olur mı gülşen-i cân sebze-zâr-ı cûy-ı neşâù 
 Bulur mı àonca-i dil bûy-ı ârzû-yı neşâù 
 
2 èAceb gelür mi ola bezm-i inbisâùımıza 
 Şarâb-ı şevú ile lebrîz olup sebû-yı neşâù 
 
3 Olur mı feyø-i şemîm-i sürûr ü şâdîden 
 Meşâm-ı èâfiyetim èaùse-rîz-i bûy-ı neşâù 
 
4 Düşer mi dest-i temennâya ãavlecân-ı ümîd 
 Olur mı ãaón-ı ùalebde rübûde gûy-ı neşâù 
 
5 Úalur mı ùûùî-i cân böyle lâl dem-beste 
 İder mi âyîne-i dilde cilve rûy-ı neşâù 
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6 Bu bezm-gâh-ı ùarabda benim de itmezdi 
 äımâò-ı cânımı lebrîz hây u hû-yı neşâù 
 
7 Naôîm gel meh-i iúbâle müşterî olalım 
 Felekde bir gün açılmaz mı çâr-sû-yı neşâù 
 
 Óarfü'ô-Ôâ 
 
 361 (T: 24b, H: 25a, R: 24b, A: 96a) 
 (Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün) 
 
1 Nola olsa zâr-ı èaşúıñ dil-i nâtüvânda maófûô 
 Olur ey óabîb-i Mevlâ o güher bu kânda maófûô 
 
2 Dem-i òilúatimde cânım saña eylemişdim iúrâr 
 Ki henüz o èahd ü peymân daòi şimdi cânda maófûô 
 
3 Açılup riyâø-ı dilde yine sebz ü òurrem itsün 
 Gül-i dâà-ı derdiñ olsun bu çemensitânda maófûô 
 
4 Oúuduúça şevú virse nola gûne gûne naètıñ 
 Ki olur şemîm-i lâ-büd gül-i bî-òazânda maófûô 
 
5 Dil ü cânda óıfô idersem àam-ı èaşúıñı èaceb mi 
 Ki daòi ezelde olmuş dil ü cân da anda maófûô 
 
6 Saña cân ile zebânım o zamân ki itdi iúrâr 
 Güher-i ãadâúat oldı ãadef-i cinânda maófûø 
 
7 Medet it Naôîm'e itsün tenini àubâr-ı kûyuñ 
 O àarîb ü bî-kes olsun óarem-i emânda maófûô 
 
 362 (T: 264a, H: 188a, R: 250a, A: 96a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nola bir ismiñ olsa ey resûl-i Kibriyâ óâfıô 
 Vücûd-ı nâzenîn ü nâz-perverdiñ Òudâ óâfıô 
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2 Miyân-ı mescid ü deyri idelden tîà-ı şerèiñ farú 
 Didiler õevú u àamdan dost düşmen cümle yâ óâfıô 
 
3 Sürûşân-ı èiôâma cevher-i kül itmege taèlîm 
 Mücevher muãóaf-ı medóiñde oldı ibtidâ óâfıô 
 
4 Òaùîb-i minber-i levlâk sensin yâ Resûlallâh 
 Ki olmuş maófil-i taèrîfiñ üzre enbiyâ óâfıô 
 
5 Edîb-i mekteb-i èirfânsın olmuşlar óuøûruñda 
 Ebû Bekr ü èÖmer èOåmân èAliyyü'l-Murteøâ óâfıô 
 
6 Gülistân-ı dürûduñ içre Saèdî bülbül-i gûyâ 
 Çemenzâr-ı nuèûtuñ içre ùûùî òusrevâ Óâfıô 
 
7 Olur ednâ maúâmı maófil-i Ùûbâ o kim oldı 
 Ser-i òân-ı simâù-ı midóatiñde dâéimâ óâfıô 
 
8 Nola âyât-ı vaãfıñ gûş idüp levó-i dil-i yâr kim 
 Olur semèiyle nâ-bînâda bî-çûn u çirâ óâfıô 
 
9 Úuãûrum çoú åenâñı itmede èafv eyle sulùânım 
 Ne deñli olsa da kâmil ider lâ-büd òaùâ óâfıô 
 
10 Henüz âyât-ı evãâf-ı cemîliñ ezber itmekde 
 èAceb mi èâúıbet olsa Naôîm-i bî-riyâ óâfıô 
 
 363 (T: 264b, H: 188a, R: 250a, A: 220a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 èAşúın ne èaceb olsa seniñ sînede maófûô 
 Bir gevher-i yektâdır o gencînede maófûô 
 
2 Baúdıúça yine saña açılmazdı dem-â-dem 
 Esrâr-ı ruòuñ olmasa âyînede maófûô 
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3 Bîhûde yere daèvet-i èaşú eyleme zâhid 
 Olmaz o güher òırúa-i peşmînede maófûô 
 
4 Bir noúùada mevcûd imiş esrâr-ı maóabbet 
 Olmuş o da levó-i dil-i bî-kînede maófûô 
 
5 Taèvîõ-i dil oldı àam-ı dîrîne Naôîmâ 
 Olsa nola dil de àam-ı dîrînede maófûô 
 
 364 (T: 264b, H: 188b, R: 250a, A: 220a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ne deñli ehl-i niyâz olsa nâzdan maófûø 
 O mest-i nâz degildir niyâzdan maófûô 
 
2 Yanup tecellî-i berú-ı cemâle èâşıú odur 
 Ki dem-be-dem ola sûz u güdâzdan maófûô 
 
3 Gören cemâlini olmaz òayâline úâniè 
 Óaúîúat ehli degildir mecâzdan maófûô 
 
4 èAceb mi sırrımı yâd-ı lebiyle keşf itsem 
 Ki mest-i èaşú olur fâş-ı râzdan maófûô 
 
5 O şûòa siór oúur eşèâr ile nola olsa 
 Naôîm sâóir-i efsûn-ùırâzdan maófûô 
 
 Óarfü'l-èAyn 
 
 365 (T: 25a, H: 25a, R: 25a, A: 96a) 
 (Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Faèlün) 
 
1 Olsa o gîsû ile èiõârı müberúaè 
 Nûr-ı siyâhı ider cemâline bürúaè 
 
2 äadr-ı muèallâ-yı úurb cenâbına mesned 
 äaón-ı çerâ-gâh-ı úuds Burâk'ına mertaè 
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3 Şemse-i òurşîdi gör nücûm u úamerle 
 Ol şeh içün oldı ùaró bu ùâú-ı muraããaè 
 
4 Úabøa-i şemşîrine o server-i dîniñ 
 Nuãret u fetó u ôafer miåâl-i muşammaè 
 
5 Eyledi mihr ü mehiñ fürûàını bî-fer 
 Nûr-ı Òudâ'ya olup dü-ruòları maùlaè 
 
6 Maùlaè-ı naôm henüz sitâyiş õâtı  
 Lâyıú idersem yine åenâsını maútaè 
 
7 Baòşiş-i feyø eyleyüp Naôîm-i gedâya 
 Şükr ki buldı kemâl bu naôm-ı muãannaè 
 
 366 (T: 264b, H: 188b, R: 250b, A: 96b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün) 
 
1 Şeh beyt-i vücûduñdur ey şems-i şeref maùlaè 
 Dîvân-ı risâletde hem maùlaè u hem maúùaè 
 
2 Gîsû-yı èabîr-efşân gül rûyuña düşdükçe 
 Gûyâ ki ider óüsnüñ nûr-ı siyehi bürúaè 
 
3 Kâşâne-i úuds olmuş rehvârıña bir ıãùabl 
 Òurşîd aña zerrîn-saùl bâlâ-yı felek mertaè 
 
4 Gülşen-geh-i luùfuñda bir ravøa bihişt-i heşt 
 Òırmen-geh-i cûduñda kevneyn iki mezraè 
 
5 Deryâ-yı kemâliñde bir àavùa-òoruñ İlyâs 
 Kühsâr-ı celâliñde bir hîme-keşiñ Yûşaè 
 
6 Bîmâr-ı àam-ı èaşúıñ ümmîd-i devâ itmez 
 Derdiñ dile dermândan óaúúâ ki gelür tenfaè 
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7 Dergâhıña rûmâle cân atmada hemvâre 
 Rûm u èAcem ü Tacik Çîn ü Òuten ü Berdaè 
 
8 Feyyâø-ı ecel itmiş õâtıñ dem-i òilúatde 
 èİlm ü óikeme maèden cûd u kereme menbaè 
 
9 Vaãf-ı ãıfatın düşmüş hep elsine-i nâsa 
 Pür-zîb-i nuèûtuñdur her meclis ü her mecmaè 
 
10 Medóiñde Naôîm itmiş şemşîr-i zebânıñ tîr 
 Bir tîà-ı muraããaèdır naômıñdaki her mıãraè 
 
 367 (T: 265a, H: 188b, R: 250b, A: 220b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 äubó-dem vecde gelüp eylese eflâk semâè 
 Eyleye bâd ile âb âteş ile òâk semâè 
 
2 Eåer-i ãubó degil òânúah-ı gerdûnda 
 Çarò vaút-i seóer itdi yaúası çâk semâè 
 
3 Kendüsin bilmez idi kendüyi bildirmez idi 
 Olmasa âyîne-i şâhid-i idrâk semâè 
 
4 Cân ile olmaà içün sûòte-i şemè-i şühûd 
 Per-feşân itmede pervâne-i çâlâk semâè 
 
5 Düşürüp ney gibi şûriş meleé-i aèlâya  
 Vecd ü óâletle dem-â-dem idelim pâk semâè 
 
6 Benem ol vâãıl-ı feyø-i dem-i dervîşî kim 
 Başım üstünde ider âh-ı şerer-nâk semâè 
 
7 èÂşıú-ı ãâdıúıdır Óaøret-i Mevlânâ'nıñ 
 Nola èaşúıyla Naôîm eylese bî-bâk semâè 
 
 368 (T: 265a, H: 189a, R: 251a, A: 220b) 
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 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Oldı òurşîd-i ruòuñ bâèiå-i giryânî-i şemè  
 Ey meh-i ùalèati sermâye-i òandânî-i şemè 
 
2 Tâb-güster ola tâ rûz-ı úıyâmet cânâ 
 áayret-i berú-i ruòuñ olsa fürûzânî-i şemè 
 
3 Olmaàa şemèiñe pervâne vü bülbül gülüñe 
 Sûz-ı mihriñle budur şimdi òoş-elóânî-i şemè 
 
4 Şevú-i rûyuñla eger yaúsa çerâàın her şeb 
 Meh-i tâbâna øiyâ-baòş ola raòşânî-i şemè 
 
5 Óüsn-i yâra yetişür âh-ı dil-i zâr-ı Naôîm 
 Saòtî-i bâd olur elbette perîşânî-i şemè 
 
 369 (T: 265b, H: 189a, R: 251a, A: 220b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1  èAyş u nûşa ãubó-dem oldı yine esbâb cemè 
 Durma sâúî hep seniñ-çün oldılar aóbâb cemè 
 
2 İtmese her târını şîrâze-i evrâú-ı dil 
 Eylemezdi bir yere ol ùurre-i pür-tâb cemè 
 
3 Silk-i dendânıñ dehânıñda görüp ôann eyledim 
 Óoúúa-i yâúûtda olmuş dür-i nâ-yâb cemè 
 
4 èİbret aldım seyr idüp tebòâle-i laèl-i lebiñ 
 äunè-ı Óaú aòkerde itmiş úaùre úaùre âb cemè 
 
5 Görmege ãaf baàladı ol mâhı èuşşâú ey Naôîm 
 Eyledi zerrâtı gûyâ mihr-i èâlem-tâb cemè 
 
 Óarfü'l-áayn 
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 370 (T: 25a, H: 25b, R: 25a, A: 96b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Riyâø-ı úurba cemâl-i laùîfidir gül-i bâà 
 Dü-çeşm-i ekóel ü raènâsı nergis-i mâ-zâà 
 
2 İder cerâóat-ı sevdâ-yı èaşúına o şehin 
 Rüfû-ger-i àamı zer-târ-ı âfitâbı penâà 
 
3 Simâù-ı úadrine bu çarò-ı heftümîn idi tâs 
 Bisâù-ı şânına òurşîd ü mâh iki çerâà 
 
4 Henüz sâúî-i gerdûn elinde gerdândır 
 Sipihr bezm-i àamında olup bilûrin ayâà 
 
5 Müdâm fetó ü ôafer rumó-ı rezmine perçem 
 Hemîşe nuãret ü tevfîú tîà-i èazmine zâà 
 
6 Óarâretinde müdâm isterim o giryeyi kim 
 Ola vücûduma her úaùresi bir aòker-i dâà 
 
7 Naôîm'e bir gün olur mı geçüp èalâyıúdan 
 Maóabbetiñde ola gûşe-gîr-i künc-i ferâà 
 
 371 (T: 265b, H: 189a, R: 251a, A: 96b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey nesîm-i bâà-ı kûyuñdan muèaùùar her demâà 
 èÂşıúa bâlâ vü pest râh-ı kûyuñ bâà u râà 
 
2 Pâdişâh-ı taòt-gâh-ı lî-maèallâhsın nola 
 Evvelîn menzil maúâm-ı úurbda úursañ otaà 
 
3 Şemè-i òalvet-gâh-ı ev ednâ sirâc-ı ùalèatıñ 
 Ey cemâli bezm-gâh-ı úâbe úavseyne çerâà 
 
4 Olsa cân-teéåîr şemşîr-i cihân-gîriñ nola 
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 Cevher-i fetó-i mübîn naãrun minallâh aña zâà 
 
5 Meşèal-i èafvıñ dem-â-dem olmasaydı reh-nümâ 
 Ehl-i èiãyân yeter ôulmetde úalurdı güm-sürâà 
 
6 Olsa gülçîn pür çemen-pîrâsını yâd itmeden 
 Her gül-i óamrâ ola destinde bir òûnîn ayaà 
 
7 Ùaèna-endâz-ı gül-i òurşîd-i èâlem-tâbdır 
 Cân u dilde sûz-ı mihriñle yanan her tâze dâà 
 
8 Gülsitân-ı kûyuña èazm eyleyen âvâreñe 
 Şevú-i dergâhıñla her menzil olur dâà üzre bâà 
 
9 Sûz-ı mihriñle o kim çâk-i girîbân eyledi 
 äubó-ı ãâdıú-veş müdâm alnı açıúdır yüzi aà 
 
10 Fârià olsa ravøa-i cennet hevâsından nola 
 Bâà-ı kûyuñdur Naôîm-i zâra gülzâr-ı ferâà 
 
 372 (T: 265b, H: 189b, R: 251b, A: 220b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Seyl-i sirişk cûy-ı revân sîne bâà dâà 
 Sîrâb-ı óasret olsa nola bâà u râà u dâà 
 
2 Abdâl-ı èaşúıñam tenim ey mürşid-i cemâl 
 Bir tekyedir ki oldı fürûzân çerâà u dâà 
 
3 Óaúúâ hezâr-çeşm ile nâôır cemâliñe 
 Ey gül-èiõâr èâşıúa gelmez ferâà u dâà 
 
4 Òurşîd ü mâh ãanma lebiñ şevúi sîneme 
 Aòker úoduúça çarò olur ùâà u dâà u dâà 
 
5 Ten lâle-zâra döndi yeter èarø-ı óüsn ise 
 Ey mâh-pâre úalmadı dilde demâà dâà 
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6 Ser-tâ-úadem o meclis-i èaşúıña dönmede 
 Dilde derûnda sînede laèliñ ayâà dâà 
 
7 Ùâèât-i èaşúa ãıàmaz imiş óaõer ey Naôîm 
 èUşşâú meõhebinde olurmuş mesâà-ı dâà 
 
 373 (T: 266a, H: 189b, R: 251b, A: 221a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Nefesim olsa eger nây-ı gelûdan fârià 
 Olamam úulúule-i òalú-ı sebûdan fârià 
 
2 èÂlem-i âb iderim bezm-i çemende idemem 
 Dil-i şûrîdemi õevú-i leb ü cûdan fârià 
 
3 Bu úadar tîàlar urdı o şeh-i kişver-i óüsn 
 Yine olmaz sipeh-i òaùùı àulûdan fârià 
 
4 Göreli úaşları miórâbını çeşm-i pür-òûn 
 Olmadı âteş-i dem-â-demle vuøûdan fârià 
 
5 Kişver-i cân u dili itse de pür-şûr Naôîm 
 Olmam ol fitne-ger ü èarbede-cûdan fârià 
 
 374 (T: 266a, H: 189b, R: 251b, A: 221a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Gösterüp genc-i cemâliñde o meh-rû iki tîà 
 Sell-i seyf eyledi yerden o dü-ebrû iki tîà 
 
2 Dile kâr eyledi efsûn-ı dü-çeşm-i siyehi 
 Bir àılâfa úodı siór ile o câdû iki tîà 
 
3 Zaòm-ı şemşîr-i nigâhı ezelîdir dilde 
 Ùıfl iken çekdi çâú ol gözleri âhû iki tîà 
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4 Úalemim vaãf idüp ebrûlarını dildârıñ 
 Oynadır ãanèat ile ãanki o hindû iki tîà 
 
5 Yine her beytini bu nev-àazeliñ itdi Naôîm 
 Feyø ile ùabè-ı óikem-pîşe virüp ãu iki tîà 
 
 Óarfü'l-Fâ 
 
 375 (T: 25a, H: 25b, R: 25a, A: 97a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün) 
 
1 Ey râyet-i úaddiñde vech-i óüsnüñ muãóaf 
 Dîvânıña durmuşlar ervâó-ı rusül ãaf ãaf 
 
2 Ey faór-i rusül øâtıñ olmuş iki èâlemde 
 Ser-cümle óalâyıúdan hem ekrem ü hem eşref 
 
3 Sûú-ı àam-ı èaşúıñda sevdâñ ile olmuşlar  
 èUşşâú-ı òarîdârıñ naúd-i dil ü cân ber-kef 
 
4 Sen neyyir-i raómetsin ruòsâr u cebîniñden 
 Rûzân u şebân olmuş òurşîd ü úamer pür-tef 
 
5 Cibrîl rikâbıñda bir àâşiye-ber-dûşuñ 
 Saña dem-i èazmiñde bir taòt-ı revân refref 
 
6 Encümle degil eflâk olmuş yem-i iclâliñ 
 İfrâù-ı telâùumdan ãad-cûş ile kef-ber-kef 
 
7 Bezm-i àam-ı èaşúıñda mânend-i Naôîm-i zâr 
 Nâlem ney ü úaddim çeng eşkim mey ü sînem def 
 
 376 (T: 266a, H: 190a, R: 252a, A: 97a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ey vâsıf-ı gencîne-i esrâr u maèârif 
 Vey râz-ı nihân-òâne-i maèbûdda èârif 
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2 äıàmaz raúam-ı midóatiñ aóâd u ulûfı 
 Eflâúi nücûm itse zer-efşân-ı ãaóâyif 
 
3 Olmuş óarem-i Kaèbe-i kûyuñda ãafâdan 
 äad-saèy ile ervâó-ı úuds zâéir ü èâkif 
 
4 Ferrâş-ı rehiñ şevú ile aãóâb-ı kerâmât 
 Òuddâm-ı deriñ rûz u şeb erbâb-ı mükâşif 
 
5 Òallâú-ı ezel mâdió iken õâtıñı bi'õ-õât 
 Óâşâ nice mümkün seni maòlûú ola vâãıf 
 
6 Óaúú eylemiş aóbâbıñı tedbîr ile ãâéib 
 Aèdâ-yı óiyel-perveriñi òâéin ü òâéif 
 
7 Olsa ne èaceb her biriniñ biñ berekâtı 
 Besdir baña teslîm ü taóiyyât-ı veôâéif 
 
8 Cemèiyyet-i sâmân-ı dilim luùfuña úaldı 
 Ey óâl-i perîşânımı her óâl ile vâúıf 
 
9 Feyø-i keremiñle iderim naètıñı tekrâr 
 Îrâd yerinde nola ãarf olsa maãârif 
 
10 Bî-çâre Naôîm olsa revâ maôhar-ı luùfuñ 
 Evãâf-ı laùîfiñde idüp cemè-i leùâéif 
 
 377 (T: 266b, H: 190a, R: 252a, A: 221a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Yâriñ yetişdi òaùù-ı siyâhı ùaraf ùaraf 
 İúlîm-i óüsni baãdı sipâhı ùaraf ùaraf 
 
2 Muràân-ı ãabr-ı èâşıúı itdi bölük bölük 
 Mânend-i şehbâz nigâhı ùaraf ùaraf 
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3 İtmez mi servi pâyına üftâde dilberân 
 èAzm eyledikçe gülşene gâhî ùaraf ùaraf 
 
4 èÂşıú biri cebînine ebrûsına biri 
 Gerdûnda mâh lüccede mâhî ùaraf ùaraf 
 
5 Òâùırda dilde sînede hep fikr-i laèlidir 
 Gûyâ úuruldı meclis-i şâhî ùaraf ùaraf 
 
6 äaórâ-yı dildedir sipeh-i pâdişâh-ı èaşú 
 Yaúsam èaceb mi âteş-i âhı ùaraf ùaraf 
 
7 Oldı óadîúa-i süòanım sebz u ter Naôîm 
 İrdi nesîm-i feyø-i İlâhî ùaraf ùaraf 
 
 378 (T: 266b, H: 190b, R: 252a, A: 221a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 áâret-i mülk-i dile oldı o müjgân iki ãaf 
 Leşkerin eyledi ol òusrev-i òûbân iki ãaf 
 
2 Rûm'a gûyâ sipeh-i Çîn dökülür èârıøıña 
 Olsa gâhî düşüp ol zülf-i perîşân iki ãaf 
 
3 Cilve-âmûz ola tâ naòl-i òırâmânıñdan 
 Muntaôır úâmet-i bâlâña òıyâbân iki ãaf 
 
4 Çekme àam eyle o Feyyâø'a umûruñ teslîm 
 Ki selâm almaàa bir gün ola yârân iki ãaf 
 
5 Yine her beyti Naôîmâ bu dilârâ àazeliñ 
 Sipeh-i siór-i beyândır ki nümâyân iki ãaf 
 
 379 (T: 267a, R: 252b, A: 221b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bî-kederdir kîneden olsa èaceb mi sîne ãâf 
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 Jengden èârî olınca gösterir âyîne ãâf 
 
2 Mâ-sivâ âlâyişinden tâ ki taùhîr olmaya 
 Eylemez ãûfî derûn-ı tîreñi peşmîne ãâf 
 
3 Rind-i Cem-meşreb nedir bilmez òumâr-ı ãubó-dem 
 Derd-i ser virmez olunca bâde-i dûşîne ãâf 
 
4 Lücce-meşrebdir bulunmaz èârif-i rûşen-derûn 
 Óarf-i ùaèn-ı èayb-cû tekdîr iderken yine ãâf 
 
5 Her ne söylerse olanlar èâşıúa ilhâm olur 
 äâfdır cânâ derûn-ı èâşıú-ı dîrîne ãâf 
 
6 Dürdî-i ãahbâ gibi ayaúda úalurdı müdâm 
 Olmasaydı çün óabâb-ı mey dil-i bî-kîne ãâf  
 
7 Úıùèa-i yâúût-ı naômıñ gibi olmaz ey Naôîm 
 Böyle âb u tâb ile bir gevher-i gencîne ãâf 
 
 380 (T: 267a, H: 190b, R: 252b, A: 221b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Gerden laùîf ü sîne laùîf ü beden laùîf 
 Rûó-ı revân gibi o perî cümleten laùîf 
 
2 Cism-i óaúîr-i èâşıúı itmiş yolında òâk 
 O serv-úaddi tâ bu úadar eyleyen laùîf 
 
3 äalmış o naòl-i gülşen-i cân nûrdan dü-şâò 
 Cennetde böyle olmaya bir nârven laùîf 
 
4 Zerrîn-úadeóle gör yine mestâne nergisi 
 Bülbül nevâda àonca güşâde çemen laùîf 
 
5 Ùabèıñ Naôîm olsa nola reşk-i èârifân 
 Taèbîr tâze-lehce bülend ü süòan laùîf 
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 Óarfü'l-Úâf 
 
 381 (T: 25b, H: 25b, R: 25b, A: 97a) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Faè) 
 
1 Ey ezelî maórem-i bârgeh-i Óaú 
 Nûr-ı Òudâ'dan ruòuñ lâmiè u müştaú 
 
2 Õât-ı kerîmiñ seniñ cümleden ekrem 
 Ùabè-ı şefîúiñ seniñ cümleden eşfaú 
 
3 Ey şeh-i èarş-âsitân úubbe-i eflâk 
 Bârgeh-i úadrine úaãr-ı muùabbaú 
 
4 Dergeh-i iclâliñiñ olmuş ezelden 
 Kemterîn âvîzesi çarò-ı muèallaú 
 
5 Lâyıú-ı nâmıñ seniñ òuùbe-i levlâk 
 Taòt-ı leèamrük seniñ øâtıña elyaú 
 
6 Õâtıñı taãdîú idüp cümle òalâyıú 
 Eyledi âfâúı pür naèra-i ãaddaú 
 
7 Senden olur el-amân derdine dermân 
 Úaldı Naôîm'in işi luùfuña ancaú 
 
 382 (T: 267a, H: 190b, R: 252b, A: 97b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey âfitâb nüsòa-i vaãfıñda zer varaú 
 Úurã-ı úamer işâret-i ebrûn ile dü-şaú 
 
2 Óaú maôhar-ı tecellî-i õât eylemiş seni 
 Ey âyet-i leèamrük ü levlâke mâ-ãadaú 
 
3 Şâh-ı rusül şehenşeh-i õî-şân-ı enbiyâ 
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 Maóbûb-ı bârgâh-ı ilâhî óabîb-i Óaú 
 
4 Âdâbla óuøûr-ı şerîfiñde èaúl-ı kül 
 Levó-i kemâl ü maèrifetiñden alur sebaú 
 
5 Óâøır niåâre-i ãubó u mesâ mihr ü meh degil 
 Ervâó-ı úuds cevher-i cânın ùabaú ùabaú 
 
6 Şâm-ı viãâl mâh ruòuñdan óicâb idüp 
 Encüm degildir oldı felek àarúa-i èaraú 
 
7 Bânu-yı çarò yümn-i úudûmüñle sûr idüp 
 Oldı òiøâb-beste degil süròî-i şafaú 
 
8 İrsem åenâñ ile nola gitdikçe menzile 
 Bâlâ-yı nerdübâna çıúarlar ayaú ayaú 
 
9 Óüsn-i úabûle maôhar olursa yeter baña 
 Vaãfıñda naômımıñ birisi keyfe-me't-tefaú 
 
10 Medóiñledir Naôîm-i åenâ-òânıñıñ henûz 
 Her naôm-ı dil-keşinde bu üslûb u bu nesaú 
 
 383 (T: 267b, H: 191a, R: 253a, A: 221b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Jâleden itdi gül vuøû irdi dem-i ãabâó-ı èaşú 
 Nâlesi oldı bülbülüñ óayye èale'l-felâó-ı èaşú 
 
2 Úanùara-i mecâzdan geçmege Úays-himmet ol 
 Úaùè-ı reh-i óaúîúate belde gerek silâó-ı èaşú 
 
3 Velvele düşdi èâleme ãayóalar urdı murà-ı dil 
 Şimdi úolumdadır benim bâz-ı sebük-cenâó-ı èaşú 
 
4 Kimse bu fenniñ olmadı èuúde-güşâ-yı nüsòası 
 Cevher-i külde olmaya vâúıf-ı ıãùılâó-ı èaşú 
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5 Ôâhir u bâùın ey perî èâşıúıñam yeter güvâh 
 Dîdede eşk-i dem-be-dem sînede inşirâó-ı èaşú 
 
6 Sîneme âh-ı şuèle-rîz daàları urdı açdı hep 
 Lâle-sitân-ı óasreti feyø-i dem-i riyâó-ı èaşú 
 
7 Ben de Naôîm-i zâr-veş mest-i mey-i maóabbetem 
 Sâàar-ı şevú ile ezel baña ãunuldı râó-ı èaşú 
 
 384 (T: 267b, H: 191a, R: 253a, A: 221b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Düşdi yine sîneye âteş-i pür-sûz-ı èaşú 
 Olsa nola şemè-i dil encümen-efrûz-ı èaşú 
 
2 Dâà degil lâledir eşk degil cûy-bâr 
 Baòşiş-i feyø eyledi sînede nevrûz-ı èaşú 
 
3 Düşdi derûn-ı dile pertev-i şâdî hele 
 Ùâliè olup şevú ile kevkeb-i fîrûz-ı èaşú 
 
4 Olsa melâéik nola sîne-figârı müdâm 
 Cevşen-i çaròı geçer tîr-i ciger-dûz-ı èaşú 
 
5 Mekteb-i àamda henüz bulmadı âõîneyi 
 Dil olalı ey Naôîm ùıfl-ı nev-âmûz-ı èaşú 
 
 385 (T: 268a, H: 191a, R: 253a, A: 222a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çeşm-i dil câm-ı şarâb-ı cân-fezâ-yı derd-i èaşú 
 Gûş-ı cân lebrîz-i ãavt-ı dil-güşâ-yı derd-i èaşú 
 
2 Bir sehî-serv ârzûsıyla çenâr-âsâ henûz 
 Sîne pür-sûz-ı heves ser der-hevâ-yı derd-i èaşú 
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3 Yâr eşk ü âh u rûy-ı zerdime raóm eyledi 
 İşim altun itdi ey dil kîmyâ-yı derd-i èaşú 
 
4 Sînemi sûrâò sûrâò eyledi àırbâl-veş 
 Tîr-i cân-teéåîr-i úullâb-ı belâ-yı derd-i èaşú 
 
5 Keşf-i râz eyler kimiñle ülfet itse dem-be-dem 
 Maórem ü bîgâne bilmez âşinâ-yı derd-i èaşú 
 
6 Fikr-i tedbîr itme Úânûn u Şifâ yazmaz ùabîb 
 Şerbet ü maècûnla olmaz devâ-yı derd-i èaşú 
 
7 Âstîn-i raóm ile eşk-i dü-çeşmim silmedi 
 İtmedikçe yâra naúl-i mâcerâ-yı derd-i èaşú 
 
8 Gûne gûne ãûret-i óâl-i dilim seyr itdirir 
 èÂşıúa âyîne-i èâlem-nümâ-yı derd-i èaşú 
 
9 Çâresi ben bildigim dârû-yı vuãlatdır Naôîm 
 Mübtelâ-yı derd-i èaşúam mübtelâ-yı derd-i èaşú 
 
 386 (T: 268a, H: 191b, R: 253b, A: 222a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Mecnûnuñ olan dilde olur mı gile-i èaşú 
 Cân gerdenine geçse daòi silsile-i èaşú 
 
2 Ey leylî-i óüsnüm daòi Úays olmadan irşâd 
 Ben künc-i cünûnuñda çekerdim çile-i èaşú 
 
3 Râh-ı àam-ı èaşúında nola cânımı virsem 
 İfnâ-yı vücûd eylemedir fâãıla-i èaşú 
 
4 Eşkim dökilür ãanma òayâliñ ùalebinde 
 Pây-ı nigehim olmada pür-âbile-i èaşú 
 
5 Şemşîr-i nigâhıñ baña vaãf it ki dem-â-dem 
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 Naúd-i dil ü cânımdır aña hep ãıla-i èaşú 
 
6 Bu bâdiyeniñ bâdı èalev òâki şererdir 
 Hep bî-ser ü pâ ùayy olunur râóile-i èaşú 
 
7 Hep deşt-i cünûn geşt ideriz biz de Naôîmâ  
 Olsaú yeridir Úays ile hem-úâfile-i èaşú 
 
 387 (T: 268a, H: 191b, R: 253b, A: 222a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Òarâbe-zâr derûnum dilim òarâbe-i èaşú 
 Tenimde cân gibidir gevher-i yegâne-i èaşú 
 
2 O deñli Çîn-i dile ùoldı naúş-ı ãûret-i dost 
 Ki oldı her bün-i mûyum nigâr-òâne-i èaşú 
 
3 Hevâ-yı Leylî-i zülfün getürdi èaúla cünûn 
 Şikestî-i dil-i şeydâ yeter nişâne-i èaşú 
 
4 Göñül èiõârına cân atdı seyr idüp óâlin 
 Düşürdi àurbete miskîni âb u dâne-i èaşú 
 
5 Siyâh maàz-ı cünûnumla ùâéir-i àamıña 
 Serinde ùâà-ı melâmetdir âşiyâne-i èaşú 
 
6 Kümeyt-i eşk revân olmaz idi olmasa ger 
 O ebruvân kef-i óüsnüñde tâziyâne-i èaşú 
 
7 Naôîm o mertebe yandım ki âteş-i èaşúa 
 Tenimde her ser-i mû oldı bir zebâne-i èaşú 
 
 388 (T: 268b, H: 192a, R: 253b, A: 222b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Bîhûde fiàândır ceres-i maómil-i èâşıú 
 Gitdikçe medîd olmadadır menzil-i èâşıú 
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2 Olmazdı reh-i èaşúda pâ-der-gil-i óayret 
 Derdiñle òamîr olmasa âb u gil-i èâşıú 
 
3 Hemvâre olur sünbüle-çîn-i àam-ı hicrân 
 Hep derd ü belâ oldı gibi òâãıl-ı èâşıú 
 
4 Bir şemme-i zülfüyle o èaùùâr-ı cemâliñ 
 Fevvâre-i òûn oldı meşâm-ı dil-i èâşıú 
 
5 Bir èuúdedir endîşe-i zülfiyle Naôîmâ 
 Óall olmadı gitdi girih-i müşkil-i èâşıú 
 
 389 (T: 268b, H: 192a, R: 254a, A: 222b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Lâyıú mıdır ey reşk-i perî şânıña lâyıú 
 Dil olmaya gîsû-yı perîşânıña lâyıú 
 
2 Peykân-ı nigâhıñla olur sînesi àırbâl 
 Bir dil ki ola nâvek-i müjgânıña lâyıú 
 
3 Meyl itse nola zülfüñe ey úaddi sehî-dil 
 Bir fâòtedir serv-i òırâmânıña lâyıú 
 
4 Zîr-i ser-i zülfüñde olan òâl-i muèanber 
 Bir gûydur el-óaú òam-ı çevgânıña lâyıú 
 
5 Ben òâke naôar eyle yeter âhımı aldıñ 
 Lâyıú mı seniñ toz úona dâmânıña lâyıú 
 
6 Olsun demi ol sâúî-i bezmiñ ki dem-â-dem 
 Her câmda bir bûse vire cânıña lâyıú 
 
7 Feyø-i dem-i ãubó ile ôuhûr itdi Naôîmâ 
 Bir tâze àazeldir bu ki dîvânıña lâyıú 
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 390 (T: 269a, H: 192a, R: 254a, A: 222b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Gelse gâhî neşve-i meyden o mest-i nâza şevú 
 Gelmemek mümkin midir ehl-i niyâza tâze şevú 
 
2 Sâz u sözüñ vaútidir hengâm-ı nûş-â-nûşdur 
 Virmede muùrib yine ney muùrib-i ùannâza şevú 
 
3 Õevú ider murà-ı dil-i âvâreden ol ùıfl-ı nâz 
 Tâze ãayd itse gelür lâ-büd kebûter tâze şevú 
 
4 Nâle-senc olsam nola bûs-ı lebiyle dem-be-dem 
 Bezm-i ãahbâda virir mestâne her âàâza şevú 
 
5 Kâküli düşmüş ãafâ-yı èârıøîde rûyına 
 Bir hümâdır kim getürmüş ãubó-dem pervâza şevú 
 
6 Yâd-ı laèl ü fikr-i zülf ü müşg-fâm-ı yâr ile 
 Serde õevú ü neşve-i mey dilde bî-endâze şevú 
 
7 Seyr idüp miréât-ı rûy-ı yâri gelse ey Naôîm 
 Vechi vardır ùûùî-i ùabè-ı semen pervâne şevú  
 
 391 (T: 269a, H: 192b, R: 254b, A: 222b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 İtmiş dili zülfinde o ùannâz muèallaú 
 Manãûr-veş olmuş o ser-endâz muèallaú 
 
2 Óâl-i dem-i ebrûsı degil ãayd-ı dür olmuş  
 Âvîze-i ser-pençe-i şehbâz muèallaú 
 
3 Bir çâh-ı nigûndur õekan-ı pâkini seyr it 
 Kim siór idüp itmiş o füsûn-sâz muèallaú   
 
4 Döndi ser-i âteşde olan dûda ruòında 
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 Zülfün idüp ol mest-i mey-i nâz muèallaú 
 
5 Pây-ı úalemim târ-ı süùûr üzre Naôîmâ 
 Dursa nola mânend-i resen-bâz muèallaú 
 
 392 (T: 269a, H: 192b, R: 254b, A: 223a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Zülfine dil baàlayınca baş ile cân oynadıú 
 Ol şeh-i óüsn ile gûyâ ùûp u çevgân oynadıú 
 
2 Òayl-i aàyâra yetişdi sûz-ı âh-ı cân-güdâz 
 Düşmene óaúúâ èaceb şemşîr-i bürrân oynadıú 
 
3 Òâk-i kûyından raúîbiñ ayaàın kesmiş o şûò 
 Şevúden gûş eyleyince deşt-efşân oynadıú  
 
4 èÂúıbet olsañ nola ferzâne-i naùè-ı cünûn 
 Ey göñül şaùranc-ı derd-i èaşú-ı cânân oynadıú 
 
5 Vuãlat-ı cânân idi elde terâzûmuz Naôîm 
 Rîsmân-ı derd-i hicrânında âsân oynadıú 
 
 393 (T: 269a, H: 192b, R: 254b, A: 223a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Biz lâle gibi èaşú ile ãad-çâk-i àam olduú 
 Leşker-geh-i èuşşâúda òûnîn èalem olduú 
 
2 Şevú-i ruò-ı yâr ile gelüp cûş u òurûşa 
 äaçdıú güher-i eşkimiz eùrâfa yem olduú 
 
3 Ol mâh-veşi sîneye çekme hevesiyle 
 Şeb-tâ-be-seóer hâle gibi òam-be-òam olduú 
 
4 Biz dâéireden noúùa úadar çıúmamışızdır 
 Pergâr-ãıfat èaşúda åâbit-úadem olduú 
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5 èÎsî-ãıfat ióyâ-yı maèânîde Naôîmâ 
 Bu nuùú-ı revân-baòş ile iècâz-dem olduú 
 
 394 (T: 269b, H: 193a, R: 254b, A: 223a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Güm-geşte dili kâkül-i cânânede bulduú 
 Ol ùâéir-i vaóşîyi hele lânede bulduú 
 
2 Bir cân ile farú eylemeziz şâhı gedâdan 
 Ol óâleti kim gûşe-i meyòânede bulduú 
 
3 Âàûşuña çâk ol ki gele şâhid-i maúãûd 
 Gördük anı âyînede biz şânede bulduú 
 
4 Cânlarında èazîz olsa nola úıymet-i èaşúıñ 
 Ol gevheri biz dil gibi vîrânede bulduú 
 
5 Mest eylemiş ey şûò seni bâde-i gül-fâm 
 Esrâr-ı dehânıñ leb-i peymânede bulduú 
 
6 Olmuş göreli óüsnüñi pâ-beste-i zülfüñ 
 Sevdâ-yı òayâliñ dil-i dîvânede bulduú 
 
7 Yaúdıú dil-i tâb-ı ruò-ı dil-dâra Naôîmâ 
 Bezm-i ùarabda şemè ile pervânede bulduú 
 
 395 (T: 269b, H: 193a, R: 255a, A: 223a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Almış mey-i èaşúıñ beni cânâ òaberim yoú 
 İtmiş nigehiñ èaúlımı yaàmâ òaberim yoú 
 
2 Ser-mest-i òarâbâta pây-ı òum-ı èaşúım 
 èÂlem yıúılup gitse ser-â-pâ òaberim yoú 
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3 Ben gevher-i úaèrım yem-i èummân-ı şühûdum 
 Biñ cûş u òurûş eylese deryâ òaberim yoú 
 
4 Ol úâfile-sâlâr-ı cünûnam ki ger olsa 
 Her nâúada bir maómil-i Leylâ òaberim yoú 
 
5 èAşúıyla olup şöhre-i èâlem o perîniñ 
 Dîvâneye dönmüş dil-i şeydâ òaberim yoú 
 
6 Sen Úays'a úıyâs itme beni merdüm-i çeşmim  

Leylâ'ya siyeh-òânedir ammâ òaberim yoú 
 

7 Oldum o úadar daèvetine cân ile meşàûl 
 Gelmiş o perî òâneme tenhâ òaberim yoú 
 
8 Ben èâlem-i óayretde gözüm èaks-i ruòuyla 
 Bir òâne-i âyînedir aãlâ òaberim yoú 
 
9 Bir silsile-i mû úaydına düşdi nice demdir 
 Gitdi dil-i sevdâ-zede óâlâ òaberim yoú 
 
10 Biñ ãûret ile cilve-nümâ şâhid-i maènâ 
 Bir feyø ile mestem ki Naôîmâ òaberim yoú 
 
 Óarfü'l-Kâf 
 
 396 (T: 25b, H: 26a, R: 25b, A: 98a) 
 (Müstefèilün Feèûlün Müstefèilün Feèûlün) 
 
1 Ey òüsrev-i dü-èâlem èâlem õelîl-i èaşúıñ 
 Olsam nola yoluñda zâr u sefîl-i èaşúıñ 
 
2 Sûz u güdâz-ı mihriñ baàrım yaàın eritsün 
 Úandîl-i cân u dilde yansun fetîl-i èaşúıñ 
 
3 Müjgânlarım àamıñdan fevvâreler aúıtsun 
 Her dîde-i ter olsun bir selsebîl-i èaşúıñ 
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4 Mikyâs-ı serden aşsun ùuàyân-ı eşk-i çeşm 
 Mıãr-ı vücûdum olsun àarú-âb-ı Nîl-i èaşúıñ 
 
5 Nabø-ı dilin Mesîó'e göstermege ider nâz 
 Ey çâre-sâz-ı ümmet kemter èalîl-i èaşúıñ 
 
6 Óaúúâ ki èömr-i bâúî bulmaúdır ehl-i èaşúa 
 Tîà-ı maóabbetiñle olmaú úatîl-i èaşúıñ 
 
7 Olsun gedâ Naôîm'in âh-ı derûnı şâhım 
 Râh-ı maóabbetiñde bang-ı raóîl-i èaşúıñ 
 
 397 (T: 270a, H: 193a, R: 255a, A: 97b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ey mâ-ãadaú-ı åümme-denâ maôhar-ı levlâk 
 İklîl-i leèamrükle şeh-i kişver-i levlâk 
 
2 Şâhenşeh-i kevneyn òudâvend-i rusül-ceyş 
 Sulùân-ı cihân-dâr u cihân-dâver-i levlâk 
 
3 Maóbûb-ı Òudâ şâhid-i kâşâne-i Mièrâc 
 Memdûó-ı ilâhî şeh-i nâm-âver-i levlâk 
 
4 Ey ùalèatı òurşîd-i cihân-tâb-ı leèamrük 
 Vey cebhesi tâbende meh-i enver-i levlâk 
 
5 İúlîm-i nübüvvetde şehen-şâh-ı rusülsüñ 
 Her vech ile şâyeste saña efser-i levlâk 
 
6 Üstâd-ı ezel ãayúal-ı taóúîú ile itmiş 
 Âyîne-i evãâfıñı pür-cevher-i levlâk 
 
7 Sâyeñ gibi yoúdur yem-i òilúatle naôîriñ 
 Ey gevher-i yektâ-yı ãadef-perver-i levlâk 
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8 Zeyn olmasa óarf-i raúam-ı menúabetiñle  
 Şîrâze-peõîr olmaz idi defter-i levlâk 
 
9 Ôulmet-geh-i èiãyânda úoma cân-ı Naôîm'i 
 Ey mâh-ı şeb-ârâ-yı øiyâ-güster-i levlâk 
 
 398 (T: 270a, H: 193b, R: 255b, A: 223b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Vücûduñ zerre bil òurşîd-i raòşân olmaú isterseñ 
 Ser-â-pâ úaùre ol deryâ-yı èummân olmaú isterseñ 
 
2 Kemend-i luùf ile èanúâ-şikâr ol Úâf-ı himmetde 
 Doúunma òâùır-ı mûra Süleymân olmaú isterseñ 
 
3 Fenâsın fehm iderken lâ-beúâ iúbâline dehriñ 
 Bugün var ùâlib ol yarın peşîmân olmaú isterseñ 
 
4 äafâ-yı vaódeti gel şemè ile fânûsdan ögren 
 Seri çek òırúaya pâkîze-dâmân olmaú isterseñ 
 
5 Sözin úîrât ile söyle nedîm-i nükte-sencân ol 
 Cihânda kân-ı gevher gevher-i kân olmaú isterseñ 
 
6 èAlâyıúdan elin çek başıña âzâd olup ey dil 
 Úul ol bir Yûsuf-ı åânîye sulùân olmaú isterseñ 
 
7 Göñül miréâtı olsun reng-i èaks-i àayrıdan èârî 
 Dem-â-dem rû-be-rû-yı yâr ü cânân olmaú isterseñ 
 
8 Ayaú çek el yuyup câm-ı şarâb-ı zindegânîden 
 Eger cânân ile ser-tâ-úadem cân olmaú isterseñ 
 
9 Çemende gülleri teéåîr-i nâleñ eylesün raúãân 
 Naôîm-âsâ eger bülbül-i òoş-elóân olmaú isterseñ 
 
 399 (T: 270b, H: 193b, R: 255b, A: 223b) 
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 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)  
 
1 Cismin itmiş èaşú-ı cânân ile dilber çâk çâk 
 Olmasun mı sîne-i èâşıú ser-â-ser çâk çâk 
 
2 Úalb-i saòt-ı dil-rübâya èaşú teéåîr eylemiş 
 Âteş-i sûzân velî òârâyı eyler çâk çâk  
 
3 Seyr idüp òâl-i ruòuñ reng-i èiõârın reşkden 
 Dâà dâà oldı dil-i lâle gül-i ter çâk çâk 
 
4 Pençe-i pür-zûr-ı óüsn-i yâre yâ Rab görmesün   
 Ceyb-i ârâm ü şekîb olmaú muúarrer çâk çâk 
 
5 Olmaú isterseñ miåâl-i şâne zîb-i dest-i yâr 
 Erre-i óasretle ey dil olmaú ister çâk çâk 
 
6 Bir dür-i yektâ içün emvâc ãanma olmada 
 Şeróa şeróa sîne-i deryâ ãadefler çâk çâk 
 
7 Yollar itdi eşk-i òûnînim ten-i ãad-pâreme 
 Tîà-ı seylâb ile elbette olur yer çâk çâk 
 
8 Tâb-ı teéåîr-i tenûr-ı èaşú-ı èâlem-sûzdan 
 Câm-ı Cem'le ola miréât-ı Sikender çâk çâk 
 
9 Tek hemân mefhûmını maèlûm idinsün ey Naôîm 
 Nâmeñi isterse itsün ol sitem-ger çâk çâk 
 
 400 (T: 270b, H: 194a, R: 256a, A: 224a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)     
 
1 Ey sârbân-ı èaşú dili zîr-i yâra çek 
 Tek zîr-i bâr-ı minnetiñ olsun úaùâra çek 
 
2 Ben sâlik-i óaúîúatem ey rehber-i mecâz 
 Var Úays'ı deşte Kûh-keni kûhsâra çek 
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3 Müştâú-ı seyr-i èârıø u òâl-i èiõârıdır 
 Ey âb u dâne teşne-dili kûy-ı yâra çek 
 
4 Tîr-i àamından ol úaşı yânıñ çekilmedik 
 Úullâb-ı cevrini çekegeldik ne çâre çek 
 
5 Aúsun dü-dîdeden iki cû bâà-ı sîneñe 
 Ol serv-i nâz-ı ser-be-hevâyı kenâra çek 
 
6 Úayd-ı şikenc-i zülfi şemşîr-i nâz ile 
 Ey dil olunca şâne gibi pâre pâre çek 
 
7 İncindi yâr çekdigiñ esmâyı duydılar 
 Kim didi nâm-ı yâri göñül âşikâre çek 
 
8 Òûnîn ayaà-ı dâàımı ey èandelîb-i dil 
 Ben saña sen o àonca-fem ü gül-èiõâra çek 
 
9 Gülnâr-ı laèlini görüp ol şûòuñ olma óaãr 
 Naúd-i niyâz ile anı seyr-i óiãâra çek 
 
10 Göster òırâm-ı úaddiñi ey şehsüvâr-ı nâz 
 Râyât-ı èişveyi yürüyüp bir úarâra çek 
 
11 Dâmân-ı baòtıñı ele al şekve-sâz olup 
 Òâk-i der-i cenâb-ı Òudâvendigâra çek 
 
12 Olmaz Naôîm naôm-ı dürer-bârıña naôîr 
 Gûş-ı úabûli bu àazel-i âbdâra çek 
 
13 Çeksün úo saña itdügi cevriñ cezâsını 
 Zencîr-i èadl-i şâh-ı felek-iútidâra çek 
 
14 Ol pâdişâh-ı dehr ki ùuàrâ-yı medóini 
 Ey òâme levó-i nâãiye-i rûzgâra çek 
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15 Mièyâr-ı râstdır dil-i naúúâdı ol şehiñ 
 Naúd-i edâñı tecrübe eyle àubâra çek 
 
16 Gerd-i süm-i semendini mânend-i tûtiyâ 
 Çeşm-i diliñle bâãıra-i cân-ı zâra çek 
 
17 Şâm u seóer úavâfil-i medó ü åenâsını 
 Gülbâng-ı şevú u şâdî ile diyâra çek 
 
 401 (T: 271a, H: 194b, R: 256b, A: 224a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Úanı bir mâcerâ eşk-i dü-çeşm-i dem-be-demden yeg  
 Benim iki gözüm deryâ meger icrâda nemden yeg 
 
2 èAceb mi mû-be-mû dildâra taúrîr itse aóvâlin 
 Dile ser-rişte olmaz ol dü-zülf-i òam-be-òamdan yeg 
 
3 Ruò-ı cânânedir âyîne-i èâlem-nümâ ancaú 
 Raóîú-i laèl-i dilberdir şarâb-ı câm-ı Cem'den yeg 
 
4 Leb-â-lebdir tecellâ-yı cemâl-i yâr ile baúsañ 
 Baña miréât-ı dil gelse nola beytü'ã-ãanemden yeg 
 
5 Naôîm aàzı ãuyın òaãma aúıtdı mîve-i naômıñ 
 Bu bâàa urmadı kimse daòi böyle úalemden yeg 
 
 402 (T: 271a, H: 194b, R: 256b, A: 224a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Lâyıú mıdır o serv-úade nârven dimek 
 Ùûbâya hiç düşer mi nihâl-i çemen dimek 
 
2 Yâriñ nihâl-i úâmet ü ruòsârıdır murâd 
 Bâà-ı cihânda serv dimek yâsemen dimek 
 
3 Her târ çîn-i cebîni girih-bend-i nâz olur 
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 Yâ Rab òaùâ mı zülfüne müşg-i Òuten dimek 
 
4 Müşgîn sevâd-ı levó-i úamerden kinâyedir 
 Zîb-i èiõârıdır òaù-ı èanber-şiken dimek 
 
5 Cism-i laùîf ü pâkine óaúúâ ki bârdır 
 Ol gülbün-i melâóate gül-pîrehen dimek 
 
6 Girdâbedir ki çâú bün-i baór-i èademdedir 
 Zîr-i dehân-ı yârda çâú-ı õeúan dimek 
 
7 èUşşâúa gerçi yâra naãîóat düşer Naôîm 
 Lâzım degildir üstüñe ammâ ki sen dimek 
 
 403 (T: 271b, H: 194b, R: 256b, A: 224b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bezmi germ eyledi sâúî-i semen-ber dönerek 
 Geldi ey dil bize de nevbet-i sâàar dönerek 
 
2 Bî-òaberdir daòi ol mest-i mey-i nâz henüz 
 Nâr-ı èaşúında kebâb oldı cigerler dönerek 
 
3 İtdi âvâre göñül muràını bir çeşm-i kebûd 
 Gûyiyâ göklere çıúdı o kebûter dönerek 
 
4 Bir sehî-servden ayrıldı benim gibi meger 
 Bâàda derd ile dûlâblar iñler dönerek 
 
5 Gösterir birbirine beñzemez eşkâl-i àarîb 
 Devr-i fânûs-ı felek çarò-ı füsûn-ger dönerek 
 
6 Ehl-i dil dâne gibi maóv-ı vücûd eyler iken 
 Âsiyâbı felegiñ yoú yere neyler dönerek 
 
7 Germ olup meclis-i mey èaúlı daàılmaz mı Naôîm 
 Daàıdup kâkülini raúã ide dilber dönerek  
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 404 (T: 271b, H: 195a, R: 257a, A: 224b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Düşdi dil kâkülüñe nâfe-i òoş-bû diyerek 
 Oldı meftûn-ı nigâhıñ gözi âhû diyerek 
 
2 Ser úadem sâz oluruz èazm-i ser-i kûyuñ idüp 
 Rûz-ı vuãlatda şeb-i hecriñe yâ hû diyerek  
 
3 Gile-mend olmayalım rûz-ı úıyâmet úıyma 
 Dâd eliñden seniñ ey àamze vü ebrû diyerek 
 
4 Dile ãun tîà-ı nigâhıñ lebiñi èarø eyle 
 Úo şehîd olsun o teşne bir içim ãu diyerek 
 
5 Nola bir nîm-tebessümle şeker-rîz olsa 
 Mâéil oldum lebiñe laèl-i süòan-gû diyerek 
 
6 Cûy-veş naòl-i ser-efrâzıña aúdı göñlüm 
 Pâyıña yüz úodı ey úâmet-i dil-cû diyerek 
 
7 Yâri eflâke çıúardıñ yine vaãfıyla Naôîm 
 Şâhid-i zühre-cebîn dilber-i meh-rû diyerek 
 
 405 (T: 272a, H: 195a, R: 257a, A: 224b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Kâkül-ãıfat olsaú ruò-ı cânâna dökülsek 
 Emvâc-ı pey-â-pey gibi èummâna dökülsek 
 
2 èUşşâú ruò-ı zerd ile hep kûyına varsaú 
 Çün-berg-i òazân ãaón-ı gülistâna dökülsek 
 
3 El virse de furãat düşürüp bezm-i çemende 
 Ol serv-úadiñ pâyına mestâne dökülsek 
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4 Hep úaùre-i nîsân-ı seóâb-ı hüner olsaú 
 Dâéim ãadef-i lücce-i èirfâna dökülsek 
 
5 Dünyâya mey-i èaşú gibi şûr düşürsek 
 Ammâ ki òum-ı mey-gede-i câna dökülsek 
 
6 Geh bâd-ı seóer gibi dil-i àoncayı açsaú 
 Şebnem gibi gâhî gül-i òandâna dökülsek 
 
7 Òâk-i reh-i erbâb-ı dil olduúda Naôîmâ 
 Hep çeşm ü ser-i óâsid-i nâdâna dökülsek 
 
 406 (T: 272a, H: 195b, R: 257a, A: 225a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ùûùî gibi söyletdi beni yâr görüşdük 
 Ol âyîne-ruòsâr ile dîdâr görüşdük 
 
2 Müştâú idi çeşm-i nigerânım nice demdir 
 Âàûşuma geldi yine dîldâr görüşdük 
 
3 İtsem nola ey dil şeker-i şükri mükerrer 
 Tekrâr olup maórem-i esrâr görüşdük 
 
4 Cânân ile cân câna olup bezm-i ãafâda 
 Şeb-tâ-be-seóer bî-àam-ı aàyâr görüşdük 
 
5 Gülzâr-ı maóabbetde èalâ-raàm-ı raúîbân 
 Ben bülbül olup ol gül-i bî-òâr görüşdük 
 
6 Cânânıma óasret-keş idi dîde-i cânım 
 Mâ-beynimize girdi dil-i zâr görüşdük 
 
7 Óâl-i dili her óâl ile dildâra Naôîmâ 
 İtdim yine eşèâr ile işèâr görüşdük 
 
 407 (T: 272a, H: 195b, R: 257b, A: 225a) 



875 
 

 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Nesîm-i âh ile ol zülfi pîç ü tâba düşürdük 
 Sefîne-i dili girdâb-ı ıøùırâba düşürdük 
 
2 Viãâli bezmine irdik o mest-i bâde-i nâzıñ 
 Lebinde òâl degildir dili şarâba düşürdük 
 
3 Hümâ-yı cân u dil olsa èaceb mi bend ü giriftâr 
 Kemend-i ùurresini pîçiş-i èitâba düşürdük 
 
4 Fesâne-i dili añdıú miyân-ı meclis-i meyde 
 O mest-i naòveti bir óâlet ile òâba düşürdük 
 
5 İdince yâri der-âàûş bend-i sînesin açdı 
 Şeb-i viãâlini gûyâ ki mâhtâba düşürdük 
 
6 Derûn-ı dilde idüp şâhid-i òayâlini pinhân 
 O genc-i èişveyi bir vadî-i òarâba düşürdük 
 
7 Degil siyâhî-i òaù gird-i èârıøında o mâhıñ 
 Naôîm defter-i aèmâlimizdir âba düşürdük 
 
 408 (T: 272b, H: 195b, R: 257b, A: 225a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Ne yâri sîneye çekdik ne àam-güsâr idebildik 
 Ne dil-rübâ bizim oldı ne iftiòâr idebildik   
  
2 Gelince sîneye bârân-ı girye taşdı döküldi 
 Felekde bir gice ol mâhı óâle-dâr idebildik 
 
3 Baúup cemâline efsûs itmedik dili pür-dâà 
 Ne seyr-i bâà ne gül-geşt-i lâle-zâr idebildik 
 
4 Sefîne-i dil-i şeydâ miyân-ı lüccede úaldı 
 Ne bâd-ı şurùa ne endîşe-i kenâr idebildik 
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5 Naôîm gûşumuza girmedi terâne-i maúãûd 
 Hemân ki sâz-ı ümîdi güsiste-târ idebildik 
 
 409 (T: 272b, H: 196a, R: 257b, A: 225a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Gülşende uyup bülbüle âàâzeler itdik 
 Bezm-i gül ü mülde neàam-ı tâzeler itdik 
 
2 Yâriñ girih-i zülf-i siyâhıyla idüp bend 
 Mecmûèa-i cân u dile şîrâzeler itdik 
 
3 Ol râst-úadi tîr-veş âàûşa alınca 
 Mânend-i kemân biz nice òamyâzeler itdik 
 
4 Âh-ı dile ôann itme ki âheng ola kühsâr 
 Ferhâd ile biz kûhda âvâzeler itdik 
 
5 Ol mâh görünmez arayup şehri Naôîmâ 
 Neôôâre-künân her yaña devrâneler itdik 
 
 410 (T: 272b, H: 196a, R: 258a, A: 225b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nola dîvânelerle dolsa cânla mekteb-i èaşúıñ 
 Seniñ èuşşâúa taèlîm-i cünûn eyler leb-i èaşúıñ 
 
2 Òayâl-i bûs-ı laèliñ raèşe-dâr itdi dil-i zârı 
 Devâ itdikçe efzûn olmada tâb-ı teb-i èaşúıñ 
 
3 Bize geh rûy-ı vuãlat èarø ider geh ãûret-i hicrân 
 èAceb âyîne-i èâlem-nümâdır meşreb-i èaşúıñ 
 
4 Nola òâl-i ruòuñ şehr-i dili şûriş-peõîr itse 
 Ne kişverler bıraúdı òâke óükm-i kevkeb-i èaşúıñ 
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5 Naôîm-âsâ èaceb mi òûn-ı eşkimle vuøû itsem 
 Budur ùâèat-ı hicrânıñda resm-i meõheb-i èaşúıñ 
 
 411 (T: 273a, H: 196a, R: 258a, A: 225b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Úarşusında cilve eylerken o òûnî èâşıúıñ 
 Seyr idüp mümkin midir ãabr u sükûnı èâşıúıñ 
 
2 Alma âh-ı berú-teéåîrden yeter ey seng-dil 
 Ùaşa kâr eyler óaõer sûz-ı derûnı èâşıúıñ 
 
3 Hep òayâl-i àonca-i laèliñledir ey gül-èiõâr 
 Dem-be-dem aúdıúça eşk-i lâle-gûnı èâşıúıñ 
 
4 Feyø-baòşâ-yı çerâà-ı èaúl óikmet-pîşedir 
 Tâb u sûz-ı èaşúla dâà-ı cünûnı èâşıúıñ 
 
5 Cûy-bâr-ı ravøa-i èaşú eşk-i òûn-âlûdıdır 
 Âhdır ol cûda bile ser-nigûnı èâşıúıñ 
 
6 Laèl-i ùâà u sûz-ı dil dûd-ı buòûr-ı âhdır 
 Bir perî-veş görse tesòîr ü füsûnı èâşıúıñ 
 
7 Şekve-sâz-ı hecr-i cânân olma zinhâr ey Naôîm 
 Hecr-i cânândır viãâle reh-nümûnı èâşıúıñ 
 
 412 (T: 273a, H: 196b, R: 258a, A: 225b) 
 (Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün) 
 
1 Òadeng-i müjeñ derûnda cigerde òâkî-i òançer-i nigehiñ 
 Serimde hevâ-yı serv-i úadiñ gözümde òayâl-i òâk-i rehiñ 
 
2 Cemâliñe óasretiz nice demdir itmedik âşikâre dirîà 
 Niúâb-ı ruòuñ mıdır èacabâ nedir ki o kâkül-i siyehiñ 
 
3 Yeter bu sitem yeter bize ey úalem-rev-i óüsne şâh-ı cihân 
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 Hemîşe seniñ teàâfül ile girişme midir hemân sipehiñ 
 
4 Hem oldı devâ-yı èillet-i dil hem eyledi cân-ı zârı helâk 
 Tebessüm-i dil-firîbiñ ile nihânî èitâb-ı gâh gehiñ 
 
5 èİõârına baú o àonca-femiñ òayâl-i òatıyla ey dil-i zâr 
 Çemende benefşe-zâr ola hep Naôîm gibi neôâre-gehiñ 
 
 413 (T: 273a, H: 196b, R: 258b, A: 225b) 
 (Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün) 
 
1 Yine tîà-ı nâzı yer eyledi dil-i zârda o perî-veşiñ 
 Aña imtizâcını görmedik ise seyr it âb ile âteşiñ 
 
2 Dil ü câna her òamı èâúıbet girih-i kemend-i èitâb olur 
 Hele kimse bendine düşmesün meded o zülf-i müşevveşiñ 
 
3 Kef-i sâúî-i ezel eyledi beni mest-i câm-ı bâde-i èaşú 
 Dem-i óaşre dek nola keyfi gitmese dilden ol mey-i bî-àaşıñ 
 
4 O dü-ebruvân-ı muúavvesiñ çile-i cefâsını çekmeyen 
 áam u ıøùırâb ile çekdügin ne bilür bu cân-ı belâ-keşiñ 
 
5 Raúam-ı beyân ile cümleden yine sen ferîd ü yegânesin 
 Nola ey Naôîm-i hüner-ver olmasa maèrifetde henüz eşiñ 
 
 414 (T: 273b, H: 196b, R: 258b, A: 226a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Baàrımı deldi müjeñ nâmı çekildi tîriñ 
 Beni öldürdi nigâhıñ adı var şemşîriñ 
 
2 Yine dîvâne-i nev-silsile-i èaşúıñ olup 
 Çekeyim cûy-veş ey serv-i sehî zencîriñ 
 
3 Saña îmân getürürlerdi bütân cânla hep 
 Görseler ey ãanem-i óüsn ü bahâ taãvîriñ 
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4 Çeşm-i âhû-veşiñ itmiş dil-i òûbânı şikâr 
 Olmuş ey şûò àazâlân-ı óarem naòcîriñ 
 
5 Pîr-i meyòâne baña ãundı duèâ-yı úadeói 
 İòtiyârımla nola öpsem ayaàıñ pîriñ 
 
6 Tîr-i âhıñ eåer itdi hedef-i maúãûda 
 Úadeóiñ küşte Naôîmâ olalı zihgîriñ 
 
 415 (T: 273a, H: 197a, R: 258b, A: 226a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Dîdâr-ı yâra nâôır ise dîde-i diliñ 
 Külòan da olsa òuld-i berîn ola menziliñ 
 
2 Bir nuùú-ı rûó-baòşla şâd itmediñ dili 
 Ey gül-èiõâr yoú mu dehânıñ gibi diliñ 
 
3 Nûr-iútibâs-ı mihr-i ruòuñdur meh-i münîr 
 Nâúıã yanında ôâhir olur óüsni kâmiliñ 
 
4 Zaòm-âşinâ-yı tîà-ı nigâh itmediñ beni 
 Bîgânedir muèâmele-i çeşm-i úâtiliñ 
 
5 Fülk-i beden şikeste vü àam-ı mevc der-úafâ    
 Ey baór-i ıôùırâb èaceb yoú mu sâóiliñ  
 
6 äun şerbet-i viãâliñi gel ey ùabîb-i cân 
 Dîvâne eyledi beni şekl ü şemâéiliñ 
 
7 Mecnûnı geçdi fenn-i cünûnda Naôîm-i zâr 
 Olur bülend rütbesi şâkird-i úâbiliñ 
 
 416 (T: 273b, H: 197a, R: 259a, A: 226a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
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1 áamdan òaberiñ yoúsa göñül şâd olamazsıñ 
 Sen òâne-òarâb olmadıñ âbâd olamazsıñ 
 
2 Hep söyleşiriz bir gün ola biz de seniñle 
 Ey àamze úıyâmetde de bîdâd olamazsıñ 
 
3 Ümmîdi úo ey ùıfl-ı dil eyyâm-ı maóabbet 
 Âzînesi yoú heftedir âzâd olamazsıñ 
 
4 Tâ olmayıcaú çille-keş-i ãavmaèa-i èaşú 
 äûfî bu ùarîúatde sen irşâd olamazsıñ 
 
5 Mâdâm güşâde olmaya ey dil der-i baòtıñ 
 Şeşder-geh-i ümmîdde nerrâd olamazsıñ 
 
6 Kühsâr-ı diliñ raònesini yâra idüp èarø 
 Bu ãanèat-ı Şîrîn ile Ferhâd olamazsıñ 
 
7 Bir Leylî-i óüsnüñ àam-ı èaşúıyla Naôîmâ 
 Taèlîm-i cünûn itmeden üstâd olamazsıñ 
 
 417 (T: 274a, H: 197a, R: 259a, A: 226b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Döküp bârân-ı eşkim òaùù-ı èanber-bâra yüz virdiñ 
 Yeter aña miåâl-i hâle ey meh-pâre yüz virdiñ 
 
2 Seni vaódetde keåretde der-âàûş itmek istermiş 
 Niçün miórâba böyle ey perî-ruòsâre yüz virdiñ 
 
3 Temâşâ-yı ruòuñdan dâéireñ menè itdi èuşşâúı 
 Nedir ey muùrib-i bezm-i melâóat çâre yüz virdiñ 
 
4 Nola sîlî-òor-ı dest-i nedâmet olsañ âòir-kâr  
 Sen ey deryâ hemân her mevc-i nâ-hemvâre yüz virdiñ 
 
5 Naôîm-i bî-kesi âzürde eyler devr-i óüsnüñde 
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 Dirîà ey pâdişâh-ı mülk-i nâz aàyâra yüz virdiñ 
 
 418 (T: 274a, H: 197b, R: 259a, A: 226b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Âh-ı seóerim nâle-i mestâne mi ãandıñ 
 Feryâdımı gûş itmediñ efsâne mi ãandıñ 
 
2 Gül ruòlarıñı èarø idüp âteşlere yaúdıñ 
 Ben bülbül-i şûrîdeyi pervâne mi ãandıñ 
 
3 Dûr olmadı bir laóôa òayâliñ naôarımdan 
 Müjgânımı ey zülf-i siyeh şâne mi ãandıñ 
 
4 Virmiş çemenistân-ı ruò-ı pâkiñe revnaú 
 Òaùù-ı lebiñi sebze-i bîgâne mi ãandıñ 
 
5 Çekdiñ der ü dîvârına taãvîr-i cemâlin 
 Ey büt óarem-i cânı ãanem-òâne mi ãandıñ 
 
6 Pür eylediñ ey dîde mey-i òûn-ı cigerle 
 Dâà-ı dil-i sûzânımı peymâne mi ãandıñ 
 
7 Meyl itdiñ o gîsû-yı girih-gîre Naôîmâ 
 Murà-ı dil-i âvâre içün lâne mi ãandıñ 
 
 419 (T: 274b, H: 197b, R: 259b, A: 226b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Çaròıñ revişinden dili àam-nâk mi ãandıñ 
 Bâèiå àam u endûhına eflâk mi ãandıñ 
 
2 Zinhâr ãaúın sûde-i elmâs-ı sitîziz 
 Ey dîde-i óâsid bizi sen òâk mi ãandıñ 
 
3 Maènîde óayât-ı ebedî buldı o ãayyâd 
 Murà-ı dilimi beste-i fitrâk mi ãandıñ 
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4 Tîà-ı nigehiñden dehen-i şekve-güşâdır 
 Sînemde ser-â-ser görinen çâk mi ãandıñ 
 
5 Gördükçe seni farú idemez kendüyi cânâ 
 Dîvâne Naôîm'iñ de sen idrâk mi ãandıñ 
 
 420 (T: 274b, H: 197b, R: 259b, A: 226b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èAúl ü cân üftâde-i çâh-ı zenaòdânıñ seniñ 
 Gûy-ı dil çevgânî-i zülf-i perîşânıñ seniñ 
 
2 Bezm-i meyde germ olup mestâne olsañ sîne-çâk 
 Mihre seng-i ùaèn atar gûy-ı girîbânıñ seniñ 
 
3 Olma dâmen-keş baña úan aàladup ey naòl-i yâr 
 Pây-mâl oldum görüp serv-i òırâmânıñ seniñ 
 
4 Mihr-i óüsnüñ mâha ãalmış sûz u tâb-ı èârıøıñ 
 Bir gün ol dîdârıñı bir derde dermânıñ seniñ 
 
5 Lemèa-i ruòsârıña tâb-âver olmaz olsa da 
 Âfitâb âyîne-dâr-ı rûy-ı raòşânıñ seniñ 
 
6 èÂrıøıñ mihre cebîniñ mâha ãalmış sûz u tâb 
 Her gören dîdârıñı bir gûne óayrânıñ seniñ 
 
7 Rûyuña düşdükçe gâhî pençe-i òurşîd olur 
 Şâne-sâz-ı çîn-i zülf-i èanber-efşânıñ seniñ 
 
8 Eylemiş teéåîr ol şûòuñ dil-i sengînine 
 Ùaşa kâr itmiş Naôîmâ âh u efgânıñ seniñ 
 
 421 (T: 274b, H: 198a, R: 259b, A: 227a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
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1 Cân fedâ-yı òançer-i ser-tîz-i müjgânıñ seniñ 
 Dil esîr-i dâm-ı zülf-i èanber-efşânıñ seniñ 
 
2 Mihr ü meh ôann itme sûzân olmada ãubó u mesâ 
 Sîne-i gerdûnda dâà-ı derd-i hicrânıñ seniñ 
 
3 Sîne-çâk olsañ gül-i òurşîdi şerm-âlûd ider 
 Bezm-i meyde òande-i çâk-ı girîbânıñ seniñ 
 
4 Eylediñ Kenèâniyân-ı èaşúıñı pâ-mâl-i nâz 
 Yûsuf-ı óüsnüm ele girmez mi dâmânıñ seniñ 
 
5 Şaèşaèa ãanma görüp reşkinden olmuş âfitâb 
 Çâk çâk-i şâne-i zülf-i perîşânıñ seniñ 
 
6 Eylediñ küfr-âşinâ-yı kâkülüñ dünyâyı hep 
 Ey büt-i deyr-i melâóat yoú mu îmânıñ seniñ 
 
7 Olmamaú mümkin mi gördükçe Naôîm-i zâr-veş 
 Pây-mâl-i cilve-i naòl-i òırâmânıñ seniñ 
 
 422 (T: 275a, R: 260a, A: 227a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Celî gördüm muóaúúaú òaùù-ı reyóân-ı lebin yâriñ 
 Òaù-ı yâúût nesò itmiş nigîn-i laèli dildârıñ 
 
2 Benefşe òaù o fem gül-àonca sünbül zülf-i èanber-bû 
 Açıl ey bülbül-i dil õevúin eyle bâà-ı ruòsârıñ 
 
3 Düşürmüş èarèar u şimşâdı kühsâra ãanevber-veş 
 Göñül düş pâyına cûlar gibi ol serv-i reftârıñ 
 
4 Biri şeb-zinde-dârıdır biri her rûz bîdârı  
 Úamer ol şâm-zülfüñ âfitâb ol ãubó-dîdârıñ 
 
5 Esîr-i dâmıdır göñlüm gibi cânım o gîsûnuñ 
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 Perîşân-óâlidir èaúlım gibi fikrim o destârıñ 
 
6 Tezerv ü kebg óayrânı óamûşı ùûùî-i gûyâ 
 O cünbüşle o reftârıñ o òand ile o güftârıñ 
 
7 Naôîmâ sâóirân-ı Bâbil-i maènâyı lâl itdi 
 Füsûn-ı naôm ile kilk-i beyân-ı ùabè-ı seóóârıñ 
 
 423 (T: 275a, R: 260a, A: 227a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Aldı èaúlım yâd-ı laèl-i nâbı sâúî Aómed'iñ 
 Rûyumı zerd itdi fikr-i sîm-sâúı Aómed'iñ 
 
2 Âteş-i dilden yine bir yer çerâàân eyledim 
 Lâle-zâr itdi tenim dâà-ı firâúı Aómed'iñ 
 
3 Her ser-i mûyum olurdı bir zebân-ı ãad-niyâz 
 Alsam âàûşa miyânın ittifâúî Aómed'iñ 
 
4 Nergis-i şehlâsınıñ dil-òastesi olsam nola 
 Cânıma kâr itdi derd-i iştiyâúı Aómed'iñ 
 
5 Úande baúsam cilve-güster óüsn-i èâlem-gîridir 
 Dîde kim dîdârına oldı mülâúî Aómed'iñ 
 
6 Laèl-i şekker-bârı ol âyîne-i ruòsâr ile 
 Ùûùî-i gûyâ ider ehl-i meõâúı Aómed'iñ 
 
7 Telò-kâm-ı hecri olmuşken dil-i şeydâ Naôîm 
 Leõõet-i vaãlı demâà-ı cânda bâúî Aómed'iñ 
 
 424 (T: 275b, R: 260b, A: 227b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Bîdâr olalı ãubó-ı viãâliyle Óüseyn'iñ 
 Gelmez gözüme òâb òayâliyle Óüseyn'iñ 
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2 Âteş-fiken-i òırmen-i ârâm u sükûndur 
 Gülgûn ruòı èârıø-ı âliyle Óüseyn'iñ 
 
3 Her úaùre ola âb-ı óayâta èaraú-ı şerm 
 Baóå itse leb-i laèli zülâliyle Óüseyn'iñ 
 
4 Òûbânı ser-efgende-i şerm eyledi óaúúâ 
 Òulú-ı óaseni óüsn ü cemâliyle Óüseyn'iñ 
 
5 Òurşîd-güdâz olsa nola ùalèat-i pâki 
 Bu bâriúa-i óüsn ü kemâliyle Óüseyn'iñ 
 
6 Ser-levóa-i taèlîm-i cünûn-ı dil ü cândır 
 Ruòsâr u cebîni òaù u òâliyle Óüseyn'iñ 
 
7 Yerden göge dek olsa Naôîmâ nola farúı 
 Mâh-ı neviñ ebrûsı hilâliyle Óüseyn'iñ 
 
 425 (T: 275b, R: 260b, A: 227b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Viãâle naúd-i cân isterse cânân ben de cânânıñ 
 Hemân cân istesün cânâna ey dil bende cânânıñ 
 
2 Dil-i mecrûóumuz mânend-i şâne çâk çâk oldı 
 Ser-i zülf-i perîşânı ucından ol perî-şânıñ 
 
3 Görünce gitdi èaúlım bu cemâl ü óüsn ile ânı 
 Nola mecnûnı olsam bu cemâl ü óüsnde ânıñ 
 
4 Cihân maókûm-ı baòt-ı zinde-i şeb-zinde-dârândır 
 Sikender-seyr olurdı olsa baòtı zinde-dârânıñ 
 
5 Naôîmâ vâúıf-ı óâl-i rumûz-ı nükte-dânân ol 
 Güvâh-ı óâlidir zîrâ rumûzı nükte-dânânıñ 
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 426 (T: 275b, R: 260b, A: 227b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Cân niåâr itmek olurdı ser-i râhıñda seniñ 
 Úanlıdır nâmı olur çeşm-i siyâhıñda seniñ 
 
2 Naôar it èâşıúıña rûz-ı cezâ lâyıú mı 
 Dest-i óasret ola dâmân-ı nigâhıñda seniñ 
 
3 Kâkül-i òam-be-òamıñ ey göñül nev-reste-i nâz 
 äaçlı sünbül gibidir ùarf-ı külâhıñda seniñ  
 
4 Óaşre dek şeró idemez õevú-i viãâli ey dil 
 Bir zebân olsa da her sebz-i giyâhıñda seniñ 
 
5 Òâùır-ı saòtını nerm itmiş o bî-meróametiñ 
 Nedir ey dil bu eåer âteş-i âhıñda seniñ 
 
6 èÂşıúa ãubó u mesâ pertev-i zülf  yoú mı 
 Bilmem ey çarò ne var mihr ile mâhıñda seniñ 
 
7 Ceõb ider zerdî-i rûyuñ dil-i òûbânı Naôîm 
 Óâlet-i seng-i riyâ var gibi kâhıñda seniñ 
 
 427 (T: 276a, R: 261a, A: 227b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èAzîmetiñ nereden böyle bî-niúâb seniñ 
 Ki mâhtâb-ı ruòuñ yaúmış âfitâb seniñ 
 
2 O rûy-ı âli èaraú-rîz idüp óarâret-i mey 
 Gül-i cemâliñi açmış bu âb u tâb seniñ 
 
3 Úulaúdan itdi o òûnîn terânelerini mest 
 Demiñ ziyâd ola ey kâse-i rebâb seniñ    
 
4 Eliñde câm-ı ãafâ rind-i ãâf-meşreb iken 
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 Nedir bu èuúde derûnuñda ey óabâb seniñ 
 
5 Felekde sen de mi dûr olduñ âfitâbıñdan 
 Bu deñli giryeñe bâèiå ne ey seóâb seniñ 
 
6 Olursa ferş-i rehiñ baãma merd iseñ ey dil 
 Eger ki aùlas-ı çarò-ı pür-inúılâb seniñ 
 
7 Eliñden istemedim dâne kendimi bileli 
 Bu diúúatiñ yine ey çarò-ı âsiyâb seniñ 
 
8 Dem-i suéâl şehâdet iderse her èuøvuñ 
 Naôîm itdügüñe var mıdır cevâb seniñ 
 
 428 (T: 276a, R: 261a, A: 228a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Gelince çeşmiñe cânâ şarâb-ı nâb seniñ 
 Nigâh-ı nâzıñ ider èâlemi òarâb seniñ 
       
2 Derûn-ı sînemi yaúdı firâú-ı laèl-i lebiñ 
 Ciger kebâbı benim sâúiyâ şarâb seniñ 
 
3 Gehî miyânıñı kocdur gehî lebiñ emdir 
 Vebâli var ise cânâ benim åevâbı seniñ 
 
4 Mey içme àayr ile itme èiõârıñı gül-reng 
 äaúın olur ruòuña perde-i óicâb seniñ 
 
5 Şarâb-ı èişveden ey ser-girân-ı sâàar-ı nâz 
 Nedir bu mertebe nergisleriñde òâb seniñ 
 
6 äaóîfeler nice defter ola úalem dükene  
 Cefâñı biñde birin eylesem óisâb seniñ 
 
7 Sevâd-ı òaùùı beyâø olmaz ol meh-i óüsnüñ 
 Naôîm her süòanıñ olsa bir kitâb seniñ 
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 429 (T: 276b, R: 261a, A: 228a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bâde nûş itmiş o rûy-ı sâde olmuş âl-reng 
 Bâdeden ol ruò o ruòdan bâde olmuş âl-reng 
 
2 Òande-i nâz eylesün ol gül-èiõâr u àonca-leb 
 Lâleler açılmaàa âmâde olmuş âl-reng 
 
3 Fikr-i laèli zâhide ol deñli úan aàlatdı kim 
 Gûşe-i miórâbda seccâde olmuş âl-reng 
 
4 Sürò-gûndur her èaraú tâb-ı ruòından gûyiyâ 
 Berg-i gülde şebnem-i üftâde olmuş âl-reng 
 
5 İddièâ-yı óüsn iderken seyr idüp yâri Naôîm 
 Şermden her dilber-i âzâde olmuş âl-reng 
 
 430 (T: 276b, R: 261b, A: 228a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 áamzeñ itsün sînemi urduúça yâre çâk çâk 
 Baàrım olsun şeróa şeróa pâre pâre çâk çâk 
 
2 Sûz-ı âhım eylemiş teéåîr úalb-i saòtıña 
 Âteş-i germiyle olmuş seng-i òâre çâk çâk 
 
3 Olmamaú mümkin mi şemşîr-i müjeñle ey perî 
 Meyl iden diller nihân u âşikâre çâk çâk 
 
4 Dest-i àamzeñden òalâã olsa girîbân-ı şekîb 
 Pençe-i müjgânıñ eyler var mı çâre çâk çâk 
 
5 Sînem üzre yollar itse eşk-i òûnînim nola 
 Seyl ider lâ-büd zemîni pâre pâre çâk çâk 
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6 èÂşıúa cây-ı selâmet èaşú-ı şûr-engîzdir 
 Mevcden keştî olur çıúsa kenâra çâk çâk 
 
7 Gevher-i naôm-ı Naôîm'i görmesün çeşm-i óasûd 
 Úıùèa-i elmâsı eyler bed-neôâre çâk çâk 
 
 431 (T: 276b, R: 261b, A: 228b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èAúlıñız var ise şarâba viriñ 
 Õerreyi ñur-ı âfitâba viriñ 
 
2 Çaròı bir âh ile òarâba viriñ 
 Âteşi köhne âsiyâba viriñ 
 
3 Girye-i dem-be-demle mestâne 
 Raòt-ı ãabr u şekîbi âba viriñ 
 
4 Bülbüle gûşe-i gülistânı 
 Künc-i vîrâneyi àurâba viriñ 
 
5 Naúd-i cânı suéâl idüp vaãlın 
 O dehenden çıúan cevâba viriñ 
 
6 Òûn-ı dildir şarâb-ı àamze-i yâr 
 Cigerim çâk idüp kebâba viriñ 
 
7 Bâde-i èişveyi mey-i nâzı 
 O iki çeşm-i nîm-òâba viriñ 
 
8 Gül-i ãad-berg jâle-dâr ise de 
 Câm-ı lebrîz-i pür-óabâba viriñ 
 
9 Òâb-ı râóat olursa mâye-i zehî 
 Leb-i deryâda mâhtâba viriñ 
 
10 áamdan âzâd olan Naôîm-âsâ 
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 Varıñız hep şarâb-ı nâba viriñ 
 
 Óarfü'l-Lâm 
 
 432 (T: 25b, H: 26a, R: 25b, A: 98a) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Ey şeh-i èarş-bâr-geh pâdişeh-i sürûş-òayl   
 Dergeh-i luùf u cûduña cümle-i enbiyâ ùufeyl 
 
2 Mihr-i münîr-i óüsnüñüñ lemèası aòter-i sühâ 
 Mâh-ı cebîn-i pâkiñiñ pertevi kevkeb-i süheyl 
 
3 Õâtıñı eylemiş Òudâ pâdişeh-i ôafer-şükûh 
 Râyet-i fetóiñe seniñ nuãret-i Kirdgâr õeyl 
 
4 Varmaàa ùarf-ı kûyuña sürmeàe ravøaña yüzüm 
 Cânda heves derûnda şevú serde hevâ göñülde meyl 
 
5 Cân ile tâ kim oldı dil baór-i àamıñla âşinâ 
 Demdir aúıtsa sû-be-sû òûn-ı dü-çeşmim iki seyl 
 
6 Olsa èaceb mi ümmetiñ sünbüle-çîn-i şefúatiñ 
 Òırmen-i cûduña seniñ luùf u keremdir iki keyl 
 
7 Cân u dil-i Naôîm'den rûó-ı revânıña müdâm 
 Ola ãalât ile selâm tâ-be-óaşr nehâr ü leyl 
 

433 (T: 54b, R: 50a, A: 46a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey luàât-ı vaãf-ı õâtı óayret-efzâ-yı èuúûl 
 Şeró-i taèrîf-i ãıfâùı èaúl-fersâ-yı fuóûl 
 
2 Óaşre dek ùayy itmeye peyk-i òıred bir sâóasın 
 Mülk-i vaãfıñ yâ nebî itmez úabûl-i èarø u ùûl 
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3 Şâd-kâm it devlet-i úurb-ı civârıñla beni 
 Minnetim dâéim budur eyle temennâmı úabûl 
 
4 Âh kim ser-geşte-i tîh-i êalâl itdi dili 
 Olmadı óayfâ nedâmet àıll-ı pây-ı nefs-i àûl 
 
5 Ey şefâèat kânı èafv it vaøè-ı nâ-hemvârımı 
 Midóat-i õâtıñda oldum gerçi güstâò u fuøûl 
 
6 Şemèine cemè olsa lâyıú enbiyâ vü mürselîn 
 Hem óabîb-i Kibriyâsın hem nebîsin hem resûl 
 
7 Cân u dil pervâne-i şemè-i cemâliñdir seniñ 
 Vaútidir bezm-i viãâle bulsa bâl-efşân vuãûl 
 
8 Eylesem lebbeyk-gûyân Kaèbe-i kûyuñ ùavâf 
 Beyt-i maèmûr-ı óarîm-i ravøaña itsem duòûl 
 
9 Âsitânıñda beni müjgân-ı òûn-âlûd ile 
 Eyle çârû-keş be-óaúú-ı âl ü evlâd-ı Betûl 
 
10 Ser-firâz eyle bülend it baòtımı iúbâl ile 
 Görme lâyıú kim olam pâ-mâl-i her dûn u cehûl 
 
11 Yâ Resûlallâh úabûl eyle Naôîm'iñ óâcetin 
 Bir gedâ-yı dergehiñdir itme redd ile melûl 
 
 434 (T: 55a, R: 50b, A: 45b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ey ser-âmed şeh-i sipâh-ı rusül 
 Enbiyâ-òayl ü pâdişâh-ı rusül 
 
2 Çâr-bâliş-nişîn-i ãadr-ı kemâl 
 Mesned-ârâ-yı taòt-gâh-ı rusül 
 
3 Şeh-i kevneyn seyyidü'å-åeúaleyn 
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 Bihterîn pîşvâ-yı râh-ı rusül 
 
4 Şâhid-i bezm-gâh-ı àaybü'l-àayb 
 Nâzenîn maórem-i ilâh-ı rusül 
 
5 Meded-i ins ü cân óabîbullâh 
 Sened-i enbiyâ penâh-ı rusül 
 
6 Mürşid-i enbiyâ ki dergehidir 
 Menbaè-ı feyø-i òânúâh-ı rusül  
 
7 Òâk-pâyı o úurretü'l-èaynıñ 
 èAnberîn sürme-i sipâh-ı rusül 
 
8 Úulzüm-i şefúatindedir o şehiñ 
 Cilve-i şevú ile şinâh-ı rusül 
 
9 Rûz şeb maùlaè-ı nübüvvetde 
 Her dü-ruòsârı mihr ü mâh-ı rusül 
 
10 Naòl-ı pür-mîve-i maóabbetidir 
 Sidre-i úâmet-i dü-tâh-ı rusül 
 
11 Óarem-i èizzetinde taèôîme 
 Dâéim amâdedir cibâh-ı rusül 
 
12 Şeref-i úadr ü câh-ı iclâli 
 Şeref-efzâ-yı úadr-i câh-ı rusül 
 
13 Bâb-ı şerèinde ser-fürû ideli 
 Hem-ser-i èarşdır külâh-ı rusül 
 
14 Şemè-i ruòsârı nûr-baòş olalı 
 Oldı pervânesi nigâh-ı rusül 
 
15 Ôıll-i èadlindedir Naôîm o şehiñ 
 Râhat-ı ümmet ü refâh-ı rusül 
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 435 (T: 277a, H: 198a, R: 262a, A: 98a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Es-selâm ey òusrev-i evreng-i eyvân-ı rusül 
 Pâdişâh-ı enbiyâ sulùân-ı dîvân-ı rusül 
 
2 Es-selâm ey ruòları mişkât-ı bezm-i Kibriyâ 
 Pertev-i nûr-ı Òudâ şemè-i şebistân-ı rusül 
 
3 Es-selâm ey bârgâh-ı Kibriyâ sende müdâm 
 èİzzet-i şânı ferâhem-sâz-ı dâmân-ı rusül 
 
4 Es-selâm ey maôhar-ı levlâk şâh-ı enbiyâ 
 Taòt-gâh-ı lî-maèallâh üzre sulùân-ı rusül 
 
5 Es-selâm ey şâhid-i vuãlat-serâ-yı úurb-ı Óaú 
 Nâzenîn-i Kibriyâ sulùân-ı òûbân-ı rusül 
 
6 Es-selâm ey nûr-ı teşrîf-i saèâdet pertevi 
 Mâh-ı bedr-i enbiyâ mihr-i dıraòşân-ı rusül 
 
7 Es-selâm ey ders-i óikmetde vücûd-ı kâmili   
 Òâce-i èilm-i ledün şeró-i debistân-ı rusül 
 
8 Es-selâm ey râyet-i èafv-ı şefâèat sâyesi 
 Ôıll-i râóat-güster-i farú-ı dil ü cân-ı rusül 
 
9 Es-selâm ey mîzbân-ı ümmet ü mihmân-nüvâz 
 Enbiyânıñ serveri ser-óalúa-i òân-ı rusül 
 
10 Es-selâm ey şâfiè-i ümmet Naôîm-i èâciziñ 
 Cürmini èafv it bi-óaúú-ı rütbe-i şân-ı rusül 
 

436 áazel-i dil-keş ber-nehc-i leff ü neşr-i àayr-i müşevveş1 

                                                           
1 Başlık, T nüshasından alınmıştır. 
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 (T: 277a, H: 198b, R: 262a, A: 228b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)       
 
1 Gül ü àonca semen lâle nihâl ü cû çemen sünbül 
 èİõâr u fem òad ü èârıø úad ü reftâr u òaù kâkül 
 
2 Sirişk ü dil ciger ten úadd ü nâle dâà u òûnâbe 
 èAraú sâúî kebâb ü bezm ü çeng ü nây u câm ü mül 
 
3 Nigeh àamze müje ebrû leb ü güftâr u óüsn ü dil 
 Sinân òançer òadeng ü yâ şeker ùûùî gül ü bülbül 
 
4 Dehen dendân ü zülf ü sîne òâl ü çeşm ü òaù ruòsâr 
 äadef dür mevc deryâ fülfül ü nergis benefşe gül 
 
5 Seóer şeb şemè ü pervâne neşâù u àam Naôîm ü èaşú 
 Cebîn ü ùurre dilber dil viãâl ü hecr ü cüzé ü kül 
 
 437 (T: 277b, H: 198b, R: 262a, A: 228b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Rengînî-i şafaúla dönüp âfitâba gül 
 Bezm-i çemende beñzedi câm-ı şârâba gül 
 
2 Bülbül miåâl-i lâle olur dâà dâà-ı reşk 
 äaldıúça èaks-i rûyını miréât-ı âba gül 
 
3 Òoy-gerde oldı şerm ile şebnem degil seóer 
 Zârî-i èandelîb ile düşmüş óicâba gül 
 
4 Gûyâ ki dest-i şâò-ı nihâl üzre beñzeri 
 Evrâú-ı âl ile yazılur bir kitâba gül 
 
5 Bülbüllerin ider mi òazîn meyl idüp Naôîm 
 Çîn-i cebîn ile daòi nâz u èitâba gül 
 
 438 (T: 277b, H: 198b, R: 262b, A: 228b) 
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 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Hem esîr-i dâm-ı zülf ü òâl ü òaddiñdir göñül 
 Hem yoluñda pây-mâl-i serv-úaddiñdir göñül 
 
2 Óâlgâh-ı èaşúda ser-geşte-óâl olsa nola 
 Gûy-ı sîlî-òorde-i çevgân-ı reddiñdir göñül 
 
3 Pâ-bürehne bir gedâ-yı bî-ser ü sâmân iken 
 èÂşıú olmaú ol şeh-i óüsne ne óaddiñdir göñül 
 
4 Seyr-i óüsn-i yâre mâniè perde-i neôôâredir    
 Keåret-i neôôâre-i èuşşâú seddiñdir göñül 
 
5 Sevdigiñ lâ-büd siyeh-çerde Naôîm-i zâr-veş 
 Úays-ı Leylî mübtelâ var ise ceddiñdir göñül 
 
 439 (T: 277b, H: 198b, R: 262b, A: 229a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Úabøa-i èaşúında bir mihriñ kemânıdır göñül 
 Meh-veşânıñ reşk-i ùâú-ı ebruvânıdır göñül 
 
2 áamze-i cellâd-ı òûbân òavfden lerzân olur 
 Bir òadeng-i tîz-peykânıñ nişânıdır göñül 
 
3 Dîdeden dilden nola ãaúlarsa yümn-i èaşúda 
 Bir ser-âmed nev-cüvânıñ óırz-ı cânıdır göñül 
 
4 Her fürûàı tâb u sûz-ı şems-i rüste-òîzdir 
 Şöyle bir raòşende mihriñ âsumânıdır göñül 
 
5 Âfet-i èaşú-ı mecâzîden óaúîúat dûrdur 
 Ùâéir-i èaşú-i ilâhî âşiyânıdır göñül 
 
6 Tîr-i èaşúıyla nola sûrâò sûrâò eylese 
 Bir kemân-ebrû ki meşk-i imtióânıdır göñül 
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7 Anda ôann itme siyâhî-i sevdâdır Naôîm 
 Âhuvân-ı deşt-i óüsnüñ sürme-dânıdır göñül 
 
 440 (T: 278a, H: 199a, R: 262b, A: 229a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Pây-ı nâza hem düşüp òâk-i niyâz ol ey göñül 
 Hem yine kuól-i niyâz-ı çeşm-i nâz ol ey göñül 
 
2 Evc-i istiànâyı pür-ãît-i cenâó-ı himmet it 
 Òusrev-i èaşúıñ úolunda şâh-bâz ol ey göñül 
 
3 Giryeden maózûn u mecnûn olma õevú-i òandeden  
 Şemè-i meclis gibi pür-sûz u güdâz ol ey göñül 
 
4 Beste-i fitrâk-i himmet úıl úanâèat ãaydını 
 Vâdî-i deşt-i àınâda yekke-tâz ol ey göñül 
 
5 Ebr-i nîsân-ı óaúîúat èâúıbet sîr-âb ider 
 Sen hemân gül-àonca-i bâà-ı mecâz ol ey göñül 
 
6 äûret-i maènâyı cemè eyle Naôîm-i zâr-veş 
 Gâh Maómûd ol naôarda geh Ayâz ol ey göñül 
 
 441(T: 278a, H: 199a, R: 263a, A: 229a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Dem-i müsâèade-i rûzgâr görmedik ey dil 
 Miyân-ı lüccede úaldıú kenâr görmedik ey dil 
 
2 Ne dest-yârî-i bâd u ne feyø-yâbî-i şebnem 
 Gül-i ümîd açılur bir bahâr görmedik ey dil 
 
3 Dem-â-dem itmededir çeşm-dûz dest-i peşîmân 
 Fiàân ki ùâliè-i nâ-sâzı yâr görmedik ey dil 
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4 èAceb mi olmasa çeşm-âşinâ-yı şâhid-i maúãûd 
 Ki bir dem âyineñi bî-àubâr görmedik ey dil 
 
5 Naôîm-i zâr gibi óayf verd-i gülbün-i kâmı 
 Seóâb-ı himmet ile jâle-dâr görmedik ey dil 
 
 442 (T: 278a, H: 199a, R: 263a, A: 229a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Teéåîr-i èaşú kim ola âteş-fürûz-ı dil 
 Tebòâle-rîz ider leb-i feryâdı sûz-ı dil 
 
2 Gülbang-i âh çeşmimi itdi güher-niåâr 
 Açıldı tünd-bâd ile gûyâ künûz-ı dil 
 
3 Bir iş çıúardı sûzen-i müjgân-ı dil-rübâ 
 Òayyâù-ı àamze oldı yine çâk-dûz-ı dil 
 
4 Almaz derûn-ı óavãala-i şeró tengdir 
 Gelmez beyâna metn-i metîn-i rumûz-ı dil 
 
5 Òurşîdi sûòte ide mâhı güdâòte 
 Bâd-ı semûm-ı âh ile tâb-ı temûz-ı dil 
 
6 Düşmüş sevâd-ı ôulmete èaynu'l-óayâtdır  
 Olsa èaceb mi tîre vü târîk rûz-ı dil 
 
7 Olmuş Naôîm pîre-zen-i çarò çenberi 
 Dem-serdî-i òilâfla berdü'l-èacûz-ı dil 
 
 443 (T: 278b, H: 199b, R: 263a, A: 229b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Âvârelikde pür tek ü pûdur benimle dil 
 İbrâm u râóatımda èadûdur benimle dil 
 
2 Úanlar yutup firâú-ı lebinde o àoncanıñ 
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 Òûn-ı cigerle tâ-be-gelûdur benimle dil 
 
3 Ùûùî ben aña ol baña miréât-ı pür-ãafâ 
 Peydâ vü maòfî rûy-be-rûdur benimle dil 
 
4 Bir serv-úaddi görse aúar ãu gibi hemân 
 İcrâda óükm-i ùabèını cûdur benimle dil 
 
5 Ben èaşúıyla leb-â-leb o lebrîz-i derd-i èaşú 
 Bezm-i cünûnda câm u sebûdur benimle dil 
 
6 Òûnîn-terâne şuèle-neàam iki bülbülüz 
 Gülzâr-ı àamda zemzeme-gûdur benimle dil 
 
7 Baòt-ı siyâh u ùâliè-i nâ-sâzdan Naôîm 
 Lebrîz-i şekvedir gile-òûdur benimle dil 
 
 444 (T: 278b, H: 199b, R: 263b, A: 229b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Olsun dü-zülf-i òam-be-òamıñ bârgâh-ı dil 
 Úıl ùâú-ı ebruvânıñı çetr-i siyâh-ı dil 
 
2 èAzm eylemişdi zülfüñe menè eyledi o òâl 
 Bir noúùa oldı øaèfını gör sedd-i râh-ı dil 
 
3 Olsa helâk-i òançer-i àamzeñ yine saña 
 Her bir giyâh-ı sebzi ola èöõr-òâh-ı dil 
 
4 Sînemde ãanma dâà u elifdir derûndan 
 èAks oldı ãafóa-i tenime şekl-i âh-ı dil 
 
5 Târâca virdi èaúlımı òayl-i cünûn Naôîm 
 Sulùân-ı èaşúa mülk olalı taòt-gâh-ı dil 
 
 445 (T: 278b, H: 199b, R: 263b, A: 229b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
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1 Henûz óoúúa-i laèlindedir neôâre-i dil 
 èAceb mi bûs-ı leb-i dilber olsa çâre-i dil 
 
2 O meclise oluruz âşinâ ki her demde 
 Şarâbı òûn-ı cigerdir kebâbı pâre-i dil 
 
3 Sirişk ãanma èalevlendi külòan-ı cismim 
 Döküldi dîdelerimden bile şerâre-i dil 
 
4 O mâh-ı zühre-cebîniñ görürdi ùalèatini 
 Müsâèid olsa eger ùâliè ü sitâre-i dil 
 
5 Nihânî gûşına girmez mi ol gülüñ bilmem 
 Bu deñli nâle-i cân-sûz-ı âşikâre-i dil 
 
6 Nola o Yûsuf-ı óüsn itse òâbını taèbîr 
 Anıñla bir gice vuãlatdır istiòâre-i dil 
 
7 Naôîm ãâóil-i naôma güherler itdi niåâr 
 Ùaşup döküldi yine baór-i bî-kenâre-i dil 
 
 446 (T: 279a, H: 200a, R: 263b, A: 230a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Gel ey sirişk-i revân bâà-ı kûy-ı yâra çekil 
 Miåâl-i cûy-ı çemen-zâr vara vara çekil 
 
2 Uyup ùarîú-i maóabbetde Úays u Ferhâd'a 
 Gehî feøâya açıl gâh kûhsâra çekil 
 
3 Òurûş idüp úo yem-i óâdiåât mevc ursun 
 Sefîne-vâr düşüp pîş-i rûzgâra çekil 
 
4 Yem-i cünûn-ı dile mevc virdi ãarãar-ı èaşú 
 Var ey sefîne-i ãabr u òıred kenâra çekil 
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5 Refîú-i úâfile-i ehl-i èaşú olup ey dil 
 Miåâl-i üştür-i ser-mest gir úaùâra çekil 
 
6 Hücûm-ı èaşú ile ey sârbân-ı ãabr u şekîb 
 Yıúıldı kişver-i dil àayr bir diyâra çekil 
 
7 Sipihre tâb ãal ey ebr-i âh-ı âteş-bâr 
 Olup hevâ-yı maóabbetle pâre pâre çekil 
 
8 Baúup o èârıø-ı gülgûna ol òaù-ı sebze 
 Ne lâle-zâra ne seyr-i benefşe-zâra çekil 
 
9 áubâr-ı cismiñi úıl tûtiyâ-yı istiànâ 
 Hezâr minnet ile çeşm-i iètibâra çekil 
 
10 Olup dü-zülf-i dil-âvîziniñ hevâ-dârı 
 Kemend-i èaşú ile manãûr gibi dâra çekil 
 
11 İdüp vücûduñı iåbât nükte-sencâna 
 Kemâl-i nâm ile gir keffe-i èayâra çekil 
 
12 Atılma serkeş olup  tîr gibi yâbâna 
 Kemân-miåâl tevâøuèla bir úarâra çekil 
 
13 äabâ gibi reh-i kûyında ser-úadem-sâz ol 
 Naôîm dergeh-i maóbûb-ı Kird-gâr'a çekil 
 
 447 (T: 279b, H: 200b, R: 264a, A: 230a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èÂrıøıñ ey àonca-fem bu reng ile gül mi degil 
 Zülf-i müşgîn târ târıñ ãaçlı sünbül mi degil  
 
2 Şûr-ı bî-hûşı düşürdi naàmesi cân u dile 
 Sâúiyâ câm-ı lebiñ peymâne-i mül mi degil 
 
3 Râm iden murà-ı dil-i rem-gerdeyi ârâm iken 
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 Dâne dâne òâllerle dâm-ı kâkül mi degil 
 
4 Òoş-nümâ olsa nola feyø-i bahâr-ı èaşú ile 
 Sînemiñ her dâàı bir úatmer úaranfül mi degil 
 
5 Lehce-i şîrîn ile ùabè-ı òoş-elóânıñ Naôîm 
 Murà-zâr-ı gülşen-i mînâda bülbül mi degil 
 
 448 (T: 279b, H: 200b, R: 264a, A: 230a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Mânend-i âh kimse baña hem-nefes degil 
 Teéåîri gibi ol daòi feryâd-res degil 
 
2 Seyl-i sirişke olmasa mâniè nola müjem 
 Ùûfâna sedd-i râh olacaú òâr u òas degil 
 
3 Olmaz delîl menzile-i óâle úâl ü úîl 
 Tevfîúdir bu èarãada rehber ceres degil 
 
4 èÂşıú o kâr-gâhda åâbit-úadem gerek 
 Zîrâ ki èaşú ãanèat-ı her bü'l-heves degil 
 
5 Düzd-i nüúûd-ı cân u dil olsa èaceb midir 
 Ceyb-i nigeh girifte-i dest-i èases degil 
 
6 Sensiz tenimde râóat-ı cân olmasa nola 
 Gülsüz hezâr gülşene girmez úafes degil 
 
7 Şeh-bâz-ı dest-i himmetim ey dil Naôîm-veş 
 Sîmurà-ı Úâf olursa yanımda ceres degil 
 
 449 (T: 279b, H: 200b, R: 264b, A: 230b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Âşûb dâmıdır òam-ı gîsû degildir ol 
 Âfet nihâlidir úad-i dil-cû degildir ol 
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2 Düşmüş hirâs-ı pençe-i şâhini àamzeden 
 Per-i hümâ-yı fitnedir ebrû degildir ol 
 
3 Ôulmetde úaldı çeşme-i âb-ı óayâtdır  
 Òaùù-ı siyehle laèl-i süòan-gû degildir ol 
 
4 Doàmuş meger ki cânib-i maàribden âfitâb 
 Gird-i ruòında zülf-i semen-bû degildir ol 
 
5 Dil-dâde olma çeşmine zinhâr ey Naôîm 
 Bir õerre şîr-i èişvedir âhû degildir ol 
 
 450 (T: 280a, H: 200b, R: 264b, A: 230b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Vuãlatıñ pâyânı hicrân âòir-i hicrân viãâl 
 Her kemâle bir zevâl ü her zevâle bir kemâl 
 
2 Bir perîye mâéilem kim gûşe-i çeşmi ider 
 Her suéâle bir cevâb ü her cevâba bir suéâl 
 
3 Beñzemez ol úadd ü ruòsâra olursa óâãılı 
 Her nihâle bir bahâr u her bahâra bir nihâl 
 
4 áurre-i ebrûsına teşbîh olunmaz olsa da 
 Her hilâle bir sipihr ü her sipihre bir hilâl 
 
5 Óüsn-i yâri gûne gûne seyr ider ehl-i naôar 
 Her òayâle bir nigâh u her nigâha bir òayâl 
 
6 Sen hemân bir neşve taóãîl eyle ey dil bulunur 
 Her sifâle bir şarâb u her şarâba bir sifâl 
 
7 Pâdişâh olsañ àam u şâdî muúarrerdir yine 
 Her melâle bir neşâù u her neşâùa bir melâl 
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8 Óaddiñi bil olma gûyâ bî-maóal meşhûrdur 
 Her maúâle bir maúâm u her maúâma bir maúâl 
 
9 Tevéemândır luùf u úahr-ı dehr elbette Naôîm 
 Her cemâle bir celâl u her celâle bir cemâl 
 
 451 (T: 280a, R: 265a, A: 230b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Gehî bir úurã gâhî bir dilim nân ile òandân ol 
 Felekde mihr ü mâh-ı nev gibi mümtâz-ı devrân ol 
 
2 Mey-i şâdîniñ encâmı òumâr-ı àamdır âòir-kâr 
 Miåâl-i şemè-i meclis gâh òandân gâh giryân ol 
 
3 Dür ü yâúûtuñı ey dîde ey dil beõl ü ãarf eyle 
 Sirişk-i terle òûnâb-ı cigerle baór olup kân ol 
 
4 Peyâm-ı rûó-baòşıñ mürde-diller eylesün ióyâ 
 Mesîó-âsâ dem-â-dem cân-ı èâlem èâlem-i cân ol 
 
5 Daòi çâh-ı zeneòdânından âzâd olmadıñ yâriñ 
 Yüri ey Yûsuf-ı dil úurtulursañ Mıãr'a sulùân ol 
 
6 Perîşândır dil-i mecmûèumuz bend-i kemendinde 
 Doúun ey yâr-i zülf-i dilbere dest ü girîbân ol 
 
7 Naôîm ol pençe-i òurşîde èarø it maşrıú-ı sîneñ 
 Miåâl-i ãubó-ı ãâdıú çâk-rîz-i ceyb ü dâmân ol 
 
 452 (T: 280a, R: 265a, A: 230b, A: 230b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ne Cem ol ne ùâlib-i câm-ı şarâb-ı bî-àaş ol 
 Tek hemân bir neşve taóãîl eyle de dürdî-keş ol 
 
2 Menzil-i maúãûda aúrânıñdan evvel sen yetiş 
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 Pîş-revlikde miåâl-i tîr rûy-ı terkeş ol 
 
3 Hem cihânı geşt idüp hem merkeziñ bekle göñül 
 Gâh Úays u geh siyeh-òâne-nişîn Leylî-veş ol 
 
4 Meşrebiñ olsun tevâøuè kibr ü naòvetden óaõer 
 Âb-veş meyl eyle òâke èaks-i bâd u âteş ol 
 
5 Laàziş-i àaflet ider üftâde-i çâh-ı èadem  
 Sen gerek Rüstem gibi çâpük-süvâr-ı ebreş ol 
 
6 èAyşıñı telò itmesün dirseñ eger fikr-i vaùan 
 Bir muvâfıú yâr ile var leõõet-i àurbet-keş ol 
 
7 Merd-i meydân-ı hünerseñ esb-i ùabèıñla Naôîm 
 Yekke-tâzân-ı süòanla semt-i maènâda eş ol 
 
 453 (T: 280b, R: 265a, A: 231a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Miréât-ı muãaffâ gibi pâkîze-ãıfât ol 
 Lebrîz-i tecellî olup âyîne-i õât ol 
 
2 Õevú eyle varup ãoóbetine ehl-i meõâúıñ 
 Gel bâri nebât olmaz iseñ çûb-ı nebât ol 
 
3 Vaãf eyle òaù-ı sebzini bûs it leb-i laèlin 
 Òıør'a buluşup hem-úadeó-i âb-ı óayât ol 
 
4 áonca açılup oldı gül ârâyiş-i bâzâr 
 Bülbül úafes içre sen esîr-i neàamât ol 
 
5 Ferzâne geçerseñ ne úadar naùè-ı cihânda 
 Saña bir oyun oynaya bu çarò ki mât ol 
 
6 Dildârı görüp laèlini vaãf eyle Naôîmâ 
 Miréâta baúup ùûùî-i şîrîn-kelimât ol 
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 454 (T: 280b, R: 265b, A: 231a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Úadrim ola èâlî dir iseñ pest-nişîn ol 
 Engüştere şâyân olan engüşt-i pesîn ol 
 
2 Hemvâre olup tîà-ı óamiyyet-keş-i aóbâb 
 Mânend-i siper düşmene pür-çîn-i cebîn ol 
 
3 Yeksân naôar it mertebe-i evc ü óaøîøe 
 Ne èizzet ile şâd ne õilletle óazîn ol 
 
4 Âsûdeligi şemè ile fânûsdan ögren 
 Merdâne seriñ òırúaya çek àamdan emîn ol 
 
5 Pîş-i naôar-ı èârif-i dânâda sebük-rûó 
 Nâdâna velî kûh-ı girân gibi metîn ol 
 
6 Elbetde olur zîr-i zemîn cây-ı úarârıñ 
 İsterseñ eger pâdişeh-i rûy-ı zemîn ol 
 
7 Bir óüsne nigâh eyle ki miåli ola nâdir 
 Ey çeşm-i dil ey dîde-i cân nâdire-bîn ol 
 
8 Hicrânıñ olur buèdı sebeb úurb-ı viãâle 
 Yâre ne úadar dûr iseñ o deñli yaúîn ol 
 
9 Âmîòte úıl ãûret ü maènâyı Naôîm 
 Ehl-i hüner itdikçe naôar naúş-ı nigîn ol 
 
 455 (T: 281a, R: 265b, A: 231a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Zûr-ı ãahbâya baãılma destiñe peymâne al 
 Âline aldanma zinhâr ayaàın merdâne al 
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2 Şeşder-i àurbetde ey dil nâ-güşâdı tâ-be-key  
 Zûr-ı zâr-ı kâmrânıyla úapu aç òâne al 
 
3 Eyle sencîde terâzû-yı naôarda her birin 
 Ùartılurlarsa saña Yûsuf-veşân mîzâna al 
 
4 Her girih zülfüñde olsun bend-i zencîr-i cünûn 
 Bezm-i meyde bir nigehle biñ dil-i dîvâne al 
 
5 İltifât-ı nâzıña şâyeste itmezseñ daòi 
 Bir selâmım raóm idüp ey àamze-i cânâne al 
 
6 Âşinâ olduñ raúîbe sırrıñı fâş eyledi 
 Kim didi cânâ saña var òâneñe bîgâne al 
 
7 Nâz u istiànâsını neyler görürseñ èâúıbet 
 Destiñe bir gün hele âyîne ile şâne al 
 
8 Tîà-ber-kef kec-küleh dâmânı naòvet-der-miyân 
 Ceyb-i ãabr-ı èâşıú-ı zârı yeter mestâne al 
 
9 Ol tezerv-i òoş-òırâm-ı nâzı râm eyle Naôîm 
 Dâm-ı efsûndur ele bir sübóa-i ãad-dâne al 
 
 456 (T: 281a, R: 266a, A: 231b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Bî-úayd o dil ki kâkülüñe mübtelâ degil 
 Râóat o ser ki sâye-nişîn-i hümâ degil 
 
2 Ser-pençe-i àamıñla dem olmaz ki èâşıúıñ 
 Dâmân u ceybi birbirine âşinâ degil 
 
3 Bu óüsn-i Yûsuf ile úuluñ olmayan seniñ 
 Mâlik olursa Mıãr'a yanımda gedâ degil 
 
4 Döndürdi keh-rübâya àamıñ rûy-ı zerdimi 
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 Sen mâéil olmasañ nola âhen-rübâ degil 
 
5 Seylâb-ı dîde çoú ãu götürse daòi nola 
 Cânâ sirişk-i ter dükenür mâcerâ degil 
 
6 Âh-ı derûnum almayasıñ bir nefes mi var 
 Gelseñ èaceb mi sîneme bâd-ı hevâ degil 
 
7 Teéåîr idince âteş-i âh-ı derûn-güdâz 
 Ne cân úalur Naôîm ne dil mâsivâ degil 
 
 457 (T: 281b, R: 266a, A: 231b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Úıyâs u èaúl ile olmaz ióâùa èâlem-i dil 
 Ki ãıàmaz iken iki cihâna sevâd-ı aèôam-ı dil   
 
2 Nesîm-i şevú ile cûş u òurûş idüp yem-i dil 
 Kemîne úaùre iken lücce-rîz olur nem-i dil 
 
3 Olursa bâdesi bî-derd-i minnet-i sâúî 
 Olur maúâl-i şikeste piyâle-i Cem-i dil 
 
4 Òayâl-i laèli ile dâà-ı derdidir yâriñ 
 Hemîşe hem-dem-i dîde hemîşe maórem-i dil 
 
5 Figâr-ı àamzesidir bir kemân-keş-i nâzıñ 
 Ki zaòm-ı tîri olur òande-rîz-i merhem-i dil 
 
6 Cihânı seyle virir èâlemi yaúup kül ider 
 Sirişk-i dem-be-dem ü nâle-i dem-â-dem-i dil 
 
7 äıàar varaúçe-i teng-i derûna ãıàmaz iken 
 Úonsa ãafóa-i eyyâma noúùa-i àam-ı dil 
 
8 Bu ittióâd u bu yek-rengî-i maóabbetle 
 èAceb mi merdümek-i dîde olsa tevéem-i dil 
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9 Úucaúlamış Óacerü'l-esved-i süveydâsın 
 Siyâh kisve ile Kaèbe-i Mükerrem-i dil 
 
10 Yazıldı nâme şeh-i èaşúa ey Naôîm nola 
 İderse mühr-i Süleymân'a ùaène òâtem-i dil 
 
 458 (T: 281b, R: 266b, A: 231b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Yoluñda pây-mâl oldum gel ey serv-i revânım gel 
 áam-ı hecriñle lâl oldum gel ey şîrîn-zebânım gel 
 
2 Gözüm peymâne-i èaşúıñ göñül meyòâne-i èaşúıñ 
 Tenim vîrâne-i èaşúıñ gel ey genc-i nihânım gel 
 
3 Tenim zerd ü nizâr itdiñ dil-i zârım figâr itdiñ 
 Raúîbi iòtiyâr itdiñ gel ey tâze-cüvânım gel 
 
4 Açılma àayre esrârı unutma èahd ü iúrârı 
 Baña güldürme aàyârı gel ey àonca-dehânım gel 
 
5 Hezâr olsun mı gülşensiz revâ mı ãoóbetiñ sensiz 
 Úarârım úalmadı sensiz gel ey ârâm-ı cânım gel 
 
6 Görüp óâlim suéâl eyle sezâ-vâr-ı viãâl eyle 
 Yine èarø-ı cemâl eyle gel ey şûò-ı cihânım gel 
 
7 Naôîm-i zâr u nâlânım perîşânım perîşânım 
 Nişân-ı tîr-i hicrânım gel ey ebrû-kemânım gel 
 
 Óarfü'l-Mîm 
 
 459 (T: 26a, H: 26b, R: 26a, A: 98b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ey úâfile-sâlâr-ı ümem server-i èâlem 
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 Maóbûb-ı Òudâ faòr-i cihân mefòar-i èâlem 
 
2 Miréât-ı dile ãayúal-i mihriñle cilâ vir 
 Ey şâh-ı kerem-kâr u gedâ-perver-i èâlem 
 
3 Şâhenşeh-i evreng-i nübüvvet şeh-i kevneyn 
 Sulùân-ı rusül óaøret-i peyàamber-i èâlem 
 
4 Münúâd seniñ emriñe ser-cümle òalâyıú 
 Maókûm seniñ óükmüñe ser-tâ-ser-i èâlem 
 
5 Evreng-ùırâz-ı dü-serâ Aómed-i muòtâr 
 Dâdâr-ı cihân-dâr u cihân-dâver-i èâlem 
 
6 Eczâsı eger olmasa memhûr-ı úabûlüñ 
 Şîrâze-pezîr olmaz idi defter-i èâlem 
 
7 Bîçâre Naôîm'iñ de işi luùfuña úaldı 
 Ey òüsrev-i zî-şân kerem-güster-i èâlem 
 
 460 (T: 282a, H: 201a, R: 266b, A: 98b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yâ Resûlallâh àulâm-ı kemterîniñdir Naôîm 
 Bende-i fermân-beriñ èabd-i kemîniñdir Naôîm 
 
2 Sûz u tâb-ı iştiyâúıñ cânına kâr eyledi 
 Òasret-i mihr-i ruòûñ mâh-ı cebîniñdir Naôîm 
 
3 Mühr mihriñ òâùır-ı satòın nola mûm eylese 
 Ey nebîler òâtemi zîr-i nigîniñdir Naôîm 
 
4 Naètıñı gülzâr-ı kûyuñda ser-âàâz eylesün 
 Bir nevâ-keş bülbül-i zâr u òazîniñdir Naôîm 
 
5 Miónet-i hicrân ile maózûn u nâ-şâd olmasun 
 Ârzû-mend-i viãâl-i nâzenîniñdir Naôîm 
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6 Nefòa-rîz olsa nola ceyb ü bâà-ı cânına 
 èIùr-cû-yı gîsuvân-ı èanberîniñdir Naôîm 
 
7 İtmese maóãûl-i kevneyne èaceb mi iltifât 
 Òırmen-i cûduñ gedâsı òûşe-çîniñdir Naôîm 
 
8 Cebhe-sây-ı âsitân-ı çâr-yâr-ı bâ-ãafâ 
 Òâk-i pây-ı âl ü aãóâb-ı güzîniñdir Naôîm 
 
9 Úaùè-ı peyvend-i temennâ eylemişdir àayrden 
 Bir àarîb ü bî-kes-i tenhâ-nişîniñdir Naôîm 
 
10 Óalúa-i der gibi çeşm-i intiôârı yoldadır 
 Óalúa-der-gûş-ı der-i devlet-mekîniñdir Naôîm 
 
11 Midóatiñde sözleri oldı zebân-bend-i óasûd 
 Şâèir-i efsûnuñ ü siór-âferîniñdir Naôîm 
 
12 Bir zamân ola diyem müjgânımı çârub idüp 
 Òâk-rûb-ı ravøa-i cennet-zemîniñdir Naôîm 
 
13 Her ne deñli èâciz ü nâ-çâr iseñ de àam degil 
 Ol kerem kâñı ôahîriñdir muèîniñdir Naôîm 
 
14 Òâbda bu mıãraèı bir ehl-i dil gûş eylemiş 
 Yâ Resûlallâh àulâm-ı kemterîniñdir Naôîm 
 
 461 (T: 282a, H: 201b, R: 267a, A: 232a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Nâle itmezdim mey-i èaşúıñla pür-cûş olmasam 
 Keşf-i esrâr eylemezdim mest-i medhûş olmasam 
 
2 Zülfüñe dil-beste oldum seyr idüp ruòsârıñı 
 Ceõbe-i dîdârı bilmezdim saña dûş olmasam 
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3 Çâk çâk olmazdı sînem tîà-ı hecriñle müdâm 
 Gül gibi óarf-i viãâle cümleten gûş olmasam 
 
4 Eylemezdi úâmetim òam-geşte devr-i rûzgâr 
 Hâle-veş ol mâh-ùalèatle hem-âàûş olmasam 
 
5 Târ-ı cismim nâle-senc itmezdi mıørâb-ı cünûn 
 Dem-be-dem ùanbûr-veş zencîr-ber-dûş olmasam 
 
6 Aàlamazdım telòî-i ãahbâ-yı hecr-i yârdan 
 èÂúıbet mest-i mey-i câm-ı ferâmûş olmasam 
 
7 Ùûùî-i ùabèım iderdi şekker-efşânlıú Naôîm 
 İnkisâr-ı úalb-i maózûn ile òâmûş olmasam 
 
 462 (T: 282b, H: 201b, R: 267a, A: 232a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Eylerim ruòsâre-i yâra nigâh-ı dem-be-dem 
 Her nigâh-ı dem-be-demde itsem âh-ı dem-be-dem 
 
2 èAnberîn-òâl-i ruò-ı baór-i tecellî-mevc olur 
 Eyleyen çün merdüm-i dîde şinâh-ı dem-be-dem 
 
3 èÂşıúa geh deşt ü geh küh-sârda óükm itdirir 
 Görmedim èaşú u maóabbet gibi câh-ı dem-be-dem 
 
4 Almadıú bir bûsesin oldı òaù-âver dil-rübâ 
 Gül bitürmez âh o gülşende giyâh-ı dem-be-dem 
 
5 Òaùù-ı ruòsârın görüp miréât-ı çaròı eylerim 
 Jeng-i mâtem-beste-i dûd-ı siyâh-ı dem-be-dem 
 
6 èAzm-i çîn-i zülf idüp gezdiñ diyâr-ı àurbeti 
 Ey göñül bir èömrdür tâ key bu râh-ı dem-be-dem 
 
7 Âh kim mest-i mey-i şühûd-ı òaùâyım ey Naôîm    
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 Cürm-i pey-der-pey işim kârım günâh-ı dem-be-dem 
 
 463 (T: 282b, H: 201b, R: 267a, A: 232a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Lebinde òaùù-ı muèanber midir nedir bilmem 
 Sevâd-ı sûre-i Kevåer midir nedir bilmem 
 
2 O mest-i bâde-i nâzıñ àubâr-ı òaùù-ı lebi 
 Òaù-ı kitâbe-i sâàar mıdır nedir bilmem 
 
3 Úıyâm-ı úâmeti ùûbâ mıdır o òûr-veşiñ 
 Bihişt-i nâza ãanevber midir nedir bilmem 
 
4 Şikenc-i ùurre midir ol cebîn-i pâk üzre 
 Òusûf-i mâh-ı münevver midir nedir bilmem 
 
5 Degil òaù u ruòı nevrûz-ı óüsn-i behcetdir 
 äabâó u şâm berâber midir nedir bilmem 
 
6 Gören óayât bulur levó-i pâk-i ruòsârıñ 
 O şûó rûó-ı muãavver midir nedir bilmem 
 
7 Dizilmede ãaf-ı èuşşâú kûy-ı cânâna 
 Feøâ-yı èâlem-i maóşer midir nedir bilmem 
 
8 Tenimde øaèf ile hep üstüòânlarım ãayılur 
 äaóîfe-i àama mısùar mıdır nedir bilmem 
 
9 Süòanda siór iderek buldı rütbe-i iècâz 
 Bu fen Naôîm'e musaòòar mıdır nedir bilmem 
 
 464 (T: 283a, H: 202a, R: 267b, A: 232b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ölsem de èitâb-ı nigehiñden gile bilmem 
 Ben yoluña cân virmegi de nâfile bilmem 
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2 Gitdikçe bedîd olsa èaceb mi reh-i èaşúıñ 
 Ser-geşte-i deşt-i àamıñam râóile bilmem 
 
3 Vâdî-i beyâbân-ı cünûn pey-siperimdir 
 Sevdâ-yı ser-i zülfüñ ile silsile bilmem 
 
4 Şeb-tâ-be-seóer bâdiye-i èâlem-i èaşúıñ 
 Ben bî-ser ü pâ ùayy iderim âb ile bilmem 
 
5 äaórâ-yı maóabbetde Naôîmâ nice demdir 
 Tenhâ-rev-i èaşúam ceres-i úâfile bilmem 
 
 465 (T: 283a, H: 202a, R: 267b, A: 232b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ölsem daòi baòt-ı siyehimden gile itmem 
 Baòtım degil evøâè-ı felekden bile itmem 
 
2 Ol òâce-i müstaànî-i èaşúam ki dem-i èazm 
 Mihr ü meh olursa ceres-i úâfile itmem 
 
3 Sevdâ-yı ser-i zülfüñ ile ùurre-i óûrı 
 Pây-ı dil-i dîvânem içün silsile itmem 
 
4 Ey şâh-ı óüsn kuól-i dü-çeşm-i dil ü cândır 
 Ben òıdmet-i òâk-i deriñi nâfile itmem 
 
5 Her kârım idüp Òâlıú'a tefvîø Naôîmâ 
 Pây-ı ùalebim cilve-geh-i âbile itmem 
 
 466 (T: 283a, H: 202a, R: 267b, A: 232b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óarf-i düşnâma açıldın ol leb-i gül-fâm fem 
 Eyledi lebrîz çeşmim eşk-i óasret-nâm nem 
 



914 
 

2 èAşú bir vaóşî-àazâli göñlüme râm itdi kim 
 Bîm-i çeşminden úabûl eyler dil-i ârâm rem 
 
3 Dîde-i terde dükenmez mâcerâ-yı òûn-ı dil 
 İntiôâr-ı yâr ile cârî ola mâdâm dem 
 
4 Õevú-i vaãl u miónet-i hicrânla eksilmedi 
 Olmasun efzûn àamıñ ey èâşıú-ı nâ-kâm kem 
 
5 Baãmamışdı bezm-i devrâna ayaú mestâne àam 
 Sâúî-i èaşúıñ elinden nûş iderken câm Cem 
 
6 Bir güher şevúi ãadef-veş úalbimi çâk itdi kim 
 Fürúatinde olsa demdir dîde-i eyyâm yem 
 
7 Şâhid-i güftârıña maòãûãdur el-óaú Naôîm 
 Óüsn-i taèbîr ü nezâket şîve-i ibhâm hem 
 
 467 (T: 283b, H: 202b, R: 268a, A: 233a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Derûn-ı sînede kim èaşú dâàıdır dâàım 
 Maúâm-ı mihr ü maóabbet çerâàıdır dâàım 
 
2 èAceb mi itse çerâà øiyâfeti sûzân 
 Şeh-i maóabbetiñ evvel úonaàıdır dâàım 
 
3 Dem-â-dem olmada òûn-ı cigerle mâl-â-mâl 
 Elinde sâúî-i èaşúıñ ayaàıdır dâàım 
 
4 Ùırâz-ı efser-i sulùân-ı èaşú olursa nola 
 Gül-i şüküfte-i bî-òâr baàıdır dâàım 
 
5 Göñül Naôîm ùarîú-i mecâzda ne úadar 
 Siyâh-kâr olsa da yüzi aàıdır dâàım 
 
 468 (T: 283b, H: 202b, R: 268a, A: 233a) 
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 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün) 
 
1 Dîdem ruòuñı gözler gözler ruòuñı dîdem 
 Úıblem olalı úaşıñ úaşıñ olalı úıblem 
 
2 Cennet gibidir rûyuñ rûyuñ gibidir cennet 
 Âdem doyamaz saña saña doyamaz âdem 
 
3 áamzeñ cigerim deldi deldi cigerim àamzeñ 
 Bilmem nic'olur óâlim óâlim nic'olur bilmem 
 
4 Vuãlat bileli hecriñ hecriñ bileli vuãlat 
 Mâtem görinür şâdî şâdî görinür mâtem 
 
5 Zaòmım göricek cânâ cânâ göricek zaòmım 
 Merhem úoyasıñ bir gün bir gün úoyasıñ merhem 
 
6 Sende naôarı dâéim dâéim naôarı sende 
 èÂlem yüzüñe meftûn meftûn yüzüne èâlem 
 
7 Olsun úo Naôîm ey gül ey gül úo Naôîm olsun 
 Her dem gülüñe bülbül bülbül gülüñe her dem 
 
 469 (T: 284a, H: 203a, R: 268b, A: 233a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Añup hecr ü viãâli mest ü óayrân aàlasam gülsem 
 O óâletle miåâl-i şemè-i sûzân aàlasam gülsem 
 
2 Yine bir Leylî-i óüsn aldı èaúlım oldum âvâre 
 Nola Mecnûn gibi zencîr-cünbân aàlasam gülsem 
 
3 Serimde neşve-i mey meclisimde olsa cânânım 
 Lebin emsem baúup ruòsârına úan aàlasam gülsem 
 
4 Şarâb-ı laèli õevúiyle àubâr-ı òaùùı şevúiyle 
 Beni sermest ü óayrân itse cânân aàlasam gülsem 
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5 Ùarab-gâh-ı cihân-ı bî-beúâda şemè-i bezm-âsâ 
 Benimçün olsa bir giryân u òandân aàlasam gülsem 
 
6 Bu gülzâr-ı àam u şâdîde birdir girye vü òande 
 Olur hep nergis ü gül gibi yeksân aàlasam gülsem 
 
7 Bu meclisde Naôîm-i zâr-veş çoú aàladım güldüm 
 Nola olsa zemîn-i naômım el-ân aàlasam gülsem 
 
 470 (T: 284a, H: 203a, R: 268b, A: 233a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Raóm itmez eşk-i âlime ol ôâlim aàlasam 
 Bir şâh-ı óüsn olsa baña óâlim aàlasam 
 
2 Ol murà-ı zâr-ı gülşen-i èaşúam ki dem-be-dem 
 Rûd-ı maóabbet ola per ü bâlim aàlasam 
 
3 Ol bülbülüm ki renciş-i òâr-ı firâúla 
 Şerminden alınur o gül-i âlim aàlasam 
 
4 Ol mihre èâşıúam ki olur vaút-i naôrada 
 áarú-âb-ı eşk-i germ meh ü sâlim aàlasam 
 
5 Çeşmimdedir òayâl-i òaù-ı laèli ey Naôîm 
 Òavfım bu maóv olur òaù-ı aèmâlim aàlasam 
 
 471 (T: 284a, H: 203a, R: 268b, A: 233b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Dâà-ı cünûn piyâle yeter èişret istesem 
 Bezmimde Úays hem-dem olur ãoóbet istesem 
 
2 Çevgân-ı gîsuvânıña ey şeh-süvâr-ı nâz 
 Gûy-ı dilim rübûde olur râóat istesem 
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3 Kemter gedâ-yı kûyuñ olurdum seniñ eger 
 Ey pâdişâh-ı óüsn ü bahâ devlet istesem 
 
4 Ben õevú-yâb-ı leõõet-i tîà-ı helâkiñem 
 áamzeñ ùabîb olurdı baña sıóóat istesem 
 
5 Zehr-âb olur elimde úadeó èişret istesem 
 Devrân kebâb ider cigerim nièmet istesem 
 
6 Ol Úays-ı cilve-gâh-ı cünûnam ki dem-be-dem 
 Vaóşet nedîm-i bezmim olur ülfet istesem 
 
7 Òurşîd-veş sipihr beni bî-úarâr ider 
 Devr-i felekde zerre úadar reéfet istesem 
 
8 Bir câm-ı feyø-baòş ile irşâd ider Naôîm 
 Pîr-i muàândan ister idim himmet istesem 
 
 472 (T: 284b, R: 269a, A: 233b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Zehr-âb olur elimde úadeó èişret istesem 
 Devrân kebâb ide cigerim nièmet istesem 
 
2 Ol Úays-ı cilve-gâh-ı cünûnam ki dem-be-dem 
 Vaóşet nedîm-i bezmim olur ülfet istesem 
 
3 Òurşîd-veş sipihr beni bî-úarâr ider 
 Devr-i felekde õerre úadar rifèat istesem 
  
4 Bu ıøùırâbla nice âsûde-óâl olam 
 Sîm-âbı dâà-dâr iderim râóat istesem 
 
5 Biñ kerre çarò şîşe-i úalbim şikest ider  
 Âzâde-òâùır olmaàa bir sâèat istesem 
 
6 Eyler felek o deñli perâkende òâùırım 
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 Bir laóôa rûzgârda cemèiyyet istesem 
 
7 Mümkin midir cihânda baña kâm-ı dil-i Naôîm 
 Peyàûle-gîr-i hecr olurum vuãlat istesem 
 
 473 (T: 284b, H: 203b, R: 269a, A: 233b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Olursa èâşıúa ol mest-i nâz nâ-maórem 
 Niyâza nâz ola nâz-ı niyâz nâ-maórem 
 
2 Nühüfte úalsa nola olmuş ol şeh-i óüsnüñ 
 Óarîm-i sırr-ı dehânınla râz nâ-maórem 
 
3 O evc-gâhda pervâz ider kebûter-i dil 
 Ki ola àamze gibi şâhbâz nâ-maórem    
 
4 Siyeh midâd ile levó-i beyâødır olmaz 
 Ruò-ı óaúîúate òâl-i mecâz nâ-maórem 
 
5 Naôîm-i zâr ile germ-ülfet olsa èaşú nola 
 Olur mı èâşıúa sûz u güdâz nâ-maórem 
 
 474 (T: 284b, H: 203b, R: 269a, A: 233b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Gülşenle seniñ àonca lebiñ yâda getürdüm 
 Bülbül gibi hep gülleri feryâda getürdüm 
 
2 Òûnâbe-i derdiñle idüp úalbimi lebrîz 
 Bezm-i àamıñda şîşede ãahbâda getürdüm 
 
3 èAşú ehline meclisde añup laèliñi sâúî 
 Her devrde bir neşve virir bâde getürdüm 
 
4 Bir âhen-i serd idi göñül èaşúıña düşdi 
 Nerm itmek içün kûre-i óaddâda getürdüm 



919 
 

 
5 Tâ ehl-i dile rûşen ola şâhid-i maènâ 
 Bu naômı Naôîm âyîne-veş sâde getürdüm 
 
 475 (T: 285a, H: 203b, R: 269b, A: 234a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ne dem ki nâôır-ı ruòsâre-i óabîb olurum 
 Dü-dîdeme dem-i neôôârede raúîb olurum 
 
2 Muúîm-i kûyı iken âşinâlıú itmez o yâr 
 áarîbdir vaùanımla bile àarîb olurum 
 
3 Çekerse ceõbe-i èaşú u maóabbet-i cânân 
 Baèîd isem ne úadar ol úadar úarîb olurum 
 
4 Miåâl-i vaède-i kemmûn iken viãâli dirîà 
 Yine firîfte-i yâr-i dil-firîb olurum  
 
5 Eliñ ayaàına dirler gelür naãîbini velî 
 Ben ayaàım ile cûyende-i naãîb olurum 
 
6 Vücûdı sâlim olup itmesün Òudâ muótâc 
 Eger ki Òıør u Mesîóâ dise ùabîb olurum 
 
7 æenâ-yı àayrı da bî-tâb iken o pâdişehiñ 
 Beyân-ı vaãf-ı ãıfâtında bî-şekîb olurum 
 
8 Naôîm Òân Selîm'iñ óayâtım olduúça 
 Hezâr-gülşen-i vaãfıyla èandelîb olurum 
 
 476 (T: 285a, H: 204a, R: 269b, A: 234a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Zaòm uran cân u dile àamzeleridir diyemem 
 Yâre aóvâlimi taúrîre yeridir diyemem 
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2 Göreli dâéire-i òaùù ile mâh-ı óüsnün 
 Beni dîvâne iden âh o perîdir diyemem 
 
3 Òaùù ile èazlini ol vâlî-i şehr-i óüsnüñ 
 Dil-i şeydâya muãîbet òaberidir diyemem 
 
4 Dil seyâóat ideyim úalmadı ãabrım dir imiş 
 Gören ol óüsn ü cemâli seferîdir diyemem 
 
5 Tîrine o kemîn-âmâc o kemân-ebrûnuñ 
 Sînesini nâvek-i èaşúa siperidir diyemem 
 
6 Der-kemîn olmuş iken düzd-i nesîm ol gîsû 
 Kârvân-ı dil ü cân reh-güõeridir diyemem 
 
7 Derd-i èaşúında Naôîm ol şeh-i mülk-i óüsnüñ 
 Terk-i ser itse de èâşıú hüneridir diyemem 
 
 477 (T: 285b, H: 204a, R: 269b, A: 234a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Úurbân-ı tîà-ı àamze-i bî-vehm ü pâkiñem 
 Ey pâdişâh-ı mülk-i melâóat helâkiñem 
 
2 Âşüfte-óâl-i zülfüñ perîşânıñam seniñ 
 Tîà-ı sitemle şâne gibi çâk çâkiñem 
 
3 Pinhân derûn-ı sînede taãvîr-i ùalèatiñ 
 Miréât-ı óüsn ü âyîne-i vech-i pâkiñem 
 
4 Baş üzre yer idem dem ola rûzgârda 
 Ferş-i óarîm-i èaşúıña güsterde òâkiñem 
 
5 Ey cân ùabîbi merhem-i vaãlıñla ãar meded 
 Ben de Naôîm-i zâr gibi zaòm-nâkiñem 
 
 478 (T: 285b, H: 204b, R: 270a, A: 234a) 
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 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Gitdi şekîb èaşú o úadar itdi kâr kim 
 Geçdi göñül o mertebe tâ oldı zâr kim 
 
2 Òıør olsa rehberi kişiniñ güm-sürâà olur 
 Derbend-i derd-i èaşú o úadar teng ü târ kim 
 
3 Dursun raúîb-i çarò-ı sitem-kâra úarşu úor 
 Bir nâtüvân-ı èaşúına yâr ola yâr kim 
 
4 Derd-i derûn-ı Úays'ı baña eyleme úıyâs 
 Çıúmışdı nâmı èaşú ile ol deñli var kim 
 
5 èÂşıú Naôîm seng-i melâmetden aàlamaz 
 Ola şikest şîşe-i nâmûs u èâr kim 
 
 479 (T: 285b, H: 204b, R: 270a, A: 234b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Úaldı cân ü dilimiz kâkül-i cânânda bizim 
 áam degil kâkül-i cânân da dil ü cân da bizim 
 
2 Nola yaúsaú àam-ı èaşúıñla ser ü sînede dâà 
 Ser bizim sîne bizim dâà-ı fürûzân da bizim 
 
3 Òaù u òâliñle ser-i zülfüñe dil-besteleriz 
 Òaù bizim òâle bizim zülf-i perîşân da bizim 
 
4 Òûn-ı dîde úo dökülsün lebiñ itdikçe òayâl 
 Mey bizim câm bizim sâúî-i devrân da bizim 
 
5 Biliriz àamzeñi òûnâb-ı cigerle dilde 
 Gûşe-i tekye bizim süfre de mihmân da bizim 
 
6 Düşdi fikr-i lebiñe dil göreli ruòsârıñ 
 Gül de bülbül de bizim bezm-i gülistân da bizim 
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7 Vech-i pâkiñde görüp zülfüñi dil virdi Naôîm 
 èArãa-i èaşú bizim ùûp da çevgân da bizim 
 
 480 (T: 286a, H: 204b, R: 270a, A: 234b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 O perîniñ òaù-ı nev-òîz-i èiõârın görelim 
 Tâzelensün çemen-i óüsni bahârın görelim 
 
2 Düşürür pâyına òûbânı o úadar bâlâ 
 Ellerinden ne gelür serv ü çenârın görelim 
 
3 Olsun ezhâr-ı çemen-zâra hevâ jâle-niåâr 
 Gülleriñ laèl-i leb-i âbile-dârın görelim 
 
4 Nev-bahâr oldı yine èâlem-i âb eyleyelim 
 Devr-i güldür vara cûy-ı kenârın görelim 
 
5 Eylesün dâéire-i gülşeni pür-ãavt ü nevâ 
 Gûş ider mi gül-i ter bülbül-i zârın görelim 
 
6 Geh baúup òaùùına geh ùurresine dildârıñ 
 Çemeni seyr idelim zülf-i nigârıñ görelim 
 
7 Vaãf-ı gülşende Naôîm'iñ yine ãad-óâletle 
 Tâze ùaró-ı úalem-i nâdire-kârın görelim 
 
 481 (T: 286a, H: 205a, R: 270b, A: 234b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 èÎd-i vuãlatda nola olsa diliñ kârı tamâm 
 Yâr ùutdurdı aña rûze-i dîdârı tamâm 
 
2 Ser-i bâzâr-ı maóabbetle o sûdâ-ger-i nâz 
 Baña ãaydırdı yine naúd-i dil-i zârı tamâm 
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3 Bildi çeşm-i siyehiñ râz-ı derûnum cânâ 
 Bir naôarda oúudı Maózen-i Esrâr'ı tamâm 
 
4 Mest-i nâzıñ bu şeker-òâb yeter naúl ideyim 
 Diñle efsâne-i óâl-i dilimi bâri tamâm 
 
5 Şöhret-i nuùú-ı Naôîm olsa nola èâlem-gîr 
 Gün gibi dutdı cihân mülkini âåârı tamâm 
 
 482 (T: 286a, H: 205a, R: 270b, A: 234b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 äâfdır gerd-i kederden dil-i bî-kîne-i câm 
 Nice İskender'e âyîne idi sîne-i câm 
 
2 Dem-be-dem beõl-i güher itmede rûó-ı Cem içün 
 Vefúdir açılalı èâleme gencîne-i câm 
 
3 Nice Cemşîd bulup farúına tâc itmişdir 
 Ser-i Cem'den düşeli efser-i dîrîne-i câm 
 
4 Ehl-i dil vaãf-ı lebin itse nola sâúîniñ 
 Âdemi ùûùî-i gûyâ ider âyîne-i Câm 
 
5 Varını virse nola rind-i tehî-deste Naôîm 
 Eksilür òarc ile ôann eyleme naúdîne-i câm 
 
 483 (T: 286b, H: 205a, R: 270b, A: 235a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Yıúıldı èaşú ile âbâd gördügüñ göñlüm 
 áubârı úalmadı bünyâd gördügüñ göñlüm 
 
2 äadâ-yı perr-i meges şekve-şâz ider şimdi 
 Fiàân u nâleye muètâd gördügüñ göñlüm 
 
3 Ne deyre òayr ider oldı ne òân-úâha henüz 
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 Nedîm-i meclis-i zühhâd gördügüñ göñlüm 
 
4 Kemend-i èaşúına bir şeh-süvârıñ oldı şikâr 
 Bu deşt-gâhda ãayyâd gördügüñ göñlüm 
 
5 Henüz o mürşid-i óüsnüñ mürîd-i kemteridir 
 Ùarîú-i èaşúla irşâd gördügüñ göñlüm 
 
6 Cemâli mektebine oldı bir bütüñ şâkird 
 Fünûn-ı èaşúla üstâd gördügüñ göñlüm 
 
7 Yolında bir şeh-i óüsnüñ Naôîm-i zâr gibi 
 Úul oldı başına âzâd gördügüñ göñlüm 
 
 484 (T: 286b, H: 205b, R: 271a, A: 235a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Yeter òayâl-i òaùı zülf-i yâri neyleyeyim 
 Siyâh-maàz-ı cünûnam bahârı neyleyeyim 
 
2 Niåâr-ı cevher-i cân mümkin ol şeh-i óüsne 
 Úabûl olmayıcaú bergüõârı neyleyeyim 
 
3 Yem-i maóabbetiñ olsun mı sâóilin görmek 
 Ben ârzû-yı bün itdim kenârı neyleyeyim 
 
4 Yetişdi âh o şûòa göñül yıúıldı velî 
 Sefîne buldı òalel rûzgârı neyleyeyim 
 
5 Sifâl-i ser de yeter derd-nûş-ı èaşúa Naôîm 
 Cem'iñse de úadeó-i zer-nigârı neyleyeyim 
 
 485 (T: 286b, H: 205b, R: 271a, A: 235a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Cânâ yoluñda ölmege lâyıú degil miyim 
 Úurbânıñ olduàum saña èâşıú degil miyim 
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2 Olsam èaceb mi maùlaè-ı mihr-i maóabbetiñ 
 Mânend-i ãubó èâşıú-ı ãâdıú degil miyim 
 
3 Sen âfitâb-ı nâz göñül maşrıú-ı niyâz 
 İnãâf eyle saña muvâfıú degil miyim 
 
4 Dil-òastegâna şerbet-i òûn-ı derûn yeter 
 Tedbîr-i derd-i èaşúla óâõıú degil miyim 
 
5 Selb eylesem Naôîm nola èaúlı èaşú ile 
 Âzâde-i hücûm-ı èalâyıú degil miyim 
 
 486 (T: 287a, H: 205b, R: 271a, A: 235a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Taòt-gâh eyleyeli gülşeni sulùân-ı nesîm 
 Oldı ezhâr-ı çemen tâbiè-i fermân-ı nesîm 
 
2 Meclis-efrûz-ı ùarab-gâh-ı bahâr olmaz idi 
 Olmasa àonca-i gül şemè-i şebistân-ı nesîm 
 
3 Bu úadar tâb u ùarâvet mi bulurdı gül-i bâà 
 Dem-be-dem olmasa şermende-i iósân-ı nesîm 
 
4 Germî-i âhdan olmuş ruò-ı dilber pür-tâb 
 Âteş-efrûz olur cünbiş-i dâmân-ı nesîm 
 
5 Óiããe-yâb olsa Naôîmâ dil-i âşüfte nola 
 èÂleme feyøini èâm eylemedir şân-ı nesîm 
 
 487 (T: 287a, H: 205b, R: 271a, A: 235b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün) 
 
1 Mihmânım olup bir şeb ey şemè-i şebistânım 
 Yansam saña yaúılsam óâl-i dil-i sûzânım 
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2 Seyriñden olup mehcûr ey mâh-ı siyeh-çerde 
 Yerden göge dek çıúdı sensiz bu şeb efàânım 
 
3 Sermestî-i èaşúıñla bir mertebe çâk itdim 
 Kim farú idemem úaùèâ dâmân u girîbânım 
 
4 Hep bende-i fermânıñ òûbân-ı perî-rûyân 
 Ey laèl-i leb-i dilber ey mühr-i Süleymân'ım 
 
5 Eyvân-ı maèânîde hemvâre Naôîm-âsâ 
 Mîr-i süòanım óaúúâ dursa nola dîvânım 
 
 488 (T: 287a, H: 206a, R: 271b, A: 236b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òıør-himmet menzil-i maúãûda hâdîdir Naôîm 
 Baòtiyârı sedd-i râh-ı nâ-murâdîdir Naôîm 
 
2 Peyrev-i Ferhâd u Úays ol kûh u deşti geşt idüp 
 Semt semt-i èaşúdır vâdî o vâdîdir Naôîm 
 
3 Zülfini yâr-i perî-şânıñ perîşân itmege 
 Bâd-ı âh-ı dem-be-dem teéåîr-i bâdîdir Naôîm 
 
4 Ârzû-yı bûse-i laèliyle pür-dâà eyledim 
 Bâà-ı sînem lâle-zâr-ı şevú u şâdîdir Naôîm 
 
5 Buldı germiyyet o deñli çâr-sû-yı èişve kim 
 Cân u dil èaúl u şekîb evvel mezâdıdır Naôîm 
 
6 Òâb-ı àafletden uyan yer yer sepîd olmaúda rîş 
 Geçdi èömrüm şâmı vaút-i bâmdâdîdir Naôîm 
 
7 Mâye-i emn ü emân-ı èâlem ü âdem henûz 
 Sâye-i Óaú Òân Selîm'iñ èadl ü dâdıdır Naôîm 
 
8 Ol şeh-i Óaydar-şecâèat kim vücûd-ı òaãm-ı dûn 
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 Hep dü-nîm-i õü'l-fiúâr-ı ictihâdıdır Naôîm 
 
9 Burc-ı eyvân-ı celâlinde o èâlî-himmetiñ 
 Ùâéir-i iúbâl murà-ı lâne-zârıdır Naôîm 
 
 489 (T: 287b, R: 271b, A: 235b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)  
 
1 Kâm-ı dilim o fâèil-i muùlaúdan isterim 
 Maúãûdımı murâdımı ben Óaú'dan isterim 
 
2 İksîr-i baòtiyârî yeter kîmyâ baña 
 Teéåîri ne nuòâs ü ne zîbaúdan isterim 
 
3 Maòmûruñum şarâb-ı lebiñ eyleme dirîà 
 Sâúî ãun ol raóîú-ı muravvaúdan isterim 
 
4 Emdir baña işâret-i ebrûñ ile lebiñ 
 Ben sâúiyâ o bâdeyi zevraúdan isterim 
 
5 Ol fem o ruò bînî-i mevzûnıñı görüp 
 Ol àoncadan o gülden o zanbaúdan isterim 
 
6 Luùf eyle sâúiyâ elim irsün ayaàıña 
 Gül-bûse-i murâdım o ayaúdan isterim 
 
7 Şâbâşını bu naôm-ı revân-baòşıñ ey Naôîm 
 Cân-ı Lebîd ü rûó-ı Ferezdaú'dan isterim 
 
 490 (T: 287b, R: 272a, A: 235b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Gül óicâb-âlûde-i ruòsâr-ı âlimdir benim 
 áonca-i dil-teng-i leb rengîn maúâlimdir benim 
 
2 Òoş geçer sâyemde her serv-i revân-ı bâà-ı nâz 
 Gülbün-i èişve nihâl-i iètidâlimdir benim 



928 
 

 
3 Muttaãıl ùâvûs-ı óüsnüm evc-i istiànâdadır 
 èİşve vü nâz u girişme tîr-i bâlimdir benim 
 
4 Seyr-i bâà itsem yolında cünbüş-i reftârımıñ 
 Serv ü şimşâd ü ãanevber pâymâlimdir benim 
 
5 Dilleri râm eyleyen hep çeşmimiñ efsûnıdır 
 Şîr-i nerler mûnis-i vaóşî-àazâlimdir benim 
 
6 Mihr ü mâhı eyleyen pervâne-i pür-sûz u tâb 
 Pertev-i şemè-i cemâl-i bâ-kemâlimdir benim 
 
7 Aòter-i baòt-ı siyâhı dil-òarâb-ı mihrimiñ 
 Fitne-i devrân olan rûyumla òâlimdir benim 
 
8 Bende òatm oldı melâóat cümle òûbân-ı cihân 
 Leb-güşâ-yı muãóaf-ı óüsn ü cemâlimdir benim 
 
9 Cilve-güster bir perîdir dîde-i èuşşâúdan 
 Menzili ãırça sarây olan òayâlimdir benim 
 
10 Óüsnüme Yûsuf gibi yoúdur melâóatde naôîr 
 Var ise âyînede èaks ü miåâlimdir benim 
 
11 Ol büt-i deyr-i cemâlim kim dem-i èÎsâ gibi 
 Nuùú-ı cân-baòşı Naôîm'iñ óasb-i óâlimdir benim 
 
 491 (T: 288a, R: 272a, A: 236a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Òâbda Yûsuf-ı ümmîdimi taãvîr itdim 
 Vuãlat-ı şâhid-i maúãûd ile taèbîr itdim 
 
2 Görmege şâhid-i maúãûdımı tedbîr itdim 
 Cilve-gâhın anıñ âyîne-i taúdîr itdim 
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3 äubó-dem çaròa çeküp tîà-ı sitîz-i âhı 
 Dest-i teéåîrini der-úabøa-i şemşîr itdim 
 
4 Mióek-i tecrübe-i derdine sürdüm ruò-ı zerd 
 İşimi òâk-i der-i yârda iksîr itdim 
 
5 Virmedim cânımı bâdî-i naôarda yâra 
 Òıdmet-i rüéyet-i cânânede taúãîr itdim 
 
6 Şerer-i âteş-i dil itdi eåer dildâre 
 Tîà-ı âhı yine bir cevher-i teéåîr itdim 
 
7 Baàladım pây-ı òayâlin o sehî-reftârıñ 
 Aúıdup eşk-i ter-i çeşmimi zencîr itdim 
 
8 Gözüne gelse nola òûn-ı dile úandırdım 
 Bir úadeó meyle o âhû-nigehi sîr itdim 
 
9 O perî-peykeri aldım yine âàûşa bu şeb 
 Getürüp dâéire-i daèvete tesòîr itdim 
 
10 Göñlüm aldıñ benim efsûn-ı dü-çeşmiñle diyü 
 O cefâ-kârı Naôîmâ yine dil-gîr itdim 
 
 492 (T: 288a, R: 272b, A: 236a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Muèteberdir pîş-i erbâb-ı naôarda her yetîm 
 Òâkde úalmaz ne deñli olsa da gevher yetîm 
 
2 Òayli demlerdir ki úan aàlar òayâliñden cüdâ 
 Óasret-i òâliñle düşdi ùıfl-ı eşk-i ter yetîm 
 
3 Úaùre-i nîsân ãadefde dürr-i nâ-yâb olsa da 
 Bilmez âàûş-ı pederle dâmen-i mâder yetîm 
 
4 Berú-ı cân-teéåîrdir sûz-ı derûnından óaõer 
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 Kül ider eczâ-yı kevni nâle itse ger yetîm 
 
5 Mihr ü meh gibi felekde kevkebi saèd olsa da 
 Yıldızı düşkün olur ister àarîb ister yetîm 
 
6 Eşk-i çeşminden ãaúın raóm eyle rûy-ı zerdine 
 áarú-âb-ı dîdedir mânend-i nîlûfer yetîm 
 
7 Böyle ùutmazdı el üzre anı pîr-i mey-fürûş 
 Olmasaydı Cem zamânından beri sâàar yetîm 
 
8 Zâde-i ùabè-ı Naôîm'i açdı zer-beft-i süòan 
 Buldı óaúúâ câme-i zîbâ geyüp zîver yetîm 
 
 493 (T: 288b, R: 272b, A: 236a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Günâh-ı àayra baúup óacletimden âb oldum 
 Òaùâ il eyledi ben àarúa-i óicâb oldum 
 
2 Beni hevâsına uydurdı çarò-ı bî-ârâm 
 Bu rûzgârda ser-geşte âsiyâb oldum 
 
3 Anıñ ki dest-i sitemle zamâne-i bî-dâd 
 Binâ-yı òâùırını yıúdı ben òarâb oldum 
 
4 Pür itdi èuúde-i efkâr-ı rûzgâr beni 
 Hevâda âbile vü âbda óabâb oldum 
 
5 O mihr-i burc-ı melâóatle ittióâd ideli 
 Felekde zerre iken reşk-i âfitâb oldum 
 
6 Esîr-i òâli olup òaùùı fikrine düşdüm 
 Kemîne noúùa-i nâçîz idim kitâb oldum 
 
7 Viãâl-i yâr bir efsânedir ki gûş ideli 
 Miåâl-i baòt-ı siyeh mübtelâ-yı òâb oldum 
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8 Naôîm bir dizi lüélüé olup bu naôm-ı terim 
 Henûz mâlik-i tesbîó-i dürr-i nâb oldum 
 
 494 (T: 288b, R: 273a, A: 236b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Kâkülüñ sevdâsıdır zencîre-cünbân olduàum 
 Úâmetiñ àavàâsıdır òâk ile yeksân olduàum 
 
2 Dest-bürd-i pençe-i şîr-i nigâhıñdır seniñ 
 Laóôa laóôa çâk-rîz-i ceyb ü dâmân olduàum 
 
3 Şâm-ı hecriñle ümîd-i vuãlatıñdır şemè-veş 
 äubó olunca gâh giryân gâh òandân olduàum 
 
4 Eşk-i dîde dûd-ı dil òûn-ı ciger sûz-ı derûn 
 Hep seniñ-çündür ãaúın incitme úurbân olduàum 
 
5 èAúlımı evvel naôarda eylediñ medhûş-ı nâz 
 Ey àubâr-ı òaùùı esrârıyla óayrân olduàum 
 
6 Sen de inãâf eyle ey reşk-i perî zülfüñ gibi 
 Şânıña lâyıú mıdır böyle perîşân olduàum 
 
7 Yârdan dûr itmek istermiş beni óâsid Naôîm 
 Bilmemiş cânân ile ben cümleten cân olduàum 
 
 Óarfü'n-Nûn 
 
 495 (T: 26a, H: 26b, R: 26a, A: 99a) 
 (Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl) 
 
1 Vücûduñdur ey pâdişâh-ı güzîn 
 Şeh-i enbiyâ seyyidü'l-mürselîn 
 
2 Sipihr-i úıdem âsumân-ı óudûå 
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 Yem-i evvelîn úulzüm-i âòirîn 
 
3 Nebiyy-i mükerrem resûl-i kerîm 
 Óabîb-i Òudâ-yı cihân-âferîn 
 
4 Òıdîv-i rusül òayl-i èarş-âsitân 
 Şefîè-i ümem hâdî-i müéminîn 
 
5 Şehenşâh-ı óüsn ü melâóat-serîr 
 äabâóat úalem-rev şeh-i nâzenîn 
 
6 Delîl-i hüdâ pîşvâ-yı sübül 
 Şeh-i ãâóibü'ş-şerè sulùân-ı dîn 
 
7 Vücûduñla zîbâ bisâù-ı zamân 
 Úudûmuñla raènâ basîù-i zemîn 
 
8 Óarem-gâh-ı úadriñle óaúúâ seniñ 
 Melek bende èarş-ı berîn şeh-nişîn 
 
9 Firâúıñla âvâre ins ü melek 
 áamıñla bir üftâde çarò-ı berîn1 
 
10 Serâ-perde-i èizzetiñde müdâm 
 áulâm olsa şâyeste rûóü'l-emîn 
 
11 Meded senden ey nâzenîn-i Òudâ 
 Naôîm'e teraóóüm dem-i vâpesîn 
 
 496 Münâcât-ı Dîger Be-Dergâh-ı Cenâb-ı Òâliú-ı Baór ü Ber2 
 (T: 30b, R: 30b, A: 8b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey ãavlecân-ı úudretine úûy-ı lâ-mekân 

                                                           
1 Bu beyit, H nüshasında bulunmamaktadır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Çevgânî-i irâdeti maòlûú-ı kün fe-kân 
 
2 Dâdâr-ı kâr-sâz òudâvend-i bî-niyâz 
 Maèbûd-ı bî-zevâl-i cihân ü cihâniyân 
 
3 Maókûm-ı ùavú-ı emri òalâyıú büzürg ü òurd 
 Zîr-i nigîn-i óükmi Süleymân ü ins ü cân 
 
4 Lebrîz-i şerbet-i şeker-i şükri her dehen 
 Mîzâb-ı cûy-ı bâàçe-i óamdi her zebân 
 
5 Yâ Rab be-óaúú-ı faòr-i rusül òatm-i enbiyâ 
 Kim õât-ı pâkidir sebeb-i òilúat-i cihân 
 
6 Yâ Rab be-óaúú-ı èiãmet-i zevcât-ı ùâhirât 
 Yâ Rab be-ãaób u âl-i betûl u be-òânedân 
 
7 Yâ Rab be-ãıdú-ı óaøret-i äıddîú-ı yâr-ı àâr 
 Yâ Rab be-èadl-i óaøret-i Fârûú-ı mihribân 
 
8 Yâ Rab be-óilm ü şefúat-i èOåmân şeh-i óalîm 
 Yâ Rab be-èilm ü faøl-ı èAlî şâh-ı nükte-dân 
 
9 Yâ Rab be-nûr-ı dîde-i Zehrâ Hasan Hüseyn 
 Şehzâdegân-ı ekrem ü õî-şân ü kâmrân 
 
10 Yâ Rab be-câh-ı úadr-i imâm-ı düvâz-deh 
 Kim oldı òâk-i derleri miórâb-ı âsitân 
 
11 Eyle Naôîm-i zârı dü-èâlemde ber-murâd 
 Sensin viren murâdımız ey Rabb-i müsteèân 
 
 497 (T: 289a, H: 206a, R: 273a, A: 99a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey serîr-i úurb-ı èizzetde şeh-i mesned-nişîn 
 Nâzenîn-i Óaøret-i Óaú raómeten li'l-èâlemîn 
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2 Eylemiş bâà-ı risâletde çemen-pîrâ-yı ãunè 
 Úâmet-i ùûbâ-úıyâmıñ sidre-i bostân-ı dîn 
 
3 Òâdimân-ı bârgâh-ı himmetiñ ervâó-ı úuds 
 áâşiye-ber-dûş-ı raòş-ı èizzetiñ rûóü'l-emîn 
 
4 Mîhmân-ı òân-ı luùf-ı bî-dirîàıñ ins ü cân 
 Maóremân-ı bezm-i cûduñ enbiyâ vü mürselîn 
 
5 Kân-ı óikmet genc-i èirfân maèden-i feyø ü kemâl 
 Baór-i esrâr-ı èulûm-i evvelîn ü âòirîn 
 
6 Gevher-i kân-ı ezel yektâ-dür-i baór-i ebed 
 Cân-ı èâlem èâlem-i cân pâdişâh-ı nâzenîn 
 
7 Ruéyet-i dîdâr içün èaùf-ı èinân itseñ olur 
 Ferş-i râh-ı raòş-ı èazmiñ perde-i èayne'l-yaúîn 
 
8 Çâr-yâriñ oldılar òuddâm olup dergâhıña 
 Kâm-rân u kâm-kâr u kâm-yâb u kâm-bîn 
 
9 Yâ Resûlallâh nübüvvet taòtına sulùân idiñ 
 Âdeme ârâm-gâh iken miyân-ı mâé u ùîn 
 
10 Luùf idüp redd eyleme şâhım Naôîm-i bî-kesi 
 Bir gedâdır òırmen-i cûduñda olsun òûşe-çîn 
 
 498 (T: 289a, H: 206b, R: 273b, A: 236b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Gevher-i òurşîde yazsañ nâm mânend-i nigîn 
 Râst-nâmıñ kec ider ièlâm mânend-i nigîn 
 
2 Kec-nümâ olma óaõer miréât-ı úalbiñ itmesün 
 Çarò-ı bed-gevher şikest-endâm mânend-i nigîn 
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3 Râst-gû ol nâmıñı itsün debîr-i âsumân  
 Zîb-baòş-ı ãafóa-i eyyâm mânend-i nigîn 
 
4 Zîb-i engüşt-i Süleymân ol ùaúılma herkese 
 İns ü cânı emriñe úıl râm mânend-i nigîn 
 
5 Göñline yârin girüp mermerde úazdı sikkeyi 
 Kâviş-i âh-ı dil-i nâ-kâm mânend-i nigîn 
 
6 Kec-nişîn ü râst-güftâr ol ki èibretle seni 
 Ùutalar el üzre òâã u èâm mânend-i nigîn 
 
7 Türş-rûya mevce-i deryâ yeter èibret Naôîm 
 Çîn-i pîşânî úalur encâm mânend-i nigîn 
 
 499 (T: 289b, H: 206b, R: 273b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Dem-be-dem èarø eyleme ey nâzenîn çîn-i cebîn 
 Kâr-ı ehl-i èaşúa besdir evvelîn çîn-i cebîn 
 
2 äavt-ı bülbül maôhar-ı gûş-ı úabûl olsun mı hîç 
 Var iken güllerde rûy-ı âteşîn çîn-i cebîn 
 
3 Ser-nüvişti pür-şikest ü bâz-gûn aóvâl olur 
 Gösteren her demde mânend-i nigîn çîn-i cebîn 
 
4 Rûzgâr itmezdi vaúf-ı seylî-i dest-i cefâ  
 Olmasa deryâda böyle mevc-gîn çîn-i cebîn 
 
5 Sîneñi itme siper gibi nişân-ı tîr-i ùaèn 
 Eyleme gögsüñ gerüp iôhâr-ı çîn çîn-i cebîn  
 
6 Türş-rû olma óaõer kim itse miréâta nigâh 
 Gösteren lâ-büd görür çîn-i cebîn çîn-i cebîn 
 
7 Mıãraèı her beytiniñ bir tîà-ı cân-teéåîridir 
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 Gösterir òaãma Naôîmâ bu zemîn çîn-i cebîn 
 
 500 (T: 289b, H: 207a, R: 273b, A: 237b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Zülfüñ düşüp èiõârıña olduúça çîn çîn 
 Bâà-ı ruòuñda diller olur yâsemîn-çîn 
 
2 İtdiñ tamâm kârımı gül-rûyuñ eyleyüp 
 Ey reşk naúş-ı ãûret-i Feròâr u Çîn çîn 
 
3 Fâş itmeseydi râzını bülbül fiàânla 
 Olmazdı gül àaøabla çemende cebîn-çîn 
 
4 Cevher-nümâ olur iki tîà-ı siyâh-tâb 
 İtdikçe ebruvânını ol nâzenîn çîn 
 
5 Taórîr eyledikçe olur nâf-ı ùurresin 
 Âhû elimde òâme òaù-ı èanberîn çîn 
 
6 Yâriñ şikenc-i zülfini nâzük òayâl ider 
 Yazsa èaceb mi òâme-i siór-âferîn çîn 
 
7 Olmaúda zülf-i şâhid-i naômım girih girih 
 Lâyıú Naôîm olursa bu tâze-zemîn çîn 
 
 501 (T: 289b, H: 207a, R: 274a, A: 237b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ruòsârı üzre düşmüş o gîsû-yı èanberîn 
 Gelse nola meşâm-ı dile bûy-ı èanberîn 
 
2 İtmiş èiõâr-ı pâkini ol òaùù  müşg-fâm 
 Câmı benefşe-zârda bir cûy-ı èanberîn 
 
3 Lâyıú olursa merdümek-i çeşm-i úudsiyân 
 Gül-gûn úabâ-yı behcetine kûy-ı èanberîn 
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4 Âmâc-ı tîri nâfe-i âhû-yı Çîn olur 
 Pür eylese kemânın o ebrû-yı èanberîn 
 
5 Müşgîn kelâli neşr-i şemîm itmede olup 
 Bâà-ı ruòında sünbül-i cûd rûy-ı èanberîn 
 
6 Seyr eyle zülf ü òâlini bulmuş biri birin 
 Çevgân-ı èanberîn ile ol gûy-ı èanberîn 
 
7 Derd-i derûn sûòte pervânedir Naôîm 
 Òâl-i siyâhı üzre olan mûy-ı èanberîn 
 
 502 (T: 290a, H: 207a, R: 274a, A: 237b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Alma âhım sûziş-i bî-iòtiyârımdan ãaúın 
 Naòl-i âteş-bâr-ı èaşúam rûzgârımdan ãaúın 
 
2 Sûz-ı dilden òûn-ı eşkimden óaõer ey serv-i nâz 
 Âteş-i seyyâleyem úurb-ı civârımdan ãaúın 
 
3 Fürúatiñde aòker-i sûzân olur her úaùresi 
 èÂşıúam sirişk-i şuèle-bârımdan ãaúın  
 
4 İtme miréât-ı dili seng-i sitemle münkesir 
 Rû-be-rû olmaz mısın hiç inkisârımdan ãaúın 
 
5 Hem yanar hem àarú olursuñ el-óaõer ey fülk-i çarò 
 Çeşm-i ùûfân-meşreb ü dûzaò-niåârımdan ãaúın 
 
6 áâfil olma zinhâr ey dâmen-i ãabr u şekîb 
 Nîşter-zâr-ı cünûnam reh-güõârımdan ãaúın 
 
7 Sîne sûzân dil fürûzân dîde pür-òûn ey Naôîm 
 Cûy-bâr-ı âteşem seyr-i kenârımdan ãaúın 
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 503 (T: 290a, H: 207b, R: 274a, A: 238a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òâùır-ı maózûnumı yıúma àubârımdan ãaúın 
 Nâzenînim nâle-i bî-iòtiyârımdan ãaúın 
 
2 Dest-i cevriñle şikest itme göñül miréâtını 
 Úıyma dest-i cevr ile gel inkisârımdan ãaúın 
 
3 Bir teraóóum itmediñ óâl-i perîşânım görüp 
 èÂşıúam aàlatma çeşm-i eşk-bârımdan ãaúın 
 
4 áarú olursuñ el-óaõer ey keştî-i nüh bâd-bân 
 Virme ruòãat seyl-i eşk-i bî-úarârımdan ãaúın 
 
5 Gelme òâkister olursuñ yanıma gelme Naôîm 
 Âteşim âteş ki âh-ı pür-şerârımdan ãaúın 
 
 504 (T: 290b, H: 207b, R: 274b, A: 238a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Dutdı dil bir ãanemiñ zülf-i perîşânı ucın 
 Gûy-ı àalùân gibi buldı yine çevgânı ucın 
 
2 Câme-i ãabrımı çâk itmez idi ceyb-i dile 
 Âşinâ eylemese pençe-i müjgânı ucın 
 
3 Dest-i èâşúında bulur ol şeh-i óüsnüñ arayan 
 èÂşıúıñ rişte-i yârin dil-i vîrânı ucın 
 
4 Vuãlat ümmîdiñ iderken yine didi cânân 
 Dil-i şeydâya èaãâ-yı àam-ı hicrânı ucın 
 
5 Cüst ü cû itdi Naôîmâ bu úadar ãarãar-ı âh 
 Eşkimiñ bulmadı deryâ-yı firâvânı ucın 
 
 505 (T: 290b, H: 207b, R: 274b, A: 238a) 
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 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Niúâb-ı ùurreden ol mâh-ùalèat èarø idüp rûyın 
 Degildir şaèşaèa mihriñ yere dökdi yüzi ãuyın 
 
2 Muèallâ Kaèbe-i ruòsârına müşgîn libâs itmiş 
 Perîşân eyleyüp zülf-i siyâh-ı èanberîn-bûyın 
 
3 Yanup berú-ı tecellî-i cemâle èâşıú olur kim 
 İde fevvâre-i ùûfân-ı âteş her ser-i mûyın 
 
4 Ùulûè eyler miåâl-i mihr-i èâlem-tâb ol meh-rû 
 èAceb mi maşrıú-ı ãubó-ı melâóat eylese kûyın 
 
5 Naôar úıl òaùù-ı sebz ile Naôîm ol èârıø-ı âle 
 Bahâr eyyâmı geldi vaútidir seyr-i leb-i cûyın 
 
 506 (T: 290b, H: 208a, R: 274b, A: 238a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Âyînede leb àonca-i dil bî-şekîbsin 
 Bu gösterir ki kendiñe cânâ raúîbsin 
 
2 Nabø-âşinâ-yı derd-i dil ü cân iki niyet 
 Òıør u Mesîó'i òaste ider bir ùabîbsin 
 
3 áamzeñ füsûnla çeşmiñi meftûn-ı nâz ider 
 Siór itse her nigâh ile câdû-firîbsin 
 
4 Ey mâh-pâre gün gibi meşhûr iseñ nola 
 Óaúúâ ki şehr-i óüsn ü bahâda àarîbsin 
 
5 El virse ùâlièimde nola õevú-i vuãlatıñ 
 Ben bî-sitâre èâşıúa keffü'l-òaêîbsin 
 
6 Semtiñ zükâm-ı óasret olur bülbül-i dile 
 Bûy-ı vefâdan ey gül-i ter bî-naãîbsin 
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7 Ancaú Naôîm bâà-ı süòanda bu ùabè ile 
 Òûnîn-terâne şuèle-nefes èandelîbsin 
 
 507 (T: 291a, H: 208a, R: 275a, A: 238b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Derûnum eylediñ mecrûó ãad-feryâd neylersin 
 Helâk oldum daòi ey àamze-i cellâd neylersin 
 
2 Vücûdum kişverin yıúdıñ derûnum mülkini yaúdıñ 
 Meded ey seyl-i eşk ey âh-ı âteş-zâd neylersin 
 
3 Hemân fermân-revâ-yı èaşúa teslîm olma dil çâre 
 Saña Şîrîn'i ùaşdan gösderir Ferhâd neylersin 
 
4 Yine bir âfete vardır göñül virmek derûnumda 
 Vefâ-pîşe cefâ-cû her-çi-bâd-âbâd neylersin 
 
5 Neşâù-ı dil sürûr-ı şevú u şâdîden suéâl itme 
 Saña lâzım degil ey òâùır-ı nâ-şâd neylersin 
 
6 Hüner levó-i dile naúş itmedir taãvîr-i cânânı 
 Úurı ãûret yazup dîvâra ey Bihzâd neylersin 
 
7 Teèâlallâh Naôîmâ ùabèıña maòãûãdur óaúúâ 
 Bu resme peyrevî-i òâme-i üstâd neylersin  
 
 508 (T: 291a, H: 208a, R: 275a, A: 238b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 İç úanımı gözüñle şarâb istemez misin 
 Yaú baàrımı àamıñla kebâb istemez misin 
 
2 Baú cûy-ı eşke sîneme gel ey nihâl-i nâz 
 Seyr-i kenâr-ı èâleme âb istemez misin 
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3 Almaz mısın kitâba óisâbın gedâlarıñ 
 èUşşâúa hîç óisâb u kitâb istemez misin 
 
4 Gör úâmet-i òamîdemi gûş eyle nâlemi 
 Bezm-i àamıñda çeng ü rebâb istemez misin 
 
5 Hecrinden evvel eyledik ümmîd-i vuãlatın 
 Dilberden ey Naôîm èitâb istemez misin 
 
 509 (T: 291a, H: 208b, R: 275a, A: 238b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ruò-ı pâkiyle o meh-rû òaù-ı nev-òîz göstersin 
 Melâóat lüccesin pür-cûş u mevc-engîz göstersin 
 
2 Viãâliyle olur bir mihr-i óüsnüñ germ olup noúãân 
 Hemân èâşıú vücûdın õerre-veş nâçîz göstersin 
 
3 O dil kim yanmaya hecr âteşinde puòte olmaz èaşú  
 Her ser-i mûyını isterse dûzaò-rîz göstersin 
 
4 Cihânı úırdı hep mestâne çeşmiñ tîà-ı naòvetle 
 Biraz da nûş-ı câm u nâzdan perhîz göstersin 
 
5 Meded èîd eylesün úurbâniyân-ı èaşúıñ ey òûnî 
 Yine her bir müjeñ bir òançer-i ser-tîz göstersin 
 
6 Cihânı eyle maóşer-gâh-ı fitne başla reftâra 
 äalın èuşşâúa úaddiñ dehri rüstâòîz göstersin 
 
7 Naôîm-âsâ füsûn-sâz-ı zebân oldur ki hemvâre 
 Meõâyâ-yı kelâmın böyle siór-âmîz göstersin 
 
 510(T: 291b, H: 208b, R: 275b, A: 239a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Firâú-ı laèl-i leb-i yâr ile şarâb görülsün 
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 Òumâr defèine ãahbâ-yı şuèle-tâb görülsün 
 
2 Sirişk-i âliñe olsun úo dâà-ı sîne leb-â-leb 
 Müdâm beõm-i maóabbetde òûn-âb görülsün 
 
3 Fenâ-peõîr ola demdir ki àuããa sâúî-i bezmiñ 
 Elinde câm-ı mey-i âteşîn-óabâb görülsün   
 
4 O deñli dilde èalev-gîr olsun âteş-i èaşúıñ 
 Ki lücce bezmiñe germ ile sîr-âb görülsün 
 
5 Òaù-ı siyâh pür itmiş beyâø defter-i óüsnün 
 Naôîm o mâhla şimden-girû óisâb görülsün 
 
 511 (T: 291b, H: 208b, R: 275b, A: 239a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 äad-pâre úıldı sînesini sînemiz gören 
 Miréât-ı àayre baúmadı âyînemiz gören 
 
2 Mestâne nice tâb-ı òumâr-ı melâl olur  
 Ne curèa câm-ı bâde-i dûşînemiz gören 
 
3 Óasretle oldı câmesine baòye-dûz-ı reşg1      
 Gül gibi çâk-rîzî-i peşmînemiz gören 
 
4 Âzâde ùıfl-ı òâã-ı debistân-ı èaşúdır 
 Bir kerre maóşer olmadan âzînemiz gören 
 
5 Yâúût-ı âfitâba daòi seng-i ùaèn atar 
 Dil gibi ãâf gevher-i gencînemiz gören 
 
6 Miúdâr-ı õerre âyîne-i mihre baúmadı 
 Miréât-ı sâde-i dil-i bî-kînemiz gören 
 

                                                           
1 Óasretle, A: Óayretle 
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7 Òûnîn-terâne bülbül-i gülzâr-ı feyø olur 
 Ùabè-ı Naôîm hem-dem-i dîrînemiz gören 
 
 512 (T: 291b, H: 209a, R: 275b, A: 239a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èAşúdır mûrı Süleymân ile hem-tâ gösteren 
 èAşúdır óaúúâ meges de olsa èanúâ gösteren 
 
2 Derd-i bî-dermânınıñ muótâcı dârî-i óayât 
 èAşúdır bîmârını Òıør u Mesîóâ gösteren 
 
3 Çeşm-i câna tûtiyâ-yı òâk-i kûy-ı èaşúdır 
 Her naôarda èarş-ı aèlâyı hüveydâ gösteren 
 
4 èÂúıbet ârâyiş-i bezm-i bahâr-ı èaşú olur 
 Naòl-i cismin bu gül-i dâà-ı temennâ gösteren 
 
5 Çeşm-i nâ-bînâya feyø-i dûr-bîn-i èaşúdır 
 Mâverâ-yı perdeden pinhânı peydâ gösteren 
 
6 áarú ider nûr-ı tecellâya göñül âyînesin 
 äayúal-ı èaşú u maóabbetle mücellâ gösteren 
 
7 Gûne gûne óulle-i elfâô-ı feyø-i èaşúdır 
 Şâhid-i naôm-ı Naôîm'i böyle zîbâ gösteren 
 
 513 (T: 292a, H: 209a, R: 276a, A: 239a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Zülf ü òâliñdir seni ãad-reşk-i leylâ gösteren   

Siór-i çeşmiñdir beni mecnûn-ı şeydâ gösteren  
 
2 Bülbül-i şûrîde gösterse èaceb mi èâşıúı   
 Óüsnüñi ey àonca-fem gül gibi raènâ gösteren 
 
3 Nuùú-ı cân-baòşıñ ne óâletdir şifâ-yı maóø iken 
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 Derde uàrar saña nabøıñ lîk cânâ gösteren    
 
4 Dil degil itmiş derûna naúş èaks-i òâliñi 
 Merdüm-i çeşm-i terim şekl-i süveydâ gösteren 
 
5 Reng-i meydir èârıøıñ mihr-i şafaú-pûş eyleyen 
 Óâle-i òaùdır èiõârıñ mâh-sîmâ gösteren 
 
6 Baú ten-i pür-dâàıma gör sîne-i mecrûóumı 
 Var ise gelsün benim gibi temâşâ gösteren 
 
7 Eylemiş cân gerdenin âmâde-i ùavú-ı cünûn 
 Óalúa óalúa zülfini zencîr-i sevdâ gösteren 
 
8 Feyø ile ãayúal-peõîr-i pertev-i dîdâr olur 
 Gün gibi âyîne-i úalbin mücellâ gösteren 
 
9 Gösterir timåâl-i maúãûduñ verâ-yı perdeden 
 Böyle gûn-â-gûn eşkâli Naôîmâ gösteren 
 
 514 (T: 292a, H: 209a, R: 276a, A: 239b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Der-âàûş eyledim ol mâhı olmaz âşinâ derken 
 Naãîbim vuãlat-ı yâr oldı itmez meróabâ derken 
 
2 Çemen-zâr-ı èademde cilve eylerdi daòi bülbül  
 Bahâristân-ı èaşúında hezâr-ı dil-nevâ derken  
 
3 Ne câm-ı çeşm görülmüşdi ne òod miréât-ı İskender 
 Dil-i şûrîdeme âyîne-i èâlem-nümâ derken 
 
4 Bu gülşende nesîm-i rûó-perver yâd olunmazdı 
 Çeküp âh-ı dem-â-dem nâmına bâd-ı ãabâ derken 
 
5 Müretteb olmamışdı bezm-i èâlem sâúiyân-ı èaşú 
 Maóabbet meclisinde mey-güsârâna ãalâ derken 
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6 Nola cevlân-geh-i fülk-i dil olsa sâóil-i maúãûd 
 Lisâna naòudâ geldi meded ey yâ Òudâ derken  
 
7 Ne şâh u ne gedâ nâm-âver olmuşdı bu èâlemde 
 Naôîm'e bir şeh-i óüsnüñ firâúında gönül derken  
 
 515 (T: 292b, H: 209b, R: 276b, A: 239b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Söyleşilür mi yâr ile mest-i mey-i èitâb iken   
 Fitne-i rûzgâr olur àamzesi nîm-òâb iken 
 
2 Dâà-ı derûn olur o òâl âşıúa her nigâhla  
 Levó-i èiõâr-ı yârda noúùa-i intiòâb iken 
 
3 Pertev-i âfitâb-veş nûr-ı nigâhı maóv ider 
 Dîde taóammül eylemez ruòları bî-niúâb iken 
 
4 Heybet-i óüsn-i yâr ile èâşıúı ıøùırâb-ı èaşú 
 Òacle-nişîn-i şerm iderse de der-óicâb iken  
 
5 Ehl-i maóabbet eylemez pest ü bülende iètibâr 
 èAşúa düşen gedâ olur şâh-ı felek-cenâb iken 
 
6 Bezm-i maóabbet içre ben mest-i müdâm-ı èaşú idim 
 Dîde-i rûó-ı Cem daòi câm-ı meye óabâb iken 
 
7 Bulsa ketân-ı ãabr u hûş reng-i fenâ nola Naôîm 
 Şâm-ı viãâl o âfetiñ ùalèati mâh-tâb iken 
 
 516 (T: 292b, H: 209b, R: 276b, A: 239b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Def gibi sîne-germ idim nâle-i dil rebâb iken 
 Òûn-ı derûn şarâb idi puòte-ciger kebâb iken 
 



946 
 

2 Òum-ı èademde rûó-ı Cem dürd gibi nihân idi 
 Câm-ı mey-i maóabbete kâse-i ser óabâb iken 
 
3 Bir dil-i bende kim bula pertev-i èaşú ile kemâl 
 Õerresi âfitâb olur õerre-i âfitâb iken 
 
4 Sâkin olur mı baór-i ten cünbüş-i bâd-ı âhdan 
 Her biri üstüòânınıñ mevce-i ıôùırâb iken 
 
5 Dil nice ùâúat eyleye sûz u güdâz-ı èaşú ile 
 Baór-i muóîù olup şarâb kûhla dest-i âb iken  
 
6 Òırmen-i rûzgârda dâne úadar vücûd ile 
 Kimse ögünmesün felek óâãılı âsiyâb iken 
 
7 Ehl-i dile açılur yine râz-ı derûnını Naôîm 
 Beste-dem ü òamûşdur her sözi bir kitâb iken 
 
 517 (T: 293a, H: 210a, R: 276b, A: 240a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Göñlümi aldı o âfet baña dil-dâde iken 
 Bir şeh-i óüsne úul oldum yine âzâde iken 
 
2 áam yemezdim leb-i dilber idi nuúl-i bezmim 
 áuããa çekmezdim elimde úadeó-i bâde iken 
 
3 èAks-i taãvîr-i cemâli beni şâd eyler idi 
 áamdan âyîne-ãıfat levó-i dilim sâde iken 
 
4 Çoú zamândır o perî eyledi dîdârı èazîz 
 Dem-be-dem ãoóbet-i òâã itmege âmâde iken 
 
5 Dest-gîr olma düşür èacze raúîbi yâ Rab 
 Beni dûr itdi derd-i dilber üftâde iken 
 
6 Böyle úalmaz bir olur èâşıú u maèşûú yine  
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 Ceõbe-i èaşú ile ey dil ki bî-çâre iken 
 
7 Naúd-i òâhiş pür ider bir gün elem çekme Naôîm 
 Dest-i óâcet ùaraf-ı dergeh-i Mevlâ'da iken 
 
 518 (T: 293a, H: 210a, R: 277a, A: 240a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Beni dûr itdi felek hem-dem-i cânâne iken   
 Bezmine maórem idim şemèine pervâne iken  
 
2 Merdüm-i dîdem idi şimdi görünmez o perî   
 Müje-i çeşm-i terim kâkülüñe şâne iken 
 
3 áamdan âsûde idim úayddan âzâde idim 
 Girih-i silsile-i zülfüne dîvâne iken 
 
4 Eyledi zîr ü zeber zelzele-i hicrânı  
 Deyr-i dil naúş-ı cemâliyle ãanem-òâne iken 
 
5 Sâúî-i laèli úadeó-kâr-ı dil ü cânım idi 
 Bâde-i vuãlat-ı cânânla mestâne iken 
 
6 Aña şâdam ki yine çeşm-i teàâfül-kârı 
 Âşinâsın gözedir cünbişi bîgâne iken 
 
7 Âúıbet bir gün olur tâze de ser-germ-i niyâz 
 Yâra her dîde-i ter bir ùolu peymâne iken 
 
8 Yetişür sünbüle-zâr-ı ùarabım maóãûli 
 Dem-be-dem eşk-i terim úaùreleri dâne iken 
 
9 Úomaz elbette Naôîmâ seni de òâne-òarâb 
 Faøl-ı Óaú bânî-i her òâùır-ı vîrâne iken 
 
 519 (T: 293b, H: 210a, R: 277a, A: 240a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
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1 Ey úâmeti Ùûbâ-yı cinân şâòlarından 
 Kûyuñdaki her ãuffe İrem kâòlarından 
 
2 Reyóân-ı òaùıñ ey lebi yâúût muóaúúaú 
 Òoşdur baña dehriñ òaù-ı nessâòlarından 
 
3 Baú sîne-i pür-dâàıma feryâdımı gûş it 
 Gör sûz-ı derûn-ı büni sûrâòlarından 
 
4 Dil puòte olur òâm ise de maùbaò-ı èaşúıñ  
 Cânıyla olan sûòte ùabbâòlarından 
 
5 Zühhâd-ı riyâ-pîşe yeter geldi Naôîmâ 
 Bî-èayb-ı riyâ mey-gede güstâòlarından 
 
 520 (T: 293b, H: 210b, R: 277a, A: 240b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Olup nizâr o sîmîn-beden òayâlinden 
 Miåâl-i naúş-ı òayâl oldı ten òayâlinden 
 
2 èAdem maúâmına mevhûma noúùa-veş vardım  
 O mû-miyânı o şîrîn-dehen òayâlinden 
 
3 Girih girih dil-i şeydâda èuúde-i sevdâ 
 O zülf-i òam-be-òam u pür-şiken òayâlinden 
 
4 Nesîm-i ùurre-i èanber-şemîmi neşr olsa 
 áazâl-i Çîn geçe müşg-i Òuten òayâlinden 
 
5 O mâh-ùalèat ile rû-be-rûy olmaúdır 
 Naôîm-i sâde-derûnuñ geçen òayâlinden 
 
 521 (T: 293b, H: 210b, R: 277b, A: 240b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Düşürmez òançer-i nâzın o şûò-ı şîve-kâr elden 
 èAceb mi gitse cân u dil gibi ãabr u úarâr elden 
 
2 Nola ãaórâlara düşsem o ùıfl-ı nâzı gördükçe 
 Gider farù-ı cünûnumdan èinân-ı iòtiyâr elden 
 
3 Felekde el virüp keffü'l-óaêîb-i devlet-i vuãlat 
 İderse dest-yârî baòt düşmez dest-i yâr elden 
 
4 Görüp òançer-be-kef gülşende reftârın düşürmezler 
 Duèâ-yı cünbişin sûsen zebânından çenâr elden 
 
5 Dem-â-dem óasret-i keyfiyyet-i ãahbâ-yı laèliyle 
 Devâdır gitmese câm-ı şarâb-ı òoş-güvâr elden 
 
6 Cefâsı böyle rûz-efzûn úalursa ãubó-ı maóşerde 
 Òalâã olmaz girîbân-ı necât-ı rûzgâr elden 
 
7 Naôîmâ cevher-i maènâ ile bir silk-i raènâdır 
 Dür-i naômım revâdır düşmese tesbîó-vâr elden 
 
 522 (T: 294a, H: 210b, R: 277b, A: 240b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Òalâã olsun mı murà-ı dil kemân-ı ebruvânından 
 Ki tîr-i tîz-peykânı òaùâ itmez nişânından 
 
2 Hücûm-ı berú-ı óüsniyle göñül dûr oldı kûyından 
 Belî eyler remîde muràı âteş âşiyânından 
 
3 Rehâ itmek müyesser olmadı bir kerre ãad-efsûs 
 Metâè-ı ãabrı derdiyle nigâh-ı cân-sitânından 
 
4 Nola ãad-dâàla pür-gûş olup cismim nizâr olsa 
 Òaber ãordum dehânından murâd aldım miyânından 
 
5 Naôîm olma ãaúın bîm-i òazân-ı hecr ile nevmîd 
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 Riyâø-ı vuãlatıñ gülberg-i luùf-ı bâàbânından 
 
 523 (T: 294a, H: 211a, R: 277b, A: 240b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Yeter şekvâ göñül ol kâfiriñ çîn-i cebîniñden 
 Seni öldürmesün elbette ya dönsün mi dîninden 
 
2 Boyanma rengine bûy-ı vefâ ümmîdine düşme 
 Bu gülzârıñ geç ey bülbül gülünden yâsemîninden 
 
3 Yanarsın sen de birgün bir perîniñ nâr-ı èaşúıyla 
 Óaõer ey seng-dil èuşşâúıñ âh-ı âteşîninden 
 
4 Gelür kâkül-perîşân kec-külâh ùurre òam-ender-òam 
 äaúın ey fitne ol mâhıñ dü-zülf-i çîn-cebîninden 
 
5 Esîr-i èaşúıyuz bir şâh-ı óüsnüñ kim Naôîm-âsâ 
 Òalâã olmaz düşen diller dü-zülf-i èanberîninden 
 
 524 (T: 294a, H: 211a, R: 278a, A: 241a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Úaddim òam itdi úâmetiñi müstaúîm iden 
 Òâl-i ruòuñla kâkülini şekl-i cîm iden 
 
2 Bâr-ı girân-ı èaşúla dâl itdi úaddimi 
 Dîvâne eyledi beni laèliñ besîm iden 
 
3 İtmiş derûn-ı bülbüli mecrûó nevk-i òâr 
 Bezm-i çemende güllere yâr-i úadîm iden 
 
4 äalmış hevâ-yı èaşúla efsâne-i àama 
 Dil-mübtelâyı ol şeh-i óüsne nedîm iden 
 
5 İtmiş mey-i tecellî-i feyø ile pür-òurûş 
 Ùabè-ı Naôîm'i Ùûr-ı süòanda Kelîm iden 
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 525 (T: 294b, H: 211a, R: 278a, A: 241a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Cihân òarâb-ı girişme siyâh çeşmiñden 
 Fiàân teàâfül-i àamzeñden âh çeşmiñden 
 
2 Ne âfet-i dil ü cân sanki oldı fitne bile 
 Hezâr òavfla zinhâr-òâh çeşmiñden 
 
3 Derûnda dilde cigerde hezâr zaòm açılur 
 Atılmadan daòi tîr-i nigâh çeşmiñden 
 
4 Hemîşe òâùır-ı èişve óarâb àamzeñden 
 Hemîşe óâl-i girişme tebâh çeşmiñden   
 
5 Naôîm-i zâra cünûn geldi var ise cânâ 
 Nigâh-ı şefúat umar gâh gâh çeşmiñden 
 
 526 (T: 294b, H: 211b, R: 278a, A: 241a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Baàlandı göñül zülfine dîvâneliginden 
 Düşdi heves-i laèline mestâneliginden 
 
2 Her èuøvını bir dûzaò iderse dil-i zârıñ 
 Ol şemè-ruòuñ geçmeye pervâneliginden 
 
3 Hem-òâbe-i yâr olsa daòi èâşıú odur kim 
 Ümmîd-i viãâl itmeye merdâneliginden 
 
4 Âzürde ide pîç ü òam-ı nâzını şâyed 
 Ol ùurreye geçdi müjemiñ şâneliginden  
 
5 Şûrîdeligimden beni dîvâne mi ãandıñ 
 Úays'ıñ adı mecnûn idi ferzâneliginden 
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6 İşkeste-dilân lâbüd ider girye-i òûnîn 
 Cevher ãaçar eùrâfına vîrâneliginden 
 
7 Yâr olmadı dildâr Naôîm añlamadı óayf 
 Úadr-i güher-i óüsnini bîgâneliginden 
 
 527 (T: 294b, H: 211b, R: 278b, A: 241a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Muãóaf-ı óüsnünle dildârıñ degildir ebruvân 
 İki zîbâ levóadır naúş itdi ãunè-ı Müsteèân   
 
2 äayd içün dil muràını ãayyâd-ı çeşm-i dil-rübâ 
 Dâm zülf ü dâne òâl ü àamze tîr-i òûn-feşân 
 
3 Dil nice cûş itmesün mestâne bezm-i èaşúla 
 Bâde leb sâàar dehen sâúî o yâr-ı dil-sitân 
 
4 Faãl-ı seyr-i bâàı gül-geşt-i bahârı neyleyem 
 Eşk cû dil èandelîb ü óüsn-i dilber gül-sitân 
 
5 El-óaõer müjgânlarından ebruvânından Naôîm 
 Úaãd-ı cân itmiş o òûnî tîr-i èişve der-kemân 
 
 528 (T: 295a, H: 211b, R: 278b, A: 241a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Eyleyen şemè-i münîr-i bezmi zerrîn sürme-dân  
 Eylemiş pervânesi èaşú âteşiyle bî-zebân 
 
2 Gösterüp èuşşâú-ı zâra sürme-gûn ebruvân 
 Ebkem itmiş derd-i èaşúıyla o mâh-ı dil-sitân  
  
3 Dûd-ı âh-ı sürme-reng-i èâşıúı sîr eyleyüp 
 Bir tekellüm itmedi lâl oldı ol nâ-mihribân 
 
4 Ùûùî-i cânı gehî òâmûş geh gûyâ ider 
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 Laèl-i şekker-rîz ü zülf-i sürme-reng-i dilberân 
 
5 Beste-dem mey-òâne-i èaşúınla olmuş bî-úuãûr 
 Fikr-i òâl-i sürme-gûnıyla Naôîm-i nâtüvân 
 
 529 (T: 295a, H: 212a, R: 278b, A: 241b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Oldı maècûn-ı leb-i dilber naãîb-i èâşıúân 
 Bir müferrió itdi peydâ ol ùabîb-i èâşıúân 
 
2 Deyr-i óüsn içre perestiş-gâh-ı èaşú olsa nola 
 Bir ãanem ebrûsıdır şekl-i ãalîb-i èâşıúân 
 
3 Devlet-i dîdâr el virdi felekde var ise 
 Òâl-i rûy-ı yârdir keffü'l-óaêîbdir èâşıúân 
 
4 Dâm-ı zülfüñ eylemiş òam-der-òam ol ãayyâd yâr 
 Düşmesün yâ Rab aña murà-ı şekîb-i èâşıúân 
 
5 Her nigehde vâlih ü dîvâne eyler görmedim 
 áamze-i câdû gibi bir dil-firîb-i èâşıúân 
 
6 Dûd-ı âhından gelen nefòa şemîm-i èaşúdır 
 Müşg-bûdur dem-be-dem enfâs-ı ùîb-i èâşıúân 
 
7 Gülşen-i cûd-ı maóabbetle Naôîm-i zârdır 
 Şimdi bir òûnîn-terâne èandelîb-i èâşıúân 
 
 530 (T: 295a, H: 212a, R: 279a, A: 241b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 İtdikçe nigâhım heves-i sûy-ı girîbân1 
 Her merdüm-i çeşmim ola bir gûy-ı girîbân 
 

                                                           
1 İtdikçe, A: Eylerse 
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2 Âàûşını bir mâh-veşe cilve-geh itmiş 
 Olmaz mı óased hâle-i pehlû-yı girîbân 
 
3 Almış úolına sîm-beden bir ãanem-i şûò 
 Aósente zehî úuvvet-i bâzû-yı girîbân 
 
4 Ârâyiş-i óüsn olsa nola èârıø u gerden 
 Gülzâr-ı melâóatdir o bû-cûy-ı girîbân 
 
5 Bûs eylemeyen gerden-i cânânı Naôîmâ 
 Olsa nola úaniè-şüde-i kûy-ı girîbân 
 
 531 (T: 295b, H: 212a, R: 279a, A: 241b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Beni dûr itdi cânândan èadû cânından ayrılsun 
 Degil cânından ey dil yâr u cânânından ayrılsun 
 
2 Cüdâ úıldı raúîb-i rû-siyeh cânânımı benden 
 O kâfir-mâcerâ dîninden îmânından ayrılsun 
 
3 Ne cân cânânesinden hecr ile yâ Rab cüdâ düşsün 
 Ne dil dildârınıñ zülf-i perîşânından ayrılsun 
 
4 Ne olsun bir gül-i ter gülşen-i èâlemde bülbülsüz 
 Ne bir bülbül çemende verd-i òandânından ayrılsun 
 
5 Ne dil ol naòl-i nâzıñ óasret-i reftârını çeksün 
 Ne òod bir fâòte serv-i òırâmânından ayrılsun 
 
6 Ne bir pervâne dûr olsun kenâr-ı şemè-i bezminden 
 Ne bir õerre ilâhî mihr-i raòşânından ayrılsun 
 
7 Ne yâr itsün Naôîm-i zârsız ârâm bir laóôa 
 Ne yâriñ oldı yâ Rab sâye-i óüsn yanından ayrılsun 
 
 532 (T: 295b, H: 212b, R: 279a, A: 242a) 
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 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 áamım ol kec-külâh-ı nâz içün her yerde söylensün  
 Yolında çekdigim derd ü belâ dillerde söylensün 
 
2 Başımdan mâcerâ-yı seyl-i óasret aşduàın bilsün 
 Benim de ser-güzeştim meclis-i dilberde söylensün 
 
3 Maóabbet-nâme-i Mecnûn u Leylî ùayy olur âòir 
 Hele bir gün benimle ol perî-peyker de söylensün 
 
4 Aúıt eşk-i dem-â-dem òâk-i râh ol yâre kim nâmıñ 
 Olup hemvâre èâlem-gîr baór ü berde söylensin 
 
5 O şûòuñ dest-bürd-i àamzesinden şekve-i èuşşâú 
 Degildir bunda mümkin èarãa-i maóşerde söylensün 
 
6 Yeter olduú yeter peyàûle-gîr-i yeés ü nâ-kâmî 
 Fenâ dünyâda himmet ãâóibi bir er de söylensün 
 
7 Düşürdüñ dillere söylendi eşèârıñ hezâr-minnet 
 Seniñ gibi Naôîmâ bir süòan-perver de söylensün 
 
 533 (T: 296a, H: 212b, R: 279b, A: 237a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Şeróa vü dâàım görüp nice telâşı olmasun 
 èÂşıú isterse gözi üstünde úaşı olmasun 
 
2 èAksine gerdân iden dolâb-ı çaròı èâşıúıñ 
 Mâcerâsın naúl iderken gözi yaşı olmasun 
 
3 Yapmadı vîrâne göñlüm dest-i luùf-ı rûzgâr 
 èÂlemiñ şimden-girü ùaş üzre ùaşı olmasun 
 
4 Lâle-veş ãad-çâk-i àamdır àonca-veş pür-òûn-ı dil 
 Kimse dâà-ı èaşú ile baàrında başı olmasun 
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5 Tek nevâl-i maèrifetden óiããe-dâr olsun Naôîm 
 èÂrifiñ olmazsa da èaúl-ı maèâşı olmasun 
 
 534 (T: 296a, H: 212b, R: 279b, A: 242a) 
 (Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün) 
 
1 Úomaz âsiyâbını çarò ki murâdım üzre dönsün 
 Meåel-i daúîúdir bu ögünürse baòt ögünsün 
 
2 O perîye gizli derdim benim âşikâre itdi  
 Bu dem-â-dem âhımıñ âh dilerim ocaàı sönsün 
 
3 áam-ı ebrû-yı dilârâ bizi itdi ãâéim-i hecr 
 O hilâl-i èîd-i behcet ne var ayda bir görünsün 
 
4 Düşe mülk-i óüsne âòir yine sû-be-sû keş-â-keş 
 Hele o dü-zülf-i müşgîn iki cânibe bölünsün 
 
5 Eåer eylemez mi âhım dil-i âhenîn-i yâra 
 Şeb u rûz dâàlarla nice bir göñül dögünsün 
 
6 O nihâl-i ser-bülendiñ yanına düşüp Naôîmâ 
 Dil-i zârı meyl idenler yine sâye-veş sürünsün 
 
 535 (T: 296a, H: 213a, R: 279b, A: 242a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün) 
 
1 Şâne dest ursun o gîsû-yı siyeh-kâr bölünsün 
 Òayl-i kâfir yine dil almaàa tekrâr bölünsün 
 
2 Dûş olup evc-i maóabbetde küleng-i dil-i èuşşâú 
 Şâh-bâz-ı nigeh-i yâr ile de yâr bölünsün  
 
3 Baòşiş-i óüsnini görmüş yine èuşşâúa sezâ-vâr 
 Baña da óiããe-i bûs-ı leb-i dildâr bölünsün 
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4 İkimiz yek-dil iken óayf ayırdı bizi âòir 
 Dilerim erre ile ortadan aàyâr bölünsün 
 
5 Yetişür àamze Naôîmâ ãaf-ı müjgâna ne óâcet 
 áâret-i mülk-i dile leşker-i Tâtâr bölünsün 
 
 536 (T: 296b, H: 213a, R: 280a, A: 242a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Piyâle cünbişe gelsün şarâb mevc ursun 
 Òurûş idüp o yem-i şuèle-tâb mevc ursun 
 
2 Cihânı ser-be-ser itsün àarîú-i úulzüm-i nûr 
 Muòîù-i şaèşaèa-i âfitâb mevc ursun 
 
3 O deñli saòt gerekdir ki bâd-ı ãarãar-ı âh 
 Güõâr iderse feøâdan serâb mevc ursun 
 
4 Bizi àarîú-i mey it al ele sâúî úadeó 
 Yine o lücce-i âteş-óabâb mevc ursun 
 
5 Güher-feşân ola demdir sirişk-i dîde Naôîm 
 Derûn-ı dilde olan òûn-ı nâb mevc ursun 
 
 537 (T: 296b, H: 213a, R: 280a, A: 242b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Óarîm-i dilde àamıñ maórem olmasun nolsun 
 Derûn-ı sînede sensiz àam olmasun nolsun 
 
2 Òaùıñ firâúı nola itse dîdemi pür-òûn 
 Çemende èişret ü èîş ü dem olmasun nolsun 
 
3 Bu reng ü bûyla sâúî eliñde câm-ı şarâb 
 Şüküfte àonca-i bâà-ı Cem olmasun nolsun 
 
4 èAceb mi silsile-cünbân isek cünûnumuza 
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 Sebeb o kâkül-i òam-der-òam olmasun nolsun 
 
5 Henûz feyø-i ilâhîye maôhar olmuşdur 
 Naôîm şâèir-i muèciz-dem olmasun nolsun 
 
 538 (T: 296b, H: 213b, R: 280a, A: 242b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 
1 Naòl-ı niyâza âfet-i ãarãar-ı nâz degmesün 
 Òırmen-i nâza da meded berú-i niyâz degmesün 
 
2 Çîn-i cebîn-i dilbere ney ki sebeb bilinmedi 
 Òâùır-ı saòtına göñül sûz u güdâz degmesün 
 
3 O şeh-i óüsn incinür belki òamûş ey göñül 
 Gûşına óarf-i nâle-i şekve-ùırâz degmesün 
 
4 Òâùır-ı èâşıúa meded ùaèn-ı èadû doúunmasun 
 Âyîne-i óaúîúate seng-i mecâz degmesün 
 
5 Seyr-i cemâl-i yâr ile úâniè ü sîriz Naôîm 
 Òân-ı viãâl-i dilbere dîde-i âz degmesün 
 
 539 (T: 296b, H: 213b, R: 280a, A: 242b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ol mest-i nâz òançer-i bürrâna ãunmasun 
 Tîà-ı èitâbı dile geh ü câna ãunmasun 
 
2 İúlîm-i óüsni ser-be-ser âşûb-gâh ider 
 Dest-i nesîm o zülf-i perîşâna ãunmasun 
 
3 Òançer-be-dest-i nâz òırâmân o kec-külâh 
 Ceyb-i niyâz èâşıúa mestâne ãunmasun 
 
4 Muràân èaúlı bend-i kemend-i cünûn ider 
 Ol zülf ü òâl dâm úurup dâne ãunmasun 
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5 Olmuş siyâh-mest-i mey-i òûn-ı dil yeter 
 Sâúî-i àamze çeşmine peymâne ãunmasun 
 
6 Dil kenâr úaydına düşmüş maóal bulup 
 Rindâna èarø-ı óâlini cânâne ãunmasun 
 
7 Lâ-büd kelâmı õîver-i gûş-ı úabûl olur  
 Destin Naôîm kilk-i dür-efşâna ãunmasun 
 
 540 (T: 297a, H: 213b, R: 280b, A: 242b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Vücûdumı reh-i èaşúıñda kim türâb iderin 
 Sevâd-ı dîde-i òurşîd ü mâh-tâb iderin 
 
2 Sebû sebû cigerim fürúatiñle òûn-ı dili 
 áamıñla baàrımı çâk eyleyüp kebâb iderin1 
 
3 Sirişk-i âlle müjgânım eyleyüp gül-rîz 
 Bütân-ı óayrete rengînî-i òiøâb iderin 
 
4 Dil-i ùapîdemi èaşúıñla nîm-bismil idüp  
 äabâó-ı maóşere dek vaúf-ı ıøùırâb iderin 
 
5 O deñli kûyuña cân ile ârzû-mendim  
 Ki şuèle-zâr da olsa yolum şitâb iderin 
 
6 Bu deşt-gehde ben ol ãayd-ı nâ-pesendim kim 
 Kemend-i dâma bile düşmege óicâb iderin 
 
7 Süòanda ùabè-ı Naôîm'iñ güşâd idüp úuflin 
 Cevâhiri yine kânından intiòâb iderin  
 
 541 (T: 297a, H: 214a, R: 280b, A: 243a) 

                                                           
1 Beyit, T nüshasında bulunmamaktadır. 
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 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 O bezm-i óasrete kim baàrımı kebâb iderin 
 Piyâle dîdemi òûn-ı dili şarâb iderin 
 
2 Görüp o lebleri yâúûtı girye-nâk olsam 
 Kenâr-ı çeşmimi lebrîz-i laèl-i nâb iderin 
 
3 Òayâl-i òâl-i ruòıyla çemende âh itsem       
 Derûn-ı lâleyi pür-dâà-ı ıøùırâb iderin 
 
4 Baúup èiõârına gâhî şikenc-i zülfine geh 
 Bahâr-ı bâàda seyr-i kenâr-ı âb iderin 
 
5 Derûnuma heves-i ebruvânını düşürüp 
 Ùılısm-ı dilde dü-tîà-ı siyâh-tâb iderin 
 
7 Düşer diyü şafaú-ı sürme mâh-ı ruòsârı  
 O mihr-i óüsne niyâzımdan ictinâb iderin 
 
8 Naôîm èârıø-ı ebkâr-ı naôma óüsn virüp  
 Midâd-ı kilk-i terim óâl-i intiòâb iderin 
 
 542 (T: 297b, R: 281a, A: 243a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Gitmezdi Úays-ı zârıñ ãabr u sükûn elinden 
 Leylâ'nıñ içmeseydi câm-ı cünûn elinden 
 
2 Tesòîr-i ehl-i èaşúa meşàûldür dem-â-dem 
 Düşmez o ùıfl-ı nâzıñ levó-i füsûn elinden 
 
3 Destân-ı rûzgâra zinhâr sîne germe 
 Sührâb iseñ olursuñ âòir zebûn elinden 
 
4 Envâèını cünûnuñ fehm iden ehl-i óâliñ 
 Olsa èaceb mi èâciz her õû-fünûn elinden 
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5 Feryâd u nâle eyler ol büt-perest-i nâzıñ 
 Deyr içre gâh nâúûs geh eràanûn elinden 
 
6 Âb-ı óayâtı içmem ãunsa raúîb-i nâdân 
 Câm-ı viãâli çekmem aàyâr-ı dûn elinden 
 
7 Bilmez lüàât-ı èaşúı efsürde-dil Naôîmâ 
 Şeró ile geçse bir bir cümle mütûn elinden 
 
 543 (T: 297b, R: 281a, A: 243a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Çeşmi der-òâbdır ebrû-yı girih-gîrinden 
 Fitne bîdâr olamaz òaşyet-i şemşîrinden 
 
2 İtdi rem-òorde àazâl-i nigeh-i Leylâ'yı 
 Maàz-ı bâdâm-ı cünûn óalúa-i zencîrinden 
 
3 Âhû-yı Çîn ü Òıùâ vü Òuteni eyleye mest 
 Nefòa-rîz olsa ãabâ vâdî-i naòcîrinden 
 
4 Doldı ãandûúa-i sînem gibi úandîl-i derûn 
 Dü-kemân-ebrû-yı peykân-nigehiñ tîrinden 
 
5 Daòi nâ-ceste iken nâvek-i nâgeh-eåeri 
 Zaòm-ı dil tâzelenür sürèat-i teéåîrinden 
 
6 Âyine-òâne-i çeşmimde daòi èaks ideli 
 Úande baúsam alamam dîdemi taãvîrinden 
 
7 Şeró-i rummân-ı lebinde iki şaúú oldı Naôîm 
 Òâme-i şehd-i zebân leõõet-i taèbîrinden 
 
 544 (T: 297b, R: 281a, A: 243a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
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1 Görüp ol naòl-i òırâmânı gehî dâmen-çîn 
 Oldılar bâàda her serv-i sehî dâmen-çîn 
 
2 Şebnem-i feyø ile itmiş çemen-ârâ-yı edeb 
 áonca-i ter gibi ol kec-külehi dâmen-çîn 
 
3 Yine bir fitneyi taórîke èalâmet ancaú 
 èAlem-i úaddini ôann itme tehî dâmen-çîn 
 
4 Òâr-ı ãaórâ-yı èalâyıúdan iden âzâde 
 Eylemiş òayme gibi mihr ü mehi dâmen-çîn  
 
5 Cilve-gehdir yine de târı bir âşûba Naôîm 
 Ne úadar olsa da zülf-i siyehi dâmen-çîn 
 
 545 (T: 298a, R: 281b, A: 243b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Görüp ol dürr-i yetîmiñ güher-i mengûşın 
 Her ãadef dîde gibi eyledi bâz âàûşın 
 
2 Nâlesin itmez idi bezm-i çemende tekrâr 
 Naàme-i bülbüle gül ùutmasa ey dil gûşın 
 
3 Bâdî-i mihr ü maóabbetle göñül úandil iken 
 Eylemişdi daòi Cem câm-ı meyiñ serpûşın 
 
4 èÂúıbet meygede-i vuãlat olur òâb-gehi 
 Eyleyen vaúf-ı sebû-yı mey-i óasret dûşın 
 
5 Zülf-i dilber gibi her demde perîşân-dil olur 
 Ol ki cemè eylemeye başına èaúl u hûşın 
 
6 Ne òıred úaldı ne ãabr u ne sükûn u ârâm 
 Aldı bir şâh-ı óüsn burc-ı beden varoşın 
 
7 Ne bilür õevúini mestân raóîú-i èaşúıñ 
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 Çekmeyen bezm-i àamıñ sâàar-ı nûş-â-nûşın 
 
8 Ser-i engüşt-i muèârıødan olur âsûde 
 Bend iden mühr-i sükût ile leb-i òâmûşın 
 
9 Oldı her saùrı birer mevc bu raènâ àazeliñ 
 Lücce-i ùabè-ı Naôîm'iñ yine seyr it cûşın 
 
 546 (T: 298a, R: 281b, A: 243b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Òûblar ãaúlamaz esrârını èâşıúlardan 
 Ki olur èâşıú olanlar gözi açıúlardan 
 
2 Dilbere sûz-ı derûnı nice teéåîr eyler 
 Olmayan lâle-ãıfat sînesi yanıúlardan 
 
3 Ruúabâ yâri ider èâşıúına düşmen-i cân 
 Meded Allâh'a ãıàındıú o münâfıúlardan 
 
4 Nâvek-i nâlesi ùaş olsa iãâbet eyler 
 Gelmez elbette òaùâ èâşıú-ı ãâdıúlardan 
 
5 Bilürüm gerçi degildir saña cânım lâyıú 
 Sensin ammâ ki benim cânıma lâyıúlardan 
 
6 Bî-riyâ giryesi òoşdur bize mestâneleriñ 
 Bezm-i taúvâda riyâ eyleyen ayıúlardan 
 
7 Cevr ider oldı felek devr-i muòâlifle Naôîm 
 Dûr düşdüñ úatı çoú yâr-ı muvâfıúlardan 
 
 547 (T: 298b, R: 281b, A: 243b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün)  
 
1 Alur âàûşa úadd-i dil-rübâsın 
 Çeken ol naòl-i bâlânıñ belâsın 
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2 Başımda var iken sevdâ-yı zülfi 
 Cihânıñ neylerim ôıll-i hümâsın 
 
3 Sirişk ü âh-ı èâşıúdan bilürler 
 Maóabbet şehriniñ âb u hevâsın 
 
4 Girer saèy eyleyüp iórâm-ı şevúe 
 İdenler Kaèbe-i èaşúıñ ãafâsın 
 
5 Nola gözyaşına àarú olsa èâşıú 
 O şûòa naúl iderken mâcerâsın 
 
6 Hezârân dîde nâôır gül ãanurlar 
 Geyince çeşm-i bülbülden libâsın 
 
7 Göñül âyînesi èaksiyle pürdür 
 Şeh-i óüsnüm úomaz tenhâ gedâsın 
 
8 Ola òüsrev eger gûş itse úâéil 
 Naôîm'iñ cûş ile şîrîn edâsın 
 
 548 (T: 298b, R: 282a, A: 244a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ne bir hem-dem ne bir maórem ne bir yâr-ı ãadîú olsun 
 Benim ey dil o mâh-ı mihribânım tek şefîú olsun 
 
2 Òayâlinden cüdâ dîde àamından dûr olan òâùır 
 Biri baóre àarîú olsun biri nâle óarîú olsun 
 
3 èAãâya düşmeyenler nergis-i bîmârı derdinden 
 Gözi yaşına nîlûfer gibi yâ Rab àarîú olsun 
 
4 Ùarab-gâh-ı cihânda köhne rind-i bâde-âşâmız 
 Bize sâúî-i meclis tâze vü ãahbâ èatîú olsun 
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5 Aña dip gösterir elbette sermestân-ı deryâ-nûş 
 Gerekse lücce-i girdâb raùl-ı mey èamîú olsun 
 
6 Òumâr-âlûd-ı hicrâna leb-i dilber yeter maècûn 
 Ne mey-òâne ne câm-ı Cem ne ãahbâ-yı raóîú olsun 
 
7 áarîbâne idince èazm-i râh-ı menzil-i maúãûd 
 Naôîm-i zâra yâ Rab Òıør-ı tevfîúiñ refîú olsun 
 
 549 (T: 298b, R: 282a, A: 244a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Úuruldı bezm-i gülşen cemè olup ezhâr-ı gûn-â-gûn 
 Óarîfâne çıúardı kîsesinden àonca bir altun 
 
2 Göreydi kâkül-i şeb-gûnıñı ey sebz-i tih gül-gûn 
 Beyâbânlarda yâ Leylî dimezdi bir daòi Mecnûn 
 
3 Şemîm-i òaùù-ı müşgîniyle itmiş laèl-i òandânıñ 
 Derûn-ı àoncayı pür-dâà-ı sevdâ lâleyi dil-òûn 
 
4 Görüp reftârıñı vaãf-ı úadiñde itdiler îrâd 
 Kenâr-ı cûda her serv-i sehî bir mıãraè-ı mevzûn 
 
5 Serinde pârelensün tîşe-i Ferhâd o Mecnûn'uñ 
 Ki ednâ âh ile ãad bî-sütûnı itmeye Hâmûn 
 
6 Derûn-ı tîre olmaz feyø-yâb-ı pend-i rûşen-dil 
 Sevâd-ı mâh çıúmaz mihr-i enver olsa da ãâbûn 
 
7 Naôîm âyîne-i èâlem-nümâdır var ise ùabèıñ 
 Ki anda gûne gûne cilve-gerdir şâhid-i maømûn 
 
 550 (T: 299a, R: 282b, A: 244a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Heves itmez óarem-i vuãlatına yâr diyen  
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 İstemez cenneti her vech ile dîdâr diyen 
 
2 Yedi dûzaò daòi sûzân idemez bir mûyın 
 Úulına gülşen ider âteşi yâ nâr diyen 
 
3 Bilmemiş õevú-i viãâliñ àam-ı hicrân idügin 
 Vuãlata ãubó-ı ùarab hecre şeb-i târ diyen 
 
4 Nice ãalundıàı Manãûr-ı ser-endâz yeter 
 Úatı meydân-ı maóabbetde yerim var diyen 
 
5 Õevú-i imrûzı úoyup àuããa-i ferdâ çekeniñ 
 Baña dîvâne gelür èaúlı anıñ var diyen 
 
6 Her keş-â-keşden olur serv gibi dâmen-çîn 
 Òârına bu çemeniñ gül gülüne òâr diyen 
 
7 Bâà-ı èâlemde bulunmaz gül-i bî-òâr Naôîm 
 Yârsız úalsa nola olmasa aàyâr diyen 
 
 551 (T: 299a, R: 282b, A: 244b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Gelmedi bir òaber-i müjde ile yâra giden 
 Úaldı göñlüm gibi òavfım bu ki dildâra giden 
 
2 Dilberi görmege varma derine ölmege var 
 Oldı maórûm-ı şehâdet sefere kâra giden 
 
3 Şevú-i laèliyle varan kûyına şûrîde gelür 
 Mest-i medhûş döner òâne-i òâmmâra giden 
 
4 O ùabîb-i dil ider òasta-i èaşúa dermân 
 Bulur elbette devâ derdine tîmâra giden 
 
5 Úaydın eyle fenâ deştini bir kerre úıyâs 
 Bir daòi ãanma gelür ey dil-i âvâre giden 
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6 Bizi de úulluàına èafv idüp itmez mi úabûl 
 Eyleyen dergehine Yûsuf'ı bâzâra giden 
 
7 Naúd-i hemyânçe-i endîşeñi òarc eyle Naôîm 
 äanma yâbâne gider naôm-ı dürer-bâra giden 
 
 552 (T: 299b, R: 282b, A: 244b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Bîhûde úaşıñ yâyını ey mâh úurarsın 
 Bu óüsn ile sen pençe-i òurşîdi burarsın 
 
2 Şeb-dîz-i òaùıñla giderek ey ruòı gülgûn 
 Çoú Òusrev ü Şîrîn'i melâóatde yorarsın 
 
3 Úalmaz bu ùarâvet saña òaùùıñ gelüp âòir 
 Cânâ seni şimdi ãoranı sen de ãorarsın 
 
4 Rüéyâda seni òayr ola âàûşuma aldım 
 Taèbîrini ey Yûsuf-ı óüsnüm ne yorarsın 
 
5 äahbâ-yı leb-i dilberi añma baña dirsin 
 Ammâ ki Naôîmâ eliñe girse ãorarsın 
 
 553 (T: 299b, R: 283a, A: 244b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Olaldan Úays u Leylî nâôır u manôûr mektebden 
 Úopar tâ ãubó-ı maóşer her seóer ãad-şûr mektebden 
 
2 Dil-i efsürde olmaz behre-ver ders-i maóabbetden 
 Olur şâkird-i nâ-úâbil hemîşe dûr mektebden 
 
3 Çıúup seyr-i cemâle sînelerden şâd olur diller 
 Gelür eùfâl âzâd olsalar mesrûr mektebden 
 



968 
 

4 Girîbân-ı şekîbim ceyb-i èaúlım gibi çâk oldı 
 Çıúınca kec-küleh ol dilber-i maàrûr mektebden 
 
5 Cemâl-i bâ-kemâlin seyr idüp ol ùıfl-ı âzâdın 
 Baúınca mest olur olsa çıúan mestûr mektebden 
 
6 Döner ãaón-ı cinâna cemè-i òûbân ile bâzî-gâh 
 Òırâm-ı nâz ile gelse o reşk-i óûr mektebden 
 
7 Bugün ùıfl-ı dili virdim yine bir òâce-i óüsne 
 Naôîm-âsâ èaceb mi olmasam mehcûr mektebden 
 
 554 (T: 299b, R: 283a, A: 244b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bir òaber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan 
 Cânımıñ cânı óabîbimden o cânânımdan 
 
2 Beni ferdâya ãalup şimdi kimiñle ãalınur 
 Òaberiñ var mı ãabâ serv-i òırâmânımdan 
 
3 Yüri ey bâd-ı seóer şemmesini èarø eyle 
 O perî-şânıma aóvâl-i perîşânımdan 
 
4 Nâme lâzım degil ol şûò bilür òâme gibi 
 Şeró-i óâl-i dilimi çâk-ı girîbânımdan 
 
5 Rûzgârıyla o sengîn-dile teéåîr eyler 
 Óaõer itsün óaõer âh-ı dil-i sûzânımdan 
 
6 Müjde-i vuãlatına dîde-be-râhım şeb u rûz 
 Mâh-rû zühre-cebîn mihr-i dıraòşânımdan 
 
7 Olmada òâl-i ruò-ı şâhid-i endîşe Naôîm 
 Her düşen noúùa ser-i kilk-i dür-efşânımdan 
 
 555 (T: 300a, R: 283a, A: 245a) 
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 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èAks-i óüsnüñ girye maóv itmez derûn-ı sîneden 
 Şüst u şû úılmaz izâle ãûreti âyîneden 
 
2 Hefte-i èaşúıñ diler her rûzı bir sâl olduàın 
 Ùıfl-ı dil òaôô eylemez âzâdî-i âzîneden 
 
3 Çeşm-i òâb-âlûdın açmaz mest-i nâzım var ise 
 Pür-şikest olmuş òumâr-ı bâde-i dûşîneden 
 
4 æıúlet-i zerú u riyâdan òıffet isterseñ eger 
 Fârià ol zâhid ridâdan tâcdan peşmîneden 
 
5 Dürdî-i ãahbâ gibi úalma ayaúlarda müdâm 
 Sîneñi pâk it óabâb-âsâ hevâ-yı kîneden 
 
6 Eylemez hergiz dil-i âgâh meyl-i zülf ü òâl 
 Kim hümâ âzâdedir elbette dâm u çîneden 
 
7 Bî-òodâne eşk-i òûn-âlûd òoşdur ey Naôîm 
 Dürr ü yâúût ile mâl-â-mâl olan gencîneden 
 
 556 (R: 356a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Olmazdı úaddi olmasa serv-i çemen çemân 
 Reftârını görünce olur nârven revân 
 
2 Gûş-ı niyâzı güllere güftârı ùutdurur  
 Açdıúça óarf-i nâza o àonca-dehen dehân 
 
3 Baàlansa zülfüne o büt-i deyr èişveniñ 
 Zünnâr nâmın añmaz idi berhemen hemân 
 
4 Manãûr gibi ol şeh-i óüsn ü melâóatiñ 
 Berdâr-ı èaşúına ola zülfi resen resân 
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5 Óükmin virirse òâl-i lebi baòtı añlamam  
 Ola Naôîm óâl-i Süheyl-i Yemen yamân 
 
 Óarfü'l-Vâv 
 
 557 (T: 26b, H: 27a, R: 26b, A: 99a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey tenûr-ı èizzetiñden mihr-i enver bir èalev 
 Òalúa-i dergâh-ı gerdûn-âsitânıñ mâh-ı nev 
 
2 Oldılar cümle ùufeyliñ enbiyâ vü mürselîn 
 Ey sipâh-ı ümmete râyât-ı úaddiñ pîş-rev 
 
3 Tâ úıyâmet râéic olsa sikke-i mihriñ nola 
 Naúd-i pâk-i èaşúıña dünyâ vü mâ-fîhâ girev 
 
4 Òûşe-i èıúd-ı åüreyyâ mezraè-i eflâkde 
 Kişt-zâr-ı rifèatiñden düşdi hengâm-ı direv 
 
5 Gülşen-i úadriñde çarò-ı âsumân bir berg-i sebz 
 Òırmen-i şânıñda ser-tâ-ser zemîn miúdâr-ı cev 
 
6 èArãa-i medóiñde úaãd itdikçe cevelân olur 
 Òaùve-i ûlâda èâciz raòş-ı èaúl-ı tîz-rev 
 
7 Olmaú isterseñ Naôîm elbette maóbûbu'l-úulûb 
 Cân u dilden âl ü evlâd-ı óabîbullâhı sev 
 
 558 (T: 300a, H: 214a, R: 283b, A: 99b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey òam-ı çevgân-ı fermânında kevneyn iki gû 
 Şehriyâr-ı kâm-baòş u şeh-süvâr-ı kâm-cû 
 
2 èÂrıøı şems-i êuóâ ve'l-leyl o müşgîn-gîsuvân 
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 Úâbe úavseyn ebruvânı ãubó-ı ev-ednâ o rû 
 
3 Tûtiyâ-yı úudsiyân müşgîn-türâb-ı ravøası 
 Kîmyâ-yı òalú-ı èâlem ol muèanber òâk-i kû 
 
4 Vaãf-ı şânında ser-â-ser âsumân pür-óarf ü ãavt 
 Midóat-i õât u ãıfâtında cihân pür-güft ü gû 
 
5 Dergeh-i èarş-âsitânında müyesser her murâd 
 Ravøa-i cennet-nişânında müheyyâ ârzû 
 
6 Virdi revnaú kâéinâta èaúl-ı evvel her ùaraf     
 Oldı cârî şeş cihâta óükm-i şerèi sû-be-sû 
 
7 Zaòmî-i tîr-i úaøâ-peykânı mecrûó-ı úader 
 Çâkî-i şemşîr-i bürrânın ecel eyler rüfû 
 
8 Bezm-gâh-ı èaşúına laòt-ı ciger nuúl-i kebâb 
 Dürd-nûş-ı derdine dîde úadeódir dil sebû 
 
9 Rû-siyâhım maèãiyetle olmada rîşim sefîd 
 Yâ nebî èafv eyle aóvâlim bilürsüñ mû-be-mû 
 
10 Yâ Resûlallâh nem-i èaşúıñla jeng-i àayrdan 
 Eyle miréât-ı dil ü cân-ı Naôîm'i şüst u şû 
 
 559 (T: 300b, H: 214b, R: 283b, A: 245a) 
 (Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün) 
 
1 Yine başladı òırâma ãalınup o úadd-i dil-cû 
 Nola pâyına aúıtsam iki dîdeden iki cû 
 
2 Tenim oldı dîde dîde úaddim eyledi òamîde 
 Neler itmedi meger kim baña ol dü-çeşm ü ebrû 
 
3 Biri mihre secde eyler biri âteşe perestiş 
 Ruòı üzre zülf-i kâfir lebi üzre òâl-i hindû 
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4 O dü-çeşm-i dil-firîbe didiler dûçâr olanlar 
 İki ôâlim iki maôlûm iki şîr iki âhû 
 
5 Naôar eyleyüp bütâna bilürüz èayâr-ı óüsnün 
 Ki dinildi èaúl mîzân nola olsa göz terâzû 
 
6 Düşürüp dil-i nizârı nola itseler giriftâr 
 Çeh-i Bâbil ol õeúandır iki zülf iki câdû 
 
7 Şeb-i àamda èâşıú oldur ki müdâm sûz-ı dilden 
 Olsa âteşîn-zebâne bedeninde her ser-i mû 
 
8 áam u şâdî-i cihâna naôar itmeyen dil-i ãâf 
 Bile renc-i râóat-ı cân ola nîşi nûş-dârû 
 
9 Leb-i yâri vaãf iderken nice olmasun Naôîm'iñ 
 Úalemi hezâr destân dil-i ùûùî-i süòan-gû 
 
 560 (T: 300b, H: 214b, R: 284a, A: 245a) 
 (Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün) 
 
1 Ne müretteb oldı bisâùımız ne piyâle pür-mül-i ârzû 
 Ne bahârı geldi bu gülşeniñ ne açıldı bir gül-i ârzû 
 
2 Elem-i òumâr ile bilmeziz nice neşve-yâb oluruz èaceb 
 Ne mey-i neşâùla pür-úadeó ü ne serde úulúul-i ârzû   
 
3 Nola âb u tâbını görmesem daòi rûy-ı şâhid-i baòtıñ 
 Ne nesîm açdı niúâbını ne döküldi kâkül-i ârzû 
 
4 İdeli nihân ruò u zülfini o nihâl-i nâz meşâmıma 
 Ne resîde bûy-ı gül-i ùarab ne şemîm-i sünbül-i ârzû 
 
5 Bu zemîn-i àuããada yeésle nice dil güşâde olur Naôîm 
 Ne gül-i ümîde bahâr var ne nevâ-yı bülbül-i ârzû 
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 561 (T: 301a, H: 214b, R: 284a, A: 245b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Gül-i âlin görüp aldanma gülzâr-ı cihândır bu 
 Hezârân beççe-i bülbül uçurmuş âşiyândır bu 
 
2 Nizâr olmaúla pîrân meşú-i tîr-i âhdan geçer 
 Òam olsa úâmeti dirler kemân-ı imtióândır bu 
 
3 Ser-i bâm-ı gelûya çıúmaàa èazm eyledi âhım  
 Tenimde üstüòân ôann itme yer yer nerdübândır bu     
 
4 Óaõer cânâna râz-ı ser-be-mihr-i èaşúı ifşâdan 
 Oúunmuş meclis-i şâh u gedâda dâstândır bu 
 
5 Elif úaddiñ der-âàûş eyleyince oldı úaddim yâ 
 Nola ser-menzile ùaş diksem ey tîr-i kemândır bu 
 
6 Ruò-ı zerdim görüp oldı tebessüm-rîz o gül-ruòsar 
 Görenler didiler kim rîş-òand-ı zaèferândır bu 
 
7 Nola èaks-i cemâl-i bâ-kemâli çıúmasa dilden 
 Ki hem âyînedir dildâra hem âyîne-dândır bu 
 
8 Lebi rûó-ı revân nuùú-ı dil-âvîzi ser-â-ser cân 
 O câm-ı zindegânîdir óayât-ı câvidândır bu 
 
9 Úıyâm-ı úâmetin gör ol òaù-âver yâri seyr eyle 
 Úıyâmetden èalâmet fitne-i âòir zamândır bu 
 
10 Úopardım bâà-ı maènâdan gelürken bir giyâh-ı sebz 
 Faúîrâne Naôîm ehl-i beyâna armaàândır bu 
 
 562 (T: 301a, H: 215a, R: 284b, A: 245b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Fikr-i lebiñle bulmasa dil mülde reng ü bû 
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 Bulmazdı èandelîb daòi gülde reng ü bû 
 
2 Bûy-ı ciger gelür nefes aldıúça dem-be-dem 
 Dönmüş gibi nesîm o kâküle reng ü bû 
 
3 Neşr olmasaydı nefòa-i müşgîn-i ùurresi 
 Olmazdı ãaón-ı bâàda sünbülde reng ü bû 
 
4 Çekmezdi fürúat-i güli faãl-ı bahâra dek 
 Úalsa demâà u dîde-i bülbülde reng ü bû 
 
5 èAşúıñ Naôîm gibi boyanmazdı rengine 
 Mihrüñle olmasaydı úaranfilde reng ü bû 
 
 563 (T: 301a, H: 215a, R: 284b, A: 245b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Her gören dir o büti âfet-i cân ancaú bu 
 Âfet-i cân olan âşûb-ı cihân ancaú bu 
 
2 Dehenin noúùa-i mevhûmeye teşbîh idemem 
 Peyker-i cân gibi var ise nihân ancaú bu 
 
3 Geh nümâyân gehî àâéib olur gözden o mâh 
 Ya perî-zâde yaòûd rûó-ı revân ancaú bu 
 
4 èAnberîn-ùurre o ruòsârı siyeh-pûş itmiş 
 Kisve-i Kaèbe-i işkeste-dilân ancaú bu 
 
5 Ebruvânıyla Naôîmâ müjesin vaãf itsem 
 Seyr iden dir ki óaõer tîr ü kemân ancaú bu 
 
 564 (T: 301b, H: 215a, R: 284b, A: 245b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Òurşîd midir ùalèat-i dilber mi nedir bu 
 Yâ cebhe mi yâ mâh-ı münevver mi nedir bu 
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2 Ser-tâ-be-úadem cân mı èaceb cism-i laùîfi 
 Başdan ayaàa rûó-ı muãavver mi nedir bu 
 
3 Òaùù-ı ruò-ı cânâne mi yâ sebze-i cennet 
 Laèl-i leb-i dilber mi yâ Kevåer mi nedir bu 
 
4 Emvâc-ı müselsel ile bir âb-ı revân mı 
 Düşmüş ruòına zülf-i muèanber mi nedir bu 
 
5 Süròî-i ruò-ı pâk midir yoòsa Naôîmâ 
 Muãóafda olan berg-i gül-i ter mi nedir bu 
 
 565 (T: 301b, R: 285a, A: 246a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Göründi èarø idecek ol úamer-èiõâr ebrû 
 Sipihr-i óüsn ü bahâda hilâl-vâr ebrû 
 
2 Fedâ o çeşm-i siyâha o çîn-i ebrûya 
 Hezâr-çeşm-i siyâh ile ãad-hezâr ebrû 
 
3 Siyâh kuól ile bir sürme-dân úıyâs itdim 
 Gözümdedir daòi ey dil o vesme-dâr ebrû 
 
4 Kime işâret ider şimdi gûşe-i çeşmi  
 Kime dûçâr ola yâ Rab bugün o çâr-ebrû 
 
5 èAceb mi muøùarib olsa sefîne-i dil ü cân 
 Ki oldı mevce-i deryâ-yı óüsn-i yâr ebrû 
 
6 Bahâ-yı câna keser bûs u laèl-i cânânı 
 Ùılısm-ı óüsne olup tîà-ı cân-şikâr ebrû 
 
7 Derûnı tîr-i kemân-dâr-ı èaşúa oldı nişân 
 Naôîm'e èarø ideli yâr-ı àamze-kâr ebrû 
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 566 (T: 301b, R: 285a, A: 246a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 äanma dâà-ı derûn-ı dildir bu  
 Gül-i bâà-ı cünûn-ı dildir bu 
 
2 Ùutdı deyr-i cihânı feryâdım 
 Nâle-i eràanûn-ı dildir bu 
 
3 Doldı laòt-ı cigerle dîde-i ter 
 Ùurfe mecrâ-yı òûn-ı dildir bu 
 
4 Òâùır-ı saòt-ı yâri nerm eyler 
 Kimse bilmez fünûn-ı dildir bu 
 
5 Cân-ı Şîrîn'e itdirir feryâd 
 Vâdî-i Bî-sütûn-ı dildir bu 
 
6 Nefs-i emmâre ser-keş olsa nola 
 Raòş-ı tünd ü óarûn-ı dildir bu 
 
7 Göñlüne uyma ey Naôîm ãaúın 
 Dimesünler zebûn-ı dildir bu 
 
 Óarfü'l-Hâ 
 
 567 (T: 302a, H: 215b, R: 285a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Girândır çeşm-i dilde òâb-ı àaflet yâ Resûlallâh 
 Meger bîdâr ide ãubó-ı hidâyet yâ Resûlallâh 
 
2 Derûnum şuèle-zâr itdi ser-â-ser âteş-i èiãyân 
 Meger iùfâ ide eşk-i nedâmet yâ Resûlallâh 
 
3 Nola bâr-ı girân-ı maèãiyet úaddim dü-tâ itse 
 Getürmez óâãılı ùâà olsa ùâúat yâ Resûlallâh 
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4 Ümîd oldur olam âzâde bîm-i hevl-i maóşerden 
 İderseñ maôhar-ı èayn-ı èinâyet yâ Resûlallâh 
 
5 Cihân zîr-i nigîniñdir ser-â-ser óükm-i şerèiñle 
 Saña maòãûãdur mühr-i nübüvvet yâ Resûlallâh 
 
6 Muùîè-i bârgâh-ı daèvetiñdir èâlem ü âdem 
 Müsellem õâtına emr-i risâlet yâ Resûlallâh 
 
7 Metîn-i üstüvâr olsa èaceb mi çâr-yârıñdır 
 Çihâr-erkân-ı eyvân-ı şerîèat yâ Resûlallâh 
 
8 Úabûl eyle meded reddiñle maórûm itme sulùânım 
 Seniñ maózûnuñam sen eyle şefúat yâ Resûlallâh 
 
9 Benim de óâlime raóm eyle hengâm-ı şefâèatle 
 èUãât-ı ümmete rûz-ı úıyâmet yâ Resûlallâh 
 
10 Güneh-kârım güneh-kârım güneh-kârım Naôîm-âsâ 
 Şefâèat úıl şefâèat úıl şefâèat yâ Resûlallâh 
 
 568 (T: 302a, H: 215b, R: 285b, A: 246a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey olan òâhiş-nümâ ãunè-ı Òudâ'nıñ naúşına 
 Bir nigâh eyle o mâh-ı mihribânıñ naúşına 
 
2 Muãóaf-ı ruòsârına olmuş dü-levó-i zer-nişân 
 Dîde-i èibretle baú ol ebruvânıñ naúşına 
 
3 Cây-ı âsâyiş degildir reng ü bûyun seyr idüp 
 Dil-firîb olma óaõer bâà-ı cihânıñ naúşına 
 
4 Çarò-ı bed-mihriñ dem-â-dem rengdir endîşesi 
 Düşmemek mümkin midir devr-i zamânıñ naúşına 
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5 Çihre-perdâz-ı èarûsân-ı maèânîdir Naôîm 
 Âferîn ol sâóir-i muèciz-beyânıñ naúşına 
 
 569 (T: 302b, H: 216a, R: 285b, A: 246b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Noúùa-i mevhûmedir dirdim dehânıñ şekline 
 Noúùa-i mevhûme teşbîh olsa cânıñ şekline 
 
2 Çeşm-i èâşıúla dem-â-dem cilve eylerken yine 
 Kimse vâúıf olmadı ol óüsn ü ânıñ şekline 
 
3 Mûy-veş fikr-i der-âàûş itmeden olmuş nizâr 
 èÂúıbet girdi dil-i şeydâ miyânıñ şekline 
 
4 èAúlı nâúıã olduàı gün gibi ey mâh âşikâr 
 Beñzeden cirm-i hilâli ebruvânıñ şekline 
 
5 Bûy-ı èanber neşr ider zülfünde âh-ı dil Naôîm 
 Var ise girdi o da bâd-ı ãabânıñ şekline 
 
 570 (T: 302b, H: 216a, R: 285b, A: 246b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Kârı dönmezdi dil-i zâr u óazîniñ èaksine 
 Devr-i dâéim dönmese çarò-ı berîniñ èaksine 
 
2 Âfitâbı burc-ı âbîden ùulûè itdi ãanur 
 Câm-ı ãahbâda baúan ol nâzenîniñ èaksine 
 
3 èÂrife resm-i mecâzîden óaúîúatdir murâd 
 Râstdır úılsañ naôar naúş-ı nigîniñ èaksine 
 
4 Görse miréât-ı felekde vâlih ü óayrân ola 
 Dîde-i mihr ol meh-i zühre-cebîniñ èaksine 
 
5 Çeşm-i terle úâmet-i yâri òayâl eyle Naôîm 
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 Baú derûn-ı cûyda serv-i sehîniñ èaksine 
 
 571 (T: 302b, H: 216a, R: 286a, A: 246b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 İdüp nâr-ı maóabbetle vücûdun úâl pervâne 
 Düşüp şemè üzre oldı murà-ı zerrîn-bâl pervâne  
 
2 Biri ârâyiş-i ãûret biri pîrâye-i maènâ 
 Ser-â-pâ úaldırır bülbül ser-â-ser óâl pervâne 
 
3 Úıyâs itme görüp şevú-i hezârı şevúine anıñ 
 O maóbûs-ı úafes bir beste fârià-bâl pervâne 
 
4 Firâú-ı gülde bâd-ı âh ber-kef bülbül-i şeydâ 
 Fürûà-ı âteş-i èaşúıyla mâl-â-mâl pervâne 
 
5 Miåâl-i gül hezârân-âşinâdır èandelîb ammâ 
 Degildir şemè-veş her cânibe meyyâl pervâne 
 
6 Hemîşe nâle vü şekvâ ile bir şîfte bülbül 
 Hemîşe sûz ile bir sûòte abdâl pervâne 
 
7 Naôîm eczâsı gül olmaú göründi óasb-i óâlinden 
 Görüp sûz u güdâz-ı èaşúı ùutmuş fâl pervâne 
 
 572 (T: 303a, H: 216b, R: 286a, A: 246b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Úudûm-i şemèe idüp beõl-i cûd pervâne 
 Tamâm eyledi maóv-ı vücûd pervâne 
 
2 èAceb mi àonca-i şemè-i münîre baúdıúça 
 Miåâl-i bülbül iderse sürûd pervâne 
 
3 Yaúup vücûdını òâkister itdi raúã-künân 
 Olup fütâde-i şemè-i şühûd pervâne 
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4 Külâh-ı zerle görüp şemè-i bezmi şevúinden 
 Semâèa başlayup itdi sücûd pervâne 
 
5 Naôîm olmadadır nâr-ı èaşú ile sûzân 
 Olup müdâvim-i ism-i Vedûd pervâne 
 
 573 (T: 303a, H: 216b, R: 286a, A: 247a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Benim óâlim dil-i zâr itdi müşkil bir de cânâne 
 Belâdır èâşıú-ı şeydâya bir dil bir de cânâne 
 
2 Nola âàişte-der-òûn olsa murà-ı cân-ı nâlânım 
 Ki tîà-ı èaşú itdi nîm-bismil bir de cânâne 
 
3 Düşer gâhî maóall-i der-kenâr ammâ budur úaydım 
 Arada èarø-ı óâle şerm óâéil bir de cânâne 
 
4 Nola dîvâne olsam pây-ı èaúlım itdiler feryâd 
 O gîsûlar giriftâr-ı selâsil bir de cânâne 
 
5 Hücûm-ı seyl-i óasret itdi başımdan Naôîm-âsâ 
 Beni èaşú itdi böyle pây-der-gil bir de cânâne 
 
 574 (T: 303a, H: 216b, R: 286b, A: 247a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dil-i şeydâ henüz aàyâre maórem yâre bîgâne 
 Ne çâre derd imiş nâ-çâre maórem çâre bîgâne 
 
2 èAceb mi meclis-i vuãlatda da giryân ise èâşıú 
 Hezâr olsun mı hiç gülzâra maórem zâra bîgâne 
 
3 Nola Manãûr-veş óüsnin görüp dil úalsa zülfinde 
 Ki olmaz ruéyet-i dîdâra maórem dâra bîgâne 
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4 Dili bend itse zülfi tâb-ı ruòsârı ider sûzân 
 Degildir berhemen zünnâra maórem nâra bîgâne 
 
5 Naôîm el çekdi bâzâr-ı metâè-ı zühd ü taúvâdan 
 Göñül kim oldı bir mekkâre maórem kâra bîgâne 
 
 575 (T: 303a, H: 216b, R: 286b, A: 247a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bâde laèl-i leb-i cânâne õeúan peymâne 
 İşte gör böyle olur tevbe-şiken peymâne 
 
2 äûret-i câmla açılmaz idi lâle vü gül 
 Olmasa zîb-dih-i bezm-i çemen peymâne 
 
3 Genc-i Cemşîd ayaàında nola beõl itse müdâm 
 Gâh yâúût gehî dürr-i èAden peymâne 
 
4 Her gören mihr ü mehi iki óabâb itdi úıyâs 
 Nice Cemşîd'e ãunuldı bu kühen peymâne 
 
5 Bâdesi âb-ı óayât olsa çekersem sensiz 
 Dâà-ı miónet ola ey àonca-dehen peymâne 
 
6 Eylemiş óasret-i laèliñle meyin òûn-ı derûn 
 Çeşmimi meclis-i èaşúında iden peymâne 
 
7 Her fürûàın ide bir mihr-i cihân-tâb Naôîm 
 Olsa òurşîde eger tâb-fiken peymâne 
 
 576 (T: 303b, H: 217a, R: 286b, A: 247a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 áamze mestâne vü ol çeşm-i siyeh mestâne 
 Fitne sâúî-i mey-i èişve nigeh mestâne 
 
2 Ser-i râhında o şûòuñ óaõer ey dil ki gelür 
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 Girih-i ùurre be-hem ùarz-ı küleh mestâne 
 
3 Fikr-i laèliyle çeker her biri bir câm-ı neşâù 
 Rûz u şeb olsa nola mihr ile meh mestâne 
 
4 Yine mâéil olup úaldı zenaòdânınla   
 Oldı bî-çâre dil üftâde-i çeh mestâne 
 
5 Yâr âşüfte dil âşüfte pür-âteş èuşşâú 
 Pâdişeh mest gedâ mest sipeh mestâne 
 
6 Nice èâşıúda úalur ãabr ki ol çeşm-i siyâh 
 Gâh maòmûr-ı mey-i nâz ola geh mestâne 
 
7 Açmadım râz-ı dili dilbere meclisde Naôîm 
 İtmedim âh murâd üzre güneh mestâne 
 
 577 (T: 303b, H: 217a, R: 287a, A: 247b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ruòuñ èaks eyleyüp oldı dil-i bî-kîne ãad-pâre 
 Belî teéåîr-i âteşden olur âyîne ãad-pâre 
 
2 El urmuş şâne çîn-i zülf-i müşgîn-târ-ı dil-dâra 
 Olurken dem-be-dem sîne-be-sîne yine ãad-pâre 
 
3 Alup bûy-ı dehânın àoncalar kâkülde olmuşlar 
 Girîbân çâk òûn-âlûde dâmen sîne ãad-pâre 
 
4 O şûòuñ olmasaydı çâk çâk-i àonca-i laèli 
 Gülüñ olmazdı böyle geydügi peşmîne ãad-pâre 
 
5 Naôîm-âsâ yeñiden úul yazıldıú bir şeh-i óüsne 
 Beyâøa çıúdı oldı defter-i dîrîne ãad-pâre 
 
 578 (T: 304a, H: 217a, R: 287a, A: 247b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Olup òavf-ı hücûm-ı àamzeden ãad-pâre âyîne   
 Taóammül itmedi bir vech ile dîdâra âyîne 
 
2 áamından zerd iken rûyum cemâlin èarø ider ãanma 
 Dutar øaèf-ı ruòın görsün diyü bîmâra âyîne 
 
3 Yüzün òurşîde gösterdikde çeşmim òîre-nâk oldı 
 Meger dutmuş o meh-rû mihr-i pür-envâra âyîne 
 
4 Ruò-ı dil-dârı òavfdan görmemişdi gördi şâd oldı 
 Yine açdı gözin göñlin hele bir pâre âyîne 
 
5 Şikeste ãanma göstermiş Naôîmâ rûy-ı zîbâsın 
 Perîşân bîm-i èaks-i àamzesinden yâra âyîne 
 
 579 (T: 304a, H: 217b, R: 287a, A: 247b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Bir zaòm-ı tâze açdı o nâ-mihribân yine 
 Úan aàla ey gönül demidir bir zamân yine 
 
2 Ardınca úaldı dîdelerim ol perî-veşiñ 
 Bir anda hem göründi hem oldı nihân yine 
 
3 äayd-ı hümâ-yı câna úuruldı hezâr-óayf 
 Tîr-i nigehle iki kemân ebruvân yine 
 
4 Gîsû-yı èanberînine şûrîde dil esîr 
 Müşgîn kemend-i zülfine üftâde cân yine 
 
5 èÎd oldı dest-bûsına degmez mi dilberiñ 
 Yâ Rab Naôîm-i dil-şüde vü nâ-tüvân yine 
 
 580 (T: 304a, H: 217b, R: 287b, A: 247b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
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1 Nâfe-rîzân çîn-ber-çîn oldı gîsûlar yine 
 Müşgi tekrâr itdi òûn ol èanberîn-mûlar yine 
 
2 Baàrımı deldi òadeng-i àamzeye ruòãat virüp 
 Tîrini atdı kemânın yaãdı ebrûlar yine 
 
3 Zîr-i ùâú-ı ebruvânda ol iki òâli gören 
 Der-kemîn olmuş kemân-ber-dûş hindûlar yine  
 
4 Şâòlardır kim açılmış tâze tâze gülleri 
 Dâàlarla zeyn olup yer yer o bâzûlar yine 
 
5 Bûy-ı zülfün ol àazâl-i óüsnüñ almışlar Naôîm 
 Düşdi bu sevdâ ile ãaórâya âhûlar yine 
 
 581 (T: 304a, H: 217b, R: 287b, A: 247b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Miréât-ı mihr gerçi ki uymaz her âyine 
 Jeng-i zevâl-i dîdedir ammâ herâyine 
 
2 Lebrîz olunca sâàarı peymânesi ùolar 
 Varmaz felekde devr-i meh-i enver âyine 
 
3 Maèmûre-i derûnıma düşmezdi böyle şûr 
 Sulùân-ı èaşú úonmasa göñlüm sarâyına 
 
4 Dûlâb-ı çaròı döndürürüz seyl-i eşk ile 
 Nevbet düşerse naúl olunur mâcerâ yine 
 
5 Úayd-ı cihândan oldı emîn bir cünûn ile 
 Úays'ıñ Naôîm reşk iderim èaúl u râyına 
 
 582 (T: 304b, H: 218a, R: 287b, A: 248a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yâr dökmüş zülfini ol úadd-i bâlâ üstine 
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 Gûyiyâ ùâvus-ı cennet úondı Ùûbâ üstine 
 
2 Tâb-ı mey òoy-gerde-i nâz eylemiş ruòsâresin 
 Jâle-i terdir dökülmüş verd-i raènâ üstine 
 
3 èAnberîn gîsû siyeh-pûş eylemiş ol èârıøı 
 Kaèbe'niñ örtüldi müşgîn-kisve gûyâ üstine 
 
4 Bir çemen-zâra döşenmiş sünbül-i sîr-âbdır 
 Kâküli düşdükçe ol òaùù-ı muùarrâ üstine 
 
5 Câm-ı ãahbâda úıyâs itme görüp şekl-i óabâb 
 Zevraú-ı òum bâd-bânın açdı deryâ üstine 
 
6 Var ise nev-rûzıdır şâh-ı bahârıñ bâàda 
 Geydi rengîn câmesin her naòl-i zîbâ üstine 
 
7 Vechi vardır naômıñı kilk-i èuùârid ey Naôîm 
 Yazsa levó-i âfitâb-ı èâlem-ârâ üstine 
 
 583 (T: 304b, H: 218a, R: 287b, A: 248a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 äabâdan kâkülüñ olduúça cânâ óalúa-ber-óalúa 
 Olur dûd-ı dil-i èuşşâú-ı şeydâ óalúa-ber-óalúa 
 
2 Berât-ı óüsn ile itmiş seni ser-òayl-i maóbûbân 
 İden kâküllerin mânend-i ùuàrâ óalúa-ber-óalúa 
 
3 O deñli dâà-ber-dâàım ki sûz u tâb-ı mihriñle 
 Tenimde õerre-veş oldı ser-â-pâ óalúa-ber-óalúa 
 
4 Döküldükçe olur ruòsârıña ol zülf-i òam-der-òam 
 Ùılısm-ı behcetiñde ejder-âsâ óalúa-ber-óalúa 
 
5 Zenaòdânın òayâl itdikçe çeşmim girye-òîz olsa 
 Olur girdâb-ı baór-i èaşú gûyâ óalúa-ber-óalúa 



986 
 

 
6 äabâ pür-çîn-i naòvet eylemiş kâkülleriñ olmuş 
 Dil ü câna kemend-i bend-i sevdâ óalúa-ber-óalúa 
 
7 Óaõer ãad-el-óaõer gîsû-yı pîç-â-pîç-i dilberden 
 Ki dâm-ı èaúl-ı èâşıúdır Naôîmâ óalúa-ber-óalúa 
 
 584 (T: 305a, H: 218a, R: 288a, A: 248a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Miyânın úocdurur ãad-vaøè-ı güstâòâneden ãoñra 
 Òaùı geldikde laèlin emdirir ammâ neden ãoñra 
 
2 Diler èöõrin nice evøâè-ı güstâòâneden ãoñra 
 Olur hüşyâr mest-i câm-ı nâz ammâ neden ãoñra 
 
3 İder şimdi perîşân dilleriñ cemèiyyetin zülfi 
 Velî bilmem girîbânın alur mı şâneden ãoñra 
 
4 Olup gül cümleten eczâsı nâr-ı èaşúda yanmışken 
 Nice èâşıú dinürmüş bülbüle pervâneden ãoñra 
 
5 O rûy-ı òâl-dârı seyr idelden bî-úarâr oldı 
 Dili kimler ùuta bilmem bu âb u dâneden ãoñra 
 
6 Olup hem-dem o mest-i nâz ile keyfiyyet-i óâlim 
 Açılsam bezm-i meyle bir iki peymâneden ãoñra 
 
7 Cihânı dâstân-ı èaşúı ùutmuşdur úıyâs eyle 
 Añılmaz Úays'ıñ aóvâli dil-i dîvâneden ãoñra 
 
8 Naôîm-âsâ niåâr it naúd-i cânı pâyına evvel 
 Viãâl ümmîdin eyle ey göñül cânâneden ãoñra 
 
 585 (T: 305a, H: 218b, R: 288a, A: 248b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Gelür òançer-be-kef ol mest-i nâz âheste âheste  
 Nola cân virseler ehl-i niyâz âheste âheste   
 
2 Taóammül eyle cevr-i dil-rübâya yan yaúıl ey dil 
 Aña teéåîr ider sûz u güdâz âheste âheste   
 
3 Gider naòcîr-gâh-ı èaşúa muràân-ı dili ãayda 
 Elinde dâm-ı zülf-i fitne-sâz âheste âheste   
 
4 Felekdir böyle úalmaz ey dil-i şeydâ seni bir gün 
 Alur âòir ele ol dil-nüvâz âheste âheste   
 
5 Ciger úanıyla taórîr itmede vaãf-ı leb-i yâri 
 Naôîmâ òâme-i muèciz-ùırâz âheste âheste   
 
 586 (T: 305a, H: 218b, R: 288b, A: 248b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Òumâr-ı èişveden olmuş mizâc-ı nâz şikeste 
 èAceb mi olsa àamından dil-i niyâz şikeste 
 
2 Yine cihâna mübârek hezâr-fitne vü âşûb 
 Henûz itdi külâhın o èişve-bâz şikeste 
 
3 Hezâr-dâà ile itmiş ten-i nizârımı pür-gûş 
 Zebânıñ eyleyen ey şûò-ı dil-nüvâz şikeste 
 
4 Hevâ-yı sırr-ı lebiñde göreydi cünbiş-i àamzeñ 
 Olurdı òavf ile bâl-i hümâ-yı râz şikeste 
 
5 Raúam-zen olsa gelen seng-i cevr-i dilbere bir dem 
 Naôîm ola ser-i kilk-i süòan-ùırâz şikeste 
 
 587 (T: 305b, H: 218b, R: 288b, A: 248b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Mey rîòte meyòâne der ü bâm şikeste 
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 Hep òâùır-ı rindân-ı mey-âşâm şikeste 
 
2 Gül-gûn úadeó çıúdı ayaúdan nola olsa 
 Hemvâre èinân-ı mey-i gül-fâm şikeste 
 
3 Keyfiyyet-i rindân o úadar bî-mezedir kim 
 Taãvîrde de bezm tehî câm şikeste 
 
4 Deryâ-yı meye bâd-ı úaøâ virdi temevvüc 
 Olsa yeridir zevraú-ı ârâm şikeste 
 
5 äad-pâre görelden úadeó-i meclisi oldı 
 Miréât-ı ümîd-i dil-i nâ-kâm şikeste 
 
6 Ser-pûşı alınmaz mı daòi câm-ı şarâbıñ 
 İtmez mi külâhın o gül-endâm şikeste 
 
7 Kâşâne-i dil olsa Naôîmâ nola vîrân 
 Mey rîòte câm-ı ùarab-encâm şikeste 
 
 588 (T: 305b, H: 219a, R: 288b, A: 248b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 áonca bûy-ı gül-i rûyuñla demâà-âşüfte 
 Nefòa-i zülfüñ ile sünbül-i bâà âşüfte 
 
2 Şevú-i òâl-i ruò-ı pür-tâb-ı ãafâ-baòşıñ ile 
 Ola tâ óaşra dek lâlede dâà âşüfte 
 
3 áayret-i berú-i cemâliñle olur meclisde 
 Şemè-i òurşîd-i münîr olsa çerâà âşüfte 
 
4 Böyle ser-geşte-i èaşú olmaz idi olmasa ger 
 Elde èaks-i leb-i laèliñle ayaà âşüfte 
 
5 èÂşıú ol mertebe âvâre gerekdir ki Naôîm 
 Ola ãad-óayret ile künc-i ferâà âşüfte 
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 589 (T: 305b, H: 219a, R: 289a, A: 249a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Gülbang-i âh germî-i nev virdi dâàıma 
 äavt-ı nefîr-i èaşú çalındı úulaàıma 
 
2 Kendü eliyle yâr elif çekdi sîneme 
 Ol bâà-bân-ı óüsn úalem urdı bâàıma 
 
3 Naúd-i sirişk eyledi pür-dâà cismimi 
 Abdâl-ı èaşúam aúçe döküldi çerâàıma 
 
4 Olsam èaceb mi èaúl ile bîgâne bâd-ı èaşú 
 Bir bûy-ı âşinâyî getürdi demâàıma 
 
5 Mest-i müdâm-ı meclis-i èaşúam ey Naôîm 
 Dîvânelerde kimse el urmaz ayaàıma 
 
 590 (T: 306a, H: 219a, R: 289a, A: 249a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ùâlib-i cânân dil ü cân naúdin eyler bâòte 
 Ùayy olunmaz ol beyâbân ser-úadem nâ-sâòte 
 
2 èAşú itmiş serv-i âzâdıñ ayaàın baà ile 
 Ùavú-ı èaşúa eylemiş teslîm-i gerden fâòte 
 
3 èAşú ùûmâr eyleyüp ùâú-ı cünûna itdirir   
 Nâme-i nâmûsını çoú èâúiliñ endâòte 
 
4 Telò-kâm olmaz òabîå úand ile şîrîn-meõâú  
 Çâşnî-i èaşú bilmez õevú u àam teşne-i òaste 
 
5 Âh-ı èâşıúdan óaõer kim òançer-i elmâsdır 
 Eylemiş üstâd-ı óikmet èaşú ile perdâòte 
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6 Sâyesinde òoş geç ey dil bayraàı altında ol 
 Eylemiş râyâtını sulùân-ı èaşú efrâòte 
 
7 Mülk-i dile yer úalur mı ãabr u ârâma Naôîm   
 Her ùarafdan leşker-i èaşú u maóabbet tâòte 
 
 591 (T: 306b, H: 219b, R: 289a, A: 249a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bâàa vardım gülsitân-ı kûyı geldi yâdıma 
 Sünbülinden zülf-i èanber-bûyı geldi yâdıma 
 
2 Alı al olmuş çemende gülleri gördüm seóer 
 Yâriñ âb u tâb-ı reng-i rûyı geldi yâdıma 
 
3 Seyr idüp serv ü çemân-ı úâmet-i dil-cûsını 
 Çeşmimiñ ùuàyân-ı òûnîn-cûyı geldi yâdıma 
 
4 Dîde-i èibretle baúdım lâle-i pür-jâleye 
 Dâà-ı èaşúıñ dilde şüst ü şûyı geldi yâdıma 
 
5 Úayd-ı àamdan dilde bir âzâde leb buldum Naôîm 
 Dilberiñ gîsû-yı müşgîn-mûyı geldi yâdıma 
 
 592 (T: 306b, H: 219b, R: 289a, A: 249a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bâàa vardım kûy-ı dilber geldi ol dem òâùıra 
 Gül görüp yâr-i semenber geldi ol dem òâùıra 
 
2 Óasret-i dîdâr ile ùuàyân-ı enhârı görüp 
 Mâcerâ-yı dîde-i ter geldi ol dem òâùıra 
 
3 Seyr idüp müşgîn sevâd-ı levó-i mâh-ı enveri 
 Ol siyeh-çerde òaù-âver geldi ol dem òâùıra 
 
4 Âh kim bir leylî-i devrâna tâ key dûş olup 
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 Miónet-i Mecnûn ser-â-ser geldi ol dem òâùıra 
 
5 Fikr idüp her bir kemâlin bir zevâli olduàın 
 Vuãlat u hicrân berâber geldi ol dem òâùıra 
 
6 Çeşmimiñ fevvâre-i òûn olduàın yâd eyleyüp 
 Girye itdim eski demler geldi ol dem òâùıra 
 
7 Kûy-ı dil-dârı görüp pür-nâliş-i èuşşâúdan 
 Şûriş-i ãaórâ-yı maóşer geldi ol dem òâùıra 
 
8 Øaèf-ı àamdan üstüòân-ı sîneme itdim naôar 
 Ser-güõeştim naúl-i mısùar geldi ol dem òâùıra 
 
9 Nûr gördüm úadre irdim zülf-i dilberle Naôîm 
 Ol dü-ruòsâr-ı münevver geldi ol dem òâùıra 
 
 593 (T: 306b, H: 219b, R: 289b, A: 249b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Kevåer añsam leb-i dildâr gelür òâùırıma 
 Óûr yâd olsa benim yâr gelür òâùırıma 
 
2 Baúamam sünbül-i bâàa beni âşüfte ider 
 O iki ùurre-i ùarrâr gelür òâùırıma 
 
3 Úays u Ferhâd gibi gerçi ki âvâre-dilem 
 Lîk ne deşt ü ne kühsâr gelür òâùırıma 
 
4 Gülüñ eùrâfını almış göricek òârları 
 Yâr ile ãoóbet-i aàyâr gelür òâùırıma 
 
5 Naôarım serv ü tezerv-i çemene olsa düçâr 
 O sehî-úâmet o reftâr gelür òâùırıma 
 
6 Pes-i ãandûúa-i sînemde dil itdikçe fiàân 
 O dü-ebrû-yı kemân-dâr gelür òâùırıma 
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7 Fikr-i cemèiyyet-i sâmân u şekîb itdikçe 
 Benim ol gözleri Tâtâr gelür òâùırıma 
 
8 Gûş idüp zemzeme-i bülbül-i gülzârı benim 
 Nâle-i murà-ı dil-i zâr gelür òâùırıma 
 
9 Şemè-veş òande iderken nola giryân olsam 
 Ey Naôîm eyledigim zâr gelür òâùırıma 
 
 594 (T: 306b, H: 220a, R: 289b, A: 249b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Olup yer yer nümâyân çîn-i èişve ol cebîn üzre 
 Döküldi çâr-mevc-i fitne fülk-i èaúl u dîn üzre 
 
2 Müselsel mevc ile âb-ı muãaffâdır úıyâs itdim 
 èİõârında görüp zülfüñ o òaùù-ı èanberîn üzre 
 
3 Ser-i kûyuñda çoúdan òâk olurdum òavfım oldur kim 
 äabâ toz úondura nâgeh o zülf-i çîn çîn üzre 
 
4 Ùarâvetde naôîriñ yoú diyü cânâ òaù-ı laèliñ 
 Melâóat óüccetinde şekl-i imøâdır nigîn üzre 
 
5 Ola ãad-reşk ile tekrâr pür-òûn nâfe-i âhû 
 äabâ neşr itse bûy-ı ùurreñi iúlîm-i Çîn üzre 
 
6 Seóer ruòsâr-ı pür-tâbıñda gördüm zülf-i müşgîniñ 
 Dökülmüş sünbül-i sîr-âb gûyâ yâsemîn üzre 
 
7 Naôîm-âsâ nola taósîn iderse gûş iden bir ân 
 Âvâre òâme-i muèciz-dem ü siór-âferîn üzre 
 
 595 (T: 307a, H: 220a, R: 290a, A: 249b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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1 Dökülmüş zülf-i müşgîniñ o òaùù-ı èanberîn üzre 
 áulû itdi sipâh-ı Çîn'dir maàrib-zemîn üzre  
 
2 Sipihr-i ùalèatiñde münòasif bir mâh ôann itdim 
 Görünce ùurre-i èanber-şemîmiñ o cebîn üzre 
 
3 èAceb mi pîç ü tâba düşse òavfından dil-i òûbân 
 Şikenc-i kâkülüñ olduúça cânâ çîn çîn üzre 
 
4 Cebîniñden èaraú-rîzân olup gûyâ úararmışdır 
 Degildir òâller yer yer o rûy-ı âteşîn üzre 
 
5 Nola bûy-ı óaúîúatden òaber-dâr olmasa hergiz 
 Dehânıñ naúş olunmuş àoncadır gûyâ nigîn üzre 
 
6 äabâ rûyuñda taórîk eyleyüp kâkülleriñ ãandım 
 Per ü bâl açdı bir ùâvûsdur òuld-ı berîn üzre 
 
7 Hümâ-yı evc-gâh-ı himmet ol ey dil Naôîm-âsâ 
 Felek ferş itse baãma aùlas-ı çaròı zemîn üzre 
 
 596 (T: 307a, H: 220b, R: 290a, A: 250a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Degil òâl-i siyeh ruòsâr-ı tâb-endâz-ı yâr üzre 
 Yed-i úudretle úonmuş noúùadır gûyâ èiõâr üzre 
 
2 Ya bir pervâne-i bezm-âşinâ-yı óüsn ü behcetdir 
 Perin yaúmış düşüp şemè-i cemâl-i tâb-dâr üzre 
 
3 Ya bir hindûdur ol kim úıble-gâhı óarf-i âteşdir 
 İderken secde düşmüş nâr-ı óüsn-i pür-şerâr üzre 
 
4 Ya èaks-i merdüm-i çeşm-i dil-i èâşıú nümâyândır 
 Ya aòker-pâredir sönmüş düşüp bir cûy-bâr üzre 
 
5 Ya dest-i ãunè ile úonmuş nişândır vech-i pâúinde 
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 Ki zîb-i óüsn içün dâéim Naôîmâ bir úarâr üzre 
 
 597 (T: 307b, H: 220b, R: 290a, A: 250a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Getürdi zülf ü òaùından ãabâ òaber òaber üzre 
 Göründi cân u dile her ùaraf sefer sefer üzre 
 
2 Metâè-ı ãabrımı geh çeşmi geh nigâhı daàıtdı 
 İãâbet eyledi sermâyeme øarar øarar üzre 
 
3 Òaù-ı lebiyle degil ebruvânı bânî-i úudret 
 Cemâli úaãrını ùaró eylemiş kemer kemer üzre 
 
4 Òadeng-i nâle-i dilden óaõer ki eyler iãâbet 
 Ùoúuz felek gibi ùutsañ eger siper siper üzre 
 
5 Defîne-zâr-ı óikemdir èaceb mi ey dil-i pür-şûr 
 Yıúılsa mülk-i derûn úalmasa óacer óacer üzre 
 
6 Nola úavâfil-i dil olsa her úademle perîşân 
 Ùarîú-i èaşúla lâbüd olur óaùar óaùar üzre 
 
7 Naôîm kûyına cân atsa vechi var dil-i èuşşâú 
 Getürdi ãabâ zülf ü òaùından òaber òaber üzre 
 
 598 (T: 307b, H: 220b, R: 290b, A: 250a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Úızardı ruòları mey çeşm-i mest-i yâra gelince 
 Açıldı hep gül ü nergis dem-i bahâra gelince 
 
2 Şeb-i niyâzda úaddim miåâl-i óâle òam oldı 
 Felekde ol meh-i nâ-mihribân kenâra gelince 
 
3 Dem-â-dem eşk-i terim dâà-ı sînem üzre revândır 
 Fiàân ki òûn olur ol da bu lâle-zâra gelince 
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4 Gül itdi ceybini çâk oldı àonca derd ile dil-òûn 
 Çemende lâle-i ãad-pâre baàrı yara gelince 
 
5 Hemân vefâyı o kâfir raúîbe itmede dâéim 
 Cefâ vü cevr ü sitemdir Naôîm-i zâra gelince 
 
 599 (T: 307b, H: 221a, R: 290b, A: 250a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 O şûò-ı pür-cefâ óüsniyle maàrûr oldı gitdikçe 
 Serim dâà-ı àam-ı mihriyle pür-şûr oldı gitdikçe 
 
2 Derûnumda tenimde dilde derd-i yârdır ancaú 
 Cünûn-âbâd-ı miónet yaèni maèmûr oldı gitdikçe 
 
3 Bulur tîr-i ümîdim menzil-i maúãûdın elbette 
 Nişân-ı òâhiş-i dil gerçi kim dûr oldı gitdikçe 
 
4 Şikest itse revâdır pençe-i òurşîd-i raòşânı 
 O mâhıñ óüsn-i èâlem-gîri pür-zûr oldı gitdikçe 
 
5 Nola âvâze-i naômıyla dolsa gûşı âfâúıñ 
 Naôîm-i pür-hüner gün gibi meşhûr oldı gitdikçe 
 
 600 (T: 307b, H: 221a, R: 290b, A: 250b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Mebõûl süòan feyø-i Òudâ-dâd yerinde 
 Çarò olsa meãârif nola îrâd yerinde 
 
2 Gülşende göñül bulmayup âh eyledi yâri 
 Yeller eser ol serv-i ser-âzâd yerinde 
 
3 Kûyında fiàânım işidüp meróamet itmez 
 Bîdâd ider ol şâh-ı óüsn dâd yerinde 
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4 Gülzâra gelüp èişve vü nâz ile ãalındı 
 Biñ şîve ider ol úad-i şimşâd yerinde 
 
5 Bir âfete var ise Naôîm oldı yine dûş 
 Yoúdur dil-i âvâre vü nâ-şâd yerinde 
 
 601 (T: 308a, H: 221a, R: 291a, A: 250b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 èAnberîn ùurrelerin ol èârıø-ı ter devrinde 
 Fitnelerdir ki ôuhûr itdi úamer devrinde 
 
2 Sâúiyâ zülf ü ruòuñ úadr ile èîd itdi bize 
 Gör neler var úadeóiñ şâm u seóer devrinde 
 
3 Şimdi fânûs-ı felek naúş-ı emel göstersün 
 Úalmadı görmedik eşkâl ü ãuver devrinde 
 
4 Gerdişinden óaõer it sâúî-i dehriñ oldur geçer 
 Bâde-i câm-ı ùarab òûn-ı ciger devrinde 
 
5 Bulsa bir òâùır-ı âzâdeyi âvâre ider 
 Çaròıñ âsâyişe yer var mı meger devrinde  
 
6 Bende-i óalúa-be-gûş-ı der-i Mevlânâ'yuz 
 Şâhlar baàladı èaşúıyla kemer devrinde 
 
7 Òân Selîm'iñ naôar-ı luùfı Naôîm'e yetişür 
 Kâm-yâb olmadadır ùıfl-ı hüner devrinde 
 
 602 (T: 308a, H: 221b, R: 291a, A: 250b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Duòûl-i óalúa-i bezm-i viãâliñ úande ben úande 
 Gedâ hem-ãoóbet olmaz şâh ile ben úande ben úande 
 
2 Bulunmaz gevher-i pâk-i maóabbet kûh u ãaórâda 
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 Ùarîú-i èaşú úande semt-i Úays u Kûh-ken úande 
 
3 Miåâl-i zer ãarardı rûy-ı zerdim derd ile sensiz 
 Baña kâr itdi mihriñ úande sen ey sîm-ten úande 
 
4 O deñli pençe ãaldı èaşú kim farú eylemem cânâ 
 Girîbân úande dâmen úande cân úande beden úande 
 
5 Unutdursam nola eşèâr-ı àayrı naôm-ı pâkiñle 
 Naôîmâ vefú-ı tâze úıla taúvîm-i kühen úande 
 
 603 (T: 308a, H: 221b, R: 291a, A: 250b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nihâyet yoú úaøâ-yı èaşúa menzil úande ben úande 
 Güõer-gâhım miyân-ı baór u sâóil úande ben úande 
 
2 Cihân müştâú-ı rûyuñ ben helâk-i dûrî-i kûyuñ 
 Gör inãâf eyle sen de nîm-bismil úande ben úande 
 
3 Òayâl-i kâkülüñle mestî-i ãahbâ-yı laèliñle 
 Daòi rûz-ı ezelden bilmezem dil úande ben úande 
 
4 Nigâhıñ aldı èaúlım ben seni tesòîr úaydında 
 Füsûn ü mekrde câdû-yı Bâbil úande ben úande 
 
5 Naôîmâ şaòã-ı himmet küşte-i şemşîr-i baòtımdır 
 Yine şekvâ felekden óayf úâtil úande ben úande  
 
 604 (T: 308b, H: 221b, R: 291b, A: 251a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Naúd-i niyâz úalmadı verdik zamân ile 
 Biz de o mest-i nâzı severdik zamân ile 
 
2 áam-òâr idik cemâlini bir laóôa görmesek 
 Yâriñ àam-ı firâúını yerdik zamân ile 
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3 Òamyâze-rîz-i sâàarımız mihr ü mâh idi 
 äahbâ-yı laèl-i yâr çekerdik zamân ile 
 
4 Şimdi riyâø-ı behceti olmuş benefşe-zâr 
 Gül-berg-i bâà-ı óüsnini derdik zamân ile 
 
5 Hep geldi çıúdı dilbere òaùùıñ gelür çıúar 
 Maàrûr olma óüsnüñe derdik zamân ile 
 
6 Çıúmaz henûz dâéireden ùaşra ol perî 
 Gelmezdi bezme daèvet iderdik zamân ile 
 
7 Gel gör Naôîm başımıza geldi èâúıbet 
 Dîvânegân-ı èaşúa gelürdük zamân ile 
 
 605 (T: 308b, H: 222a, R: 291b, A: 251a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Gören òaù-âver o mâhı ãanur bu úâmetle 
 Ki úopdı fitne-i âòir zamân úıyâmetle 
 
2 Bu şeb güõâriş-i àamdan miåâl-i pervâne 
 O şemè-i nâza göñül yan yaúıl óarâretle 
 
3 Açılmaya o güli görse àonca-i cennet 
 Hezâr perde-i şerm ile ãad-óacâletle 
 
4 Nigâh-ı nâza miréât olur mı tâb-âver 
 Ki èaks-i óüsni òalâã olmada selâmetle 
 
5 èAceb mi alsa terâzû-yı dîdeye òûbân 
 Ki Yûsuf olsa o meh ùartılur melâóatle 
 
6 Bize óikâyet-i Ferhâd u Úays óüccet idi 
 Bilinse èaşú u maóabbet eger rivâyetle 
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7 Naôîm taãfiye-i bâùın eyle dil-ãâf ol 
 Òum-ı şarâb gibi õevú u şevú u óâletle 
 
 606 (T: 309a, H: 222a, R: 291b, A: 251a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Göster tezerve cünbişi reftâr-ı germle 
 Bildir edâyı ùûùîye güftâr-ı germle 
 
2 Başla òırâma cilve-gehiñ pür-nem eylesin 
 Saúúâ-yı dîde eşk-i güher-bâr-ı germle 
 
3 Hep beyè u cevher-i dil ü cândır ki şehr-i èaşú 
 Her sû revâc bulmada bâzâr-ı germle 
 
4 Ol mâh-pâre şaèşaèa ãanma kemendine 
 Almış àazâl-i óâveri ruòsâr-ı germle 
 
5 Olsun òırâm-ı úaddiñe meftûn dil-i Naôîm 
 Göster tezerve cünbişi reftâr-ı germle 
 
 607 (T: 309a, H: 222a, R: 292a, A: 251a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Geçdi bir neşveyle dil dünyâ vü èuúbâdan bile 
 Fârià oldı meclis-i Firdevs ü óavrâdan bile 
 
2 Bir èaceb òâhişdedir kim dâmen-efşândır müdâm 
 Mîve-i ümmîd ü gül-berg-i temennâdan bile 
 
3 Bir àınâ virmiş aña õevú-i fenâ kim istemez 
 Bir dilim nân süfre-i çarò-ı muèallâdan bile 
 
4 Tâb-ı mihr-i yeés ile ser-germ olursa eylemez 
 Deşt-i himmetde recâ-yı sâye ùûbâdan bile 
 
5 Dil ki istiànâya istiànâ ider dîvânedir 
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 Bî-òaberdir àuããa-i imrûz u ferdâdan bile 
 
6 Bir şarâbıñ mestidir kim rûy-gerdândır henüz 
 Õevú-i bezminden cihânıñ câm-ı ãahbâdan bile 
 
7 Şâhid-i câhın dile èarø itmesün çarò ey Naôîm 
 Ser-be-ceyb-i nâzdır seyr ü temâşâdan bile 
 
 608 (T: 309a, H: 222b, R: 292a, A: 251b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Óüsni dîvâne ider Yûsuf-ı Kenèân'ı bile 
 Çeşmi úaãd-ı dil ü cân itmede müjgânı bile 
 
2 Yanalı şemè-i ruòı bezm-i sipihriñ olmuş 
 Mihri pervâne-i èaşúı meh-i tâbânı bile 
 
3 Yine bir Yûsuf-ı åânî beni úul eyledi kim 
 Göreniñ çâk ola dâmânı girîbânı bile 
 
4 Reh-i cânâna ãarf olsa èaceb mi èömrüm 
 èÂşıúıñ yâra fedâ başı ile cânı bile 
 
5 Lâl olursam nola óayretle görüp ruòsârıñ 
 Siór ider her nigehi àamze-i fettânı bile 
 
6 Nabø-girân-ı maóabbetle ùabîb oldur kim 
 Muúteøâ-yı maraø-ı òaste-i hicrânı bile 
 
7 Ùutsa dehri nola efsûn-ı kelâmıyla Naôîm 
 Úalemi siór-beyân ùabè-ı süòan-dânı bile 
 
 609 (T: 309b, H: 222b, R: 292a, A: 251b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)     
 
1 èAşúıñla óüsnüñ eyledi câ dilde dîdede 
 Sensiz henûz cilve-nümâ dilde dîdede 
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2 Pinhân u âşikâre saña èâşıú olmasam 
 Olmazdı böyle óüzn ü bükâ dilde dîdede 
 
3 Ùaró-ı sevâd ãanma görüp èaks-i òâliñi 
 Naúş itdi kilk-i ãunè-ı Òudâ dilde dîdede 
 
4 Geh girye eylerim àam-ı èaşúıñla gâh âh 
 Bâúî henüz o âb u hevâ dilde dîdede 
 
5 Meyl eylese Naôîm görüp şâyed ol perî 
 Bu nev-zemîn olursa revâ dilde dîdede 
 
 610 (T: 309b, H: 222b, R: 292b, A: 251b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Zeyn eyle dâà u zaòmı göñül serde sînede 
 Olsun şüküfte lâle vü gül serde sînede 
 
2 Çeşmimde cûy-ı eşk derûnumda baór-i èaşú 
 Âmîziş itdi cüzé ile kül serde sînede 
 
3 Úaddiñ hevâsı germî-i mihriñle her ùaraf 
 Sulùân-ı èaşúa açdı sübül serde sînede 
 
4 İtdi òurûş cûy-ı àam u cûş-ı nehr-i èaşú 
 Ebrû vü üstüòânımı bil serde sînede 
 
5 Dâà-ı cünûn başında lîk şevúi dildedir 
 Besdir Naôîm'e bu gül ü mül serde sînede 
 
 611 (T: 309b, H: 223a, R: 292b, A: 252a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Fikret-i òaùù-ı yâr var dilde 
 Ârzû-yı bahâr var dilde 
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2 Nice deryâlar eylemez teskîn 
 Âteş-i pür-şerâr var dilde 
 
3 èAşúdır nâmı úıymet olmaz aña 
 Bir dür-i şâh-vâr var dilde 
 
4 Ùutdı gûş-ı cihânı feryâdım 
 Şîve-i rûzgâr var dilde 
 
5 Şemè-veş tâ seóer şeb-i àamda 
 Sûziş-i eşk-bâr var dilde 
 
6 Bize sâúî şarâb ãun çekelim 
 Bir çekilmez òumâr var dilde 
 
7 Bî-úarâr olmada Naôîm-âsâ 
 Óasret-i ber-úarâr var dilde 
 
 612 (T: 310a, H: 223a, R: 292b, A: 252a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nâle-i cân-güdâz var dilde 
 Yine bir sûz ü sâz var dilde 
 
2 Rehber-i vâdî-i óaúîúatdir 
 Peyk-i èaşú-ı mecâz var dilde 
 
3 Tâ ãabâó-ı úıyâmet olmaz óall 
 Bir èaceb gizli râz var dilde 
 
4 Úays u Ferhâd'a anı itme úıyâs 
 Cümleden imtiyâz var dilde 
 
5 Seng-dile ne deñli ol âfet 
 Nerm ider bir niyâz var dilde 
 
6 Kûy-ı yâra èazîmet üzre henüz 
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 Ârzû-yı Óicâz var dilde 
  
7 Minnet itmez Naôîm-veş felege 
 Ùâliè ü baòta nâz var dilde 
 
 613 (T: 310a, H: 223a, R: 293a, A: 252a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Gelür şikeste güle zülf-i nîm-tâb bir elde 
 Siyâh-mest-i àaøab òançer-i èitâb bir elde 
 
2 Òırâm-ı nâz ile sen vir bize piyâleñi sâúî 
 Bu bezm-i meydir olur bunda âb u tâb bir elde 
 
3 áaraz çemende òayâl-i òaùıñla laèl-i lebiñden 
 Bir elde tâze benefşe ola şarâb bir elde 
 
4 Nuúûd-ı ãabrımı ey şûò bir nigâh ile alagör 
 Hele unutma görürseñ eger óisâb bir elde 
 
5 Naôîm durma o ùannâza şâne-i dili èarø it 
 Gelür şikeste güle zülf-i nîm-tâb bir elde 
 
 614 (T: 310a, H: 223b, R: 293a, A: 252a) 
 (Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün) 
 
1 Dil o dilberiñ olur kim úademinde ser-nihâde 
 Ola èiãmet-âsitân-ı óareminde ser-nihâde 
 
2 Biz o Sûmenâta itdik dili berhemen ki òûbân 
 Ola úad-òamîde pîş-i ãaneminle ser-nihâde 
 
3 Yine pâyine düşürmüş o perî bütânı olmuş 
 Yine òayl-i fitne-rîz-i èaleminde ser-nihâde 
 
4 Ser-i zülfün itse pür-çîn ola ùâéir-i dil-i cân 
 Girih-i kemend-i mekr ü siteminde ser-nihâde 
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5 Bu füsûnla Naôîm'iñ yine sâóirân-ı maènâ 
 Yeridir olursa pây-ı kaleminde ser-nihâde 
 
 615 (T: 310b, H: 223b, R: 293a, A: 252b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 O berberiñ tenük olsa úafes dükânında 
 Eger ki bülbül iseñ itme ses dükânında 
 
2 Ser-i irâdeti anıñ-çün eyledim teslîm 
 Ki dest-bûsa bulam dest-res dükânında 
 
3 Görüp o òâli siyeh zülfi aà iken ãandım 
 O ser-terâş-ı cemâliñ meges dükânında 
 
4 Miåâl-i ustura-i tîz-kâm óâøır baş 
 Terâş idüp ser-i aàyârı kes dükânında 
 
5 Yanında èâşıú-ı dil-mürdeniñ óayât deger 
 Naôîm o sâde-ruòuñ bir nefes dükânında 
 
 616 (T: 310b, H: 223b, R: 293b, A: 252b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Süòan óayât bulur laèl-i yâr vaãfında 
 Sözümde rûó var o çeşme-sâr vaãfında 
 
2 èAceb mi eylese biñ nâz ile niyâzımı gûş 
 Hezâr-ı nâleyem ol gül-èiõâr vaãfında 
 
3 O şemè-i óüsnüñ olan şuèle-nûş-ı dîdârı 
 Yanar o şevú ile pervâne-vâr vaãfında 
 
4 Sevâd-ı çîne döner èanberîn süùûr-ı süòan 
 O zülf-i òam-be-òam-ı müşg-bâr vaãfında 
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5 O şûò eylese gül-rîz-i òande àonca-lebin 
 Ola benim gibi bülbül heõâr vaãfında 
 
6 Derûn-ı óâsidi pür-dâà-ı reşk ider nuùúum 
 Bu âteşîn dem ile lâle-zâr vaãfında 
 
7 Naôîm kilk-i terim âb-yâr-ı maènâdır 
 Óadîúadır süòanım nev-bahâr vaãfında 
 
 617 (T: 311a, H: 224a, R: 293b, A: 252b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bezm-i bâàıñ sâàar-ı laèlin óabâbı dönmede 
 Âsumân-ı èayş u nûşuñ âfitâbı dönmede 
 
2 Kâse-i bezm-i cünûn gerdişde rindân sîne-çâk 
 Nâr-ı èaşúıñ sîò-ı miónetle kebâbı dönmede 
 
3 èÂşıúıñ ol mâha teéåîr itmez oldı nâlesi 
 Derd-mendiñ ùâliè-i pür-inúılâbı dönmede 
 
4 Kûh u deşti geşt ider dil dâà-ı derd-i yâr ile 
 Gird-bâd-âsâ serîr-i ıøùırâbı dönmede 
 
5 Gendüm-i dil bîòte olsa èaceb mi ey Naôîm 
 Şehr-i èaşúıñ cûy-ı àamla âsiyâbı dönmede 
 
 618 (T: 311a, H: 224a, R: 293b, A: 252b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Bir râyióa duydum òam-ı zülf-i siyehiñde 
 Sünbülleriñi ãaúlama zîr-i külehiñde 
 
2 Câm-ı lebiñi dem-be-dem aàyâra ãunarsıñ 
 Biz bir ùoluña degme meyüz bezm-gehiñde 
 
3 Baúdıúça geçer sîneme müjgânlarıñ ey şûò 
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 Biñ nâvek-i dil-dûz mı var her nigehiñde 
 
4 Bir dem gele kim girmek içün çeşm-i raúîbe 
 Pinhân oluruz  õerre-ãıfat òâk-i rehiñde 
 
5 Elbetde reh-i èaşúdan ayrılma Naôîmâ 
 Zinhâr ki taúãîr bulurlar günehiñde 
 
 619 (T: 311a, H: 224a, R: 294a, A: 253a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çekme câm-ı minneti ãahbâ-yı ümmîd olsa da 
 Çek o meclisden ayaú sâúîsi Cemşîd olsa da 
 
2 Süfresinde bir dilim nân ùut ki mâh-ı nev imiş 
 Çaròdan itme recâ-yı úurã-ı òurşîd olsa da 
 
3 Diñlenür mi naàme-i evtâr-ı çeng-i imtinân 
 Muùrib-i úânûn-nüvâzı bezm-i Nâhîd olsa da 
 
4 Dil-helâk ol çekme òod-bîniñ zülâl-i minnetin 
 Úaùresi sermâye-i ãad-èömr-i câvîd olsa da 
 
5 Himmet-i erbâb-ı èaşú oldur ki mânend-i Naôîm 
 Dest-bûs-ı dilrübâ senden geçe èîd olsa da 
 
 620 (T: 311b, H: 224a, R: 294a, A: 253a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Sensiz göremem õevú mey-i nâb da olsa 
 Ôulmet görinür çeşmime mehtâb da olsa 
 
2 äad-meróale dûr olmadadır òâk-i deriñden 
 Bir dil ki ser-i kûyında reh-yâb da olsa 
 
3 Her úande naôar itse görür naúş-ı cemâliñ 
 Çeşmim úara baòtım gibi der-òâb da olsa 
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4 Bir bâd-ı muvâfıú çıúarır sâóil-i kâma 
 Fülk-i emel üftâde-i gird-âb da olsa 
 
5 Pejmürde olur óâsidiñ elbette Naôîmâ 
 Gül-berg-i ümîdi hele sîr-âb da olsa 
 
 621 (T: 311b, H: 224b, R: 294a, A: 253a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 O derde cân virirem ben ki reşk-i ãıóóat ola 
 O hecri isterim ey dil ki èayn-ı vuãlat ola 
 
2 Beni o şarù ile öldür ki feyø-i òâkimden 
 Giyâh-ı sebzi bile úâbil-i şehâdet ola 
 
3 Murâd cân ise itmem dirîà bismillâh 
 èAle'l-òuãûã ki cânâ yoluñda òıdmet ola 
 
4 O âteşe iderem ben vücûdumı sûzân 
 Ki her kemîn şereri külòan-ı maóabbet ola 
 
5 Naôîm ôulmete düşdüñ reh-i òaùâda dirîà 
 Meger ki bedreúamız meşèal-i hidâyet ola 
 
 622 (T: 311b, H: 224b, R: 294a, A: 253a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òâhişim bir derddir kim aña dermân olmaya 
 Belki tedbîr itseler dermâna imkân olmaya 
 
2 Ben o peykân zaòmın itmem ârzû kim dem-be-dem 
 áonca-âsâ gülşen-i sînemde òandân olmaya 
 
3 Olmazam dil-dâde ol cellâd-ı mülk-i óüsne kim 
 Her nigâh-ı çeşmi biñ dil-mürdeye cân olmaya 
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4 İstemem ol cismi kim müstaàraú-ı òûn-âb olup 
 Âteş-i àayret-zen-i ãad-şâò-ı mercân olmaya 
 
5 Neyleriz biz ol girîbânı ki her demde Naôîm 
 Çâk olup ser-pençe-i èaşú ile dâmân olmaya 
 
 623 (T: 311b, H: 224b, R: 294b, A: 253a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yâr ile içsem neşâù-âlûd dirdim bâdeye 
 Keyfi bâúî úalsa àam-fersûd dirdim bâdeye 
 
2 Mest iken gül-bûseler alsam o rûy-ı âlden 
 Reng-i gül-gûn-ı ruò-ı maúãûd dirdim bâdeye 
 
3 Göz ucıyla baúsa meclisde óabâb-ı câm-ı mey 
 áamze-i dil-dâr ile maèhûd dirdim bâdeye 
 
4 Olsa gördükçe nümâyân çeşmime rûy-ı neşâù 
 Pür-ãafâ âyîne-i mesèûd dirdim bâdeye 
 
5 Olmasa sûdâ-ger-i èaşúa metâèı neşvesi 
 Ben Naôîmâ mâye-i bî-sûd dirdim bâdeye 
 
 624 (T: 312a, H: 225a, R: 294b, A: 253b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Ey âh yetiş yandı derûnum òaber eyle 
 Allâh içün ol seng-dile bir eåer eyle 
 
2 Her bir müjemi şâm-ı viãâlinde o mâhıñ 
 Ey dîde reg-i òâbıma bir nîşter eyle 
 
3 Müstaàraú-ı envâr-ı tecellâ-yı cemâl ol 
 Âyîne-ãıfat úalbiñi vaúf-ı naôar eyle 
 
4 Feyøiñle çemen-zâr-ı àam-ı èaşúıña yâ Rab 
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 Her dâàımı bir lâle-i òûnîn-ciger eyle 
 
5 Maúãûd der-âàûş ise başdan geçüp ey dil 
 Pîrâhen-i dil-dâr gibi terk-i ser eyle 
 
6 Reftâra gel ey serv-i òırâm-ı çemen-i nâz 
 Òâk-i úademiñ sürme-keş-i çeşm-i ter eyle 
 
7 Dûr eyleme pîş-i naôarımdan ser-i zülfüñ 
 Sünbülleriñe şîşe-i çeşmimde yer eyle 
 
8 Yaúdıñ beni pervâne gibi şemè-i ruòuñla 
 Aóvâlime geh aàla gehî òandeler eyle 
 
9 Úurbânıñ olam yaúma firâúıñla Naôîm'i 
 Sûz-ı dil-i âteş-nefesinden óaõer eyle 
 
 625 (T: 312a, H: 225a, R: 294b, A: 253b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Fürûà-ı meyden o rengîn-èiõârı seyr eyle 
 Ùarâvet-i gül-i her dem bahârı seyr eyle 
 
2 Yaúar mı reşk süveydâyı èâúıbet göresiñ 
 Hele o laèl-i leb-i òâl-dârı seyr eyle 
 
3 Alursa âhımı böyle o zülf-i pür-âşûb 
 Ne fitneler úoparır rûzgârı seyr eyle 
 
4 Yegân yegân úaùarât-ı sirişk-i germimi gör 
 Bu âb-ı dîde-i âteş-niåârı seyr eyle 
 
5 İde şuèâèını zencîr-i mihre dûş olsa 
 Kemend-i ceõbe-i dîdâr-ı yâri seyr eyle 
 
6 Òaù-ı èiõârına düşmüş o ùurre-i müşgîn 
 Benefşe-zârda zülf-i nigârı seyr eyle 
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7 O ebruvân ile o àamze sell-i seyf itmiş 
 Naôîm Óaydar'a baú Õü'l-fiúârı seyr eyle 
 
 626 (T: 312b, H: 225a, R: 295a, A: 253b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Olur àaøabla dem-â-dem cebîn-i nâz girih 
 èAceb mi òavf ile olsa dil-i niyâz girih 
 
2 Hümâ-yı èaúla belâlar mübârekî ey dil 
 Ki dâm-ı zülfini úılmış o èişve-bâz girih 
 
3 Óabâb-ı âb degil rûzgâr da urmuş 
 Bu çarò-ı dûn u çep-endâz u fitne-sâz girih 
 
4 Olurdı sâlik o semte óaúîúat erbâbı 
 Ser-â-ser olmasa ey dil reh-i mecâz girih 
 
5 Òayâl-i óalúa-i zülfüyle bir cefâ-kârıñ 
 Naôîm yazmada kilk-i füsûn-ùırâz girih 
 
 627 (T: 312b, H: 225b, R: 295a, A: 254a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Kâküllerin idince o meh-rû girih girih  
 Reşkinden oldı sünbül-i òoş-bû girih girih 
 
2 Şemm itse bûy-ı ùurre-i müşgînini ola 
 Sevdâ-yı èaşú ile dil-i âhû girih girih 
 
3 Òışm u àaøabla olsa cebîni şiken şiken 
 Çîn-i èitâbla olur ebrû girih girih 
 
4 Târ-ı nizâr-ı èaúlımı baúdıúça óüsnine 
 Siór ile eyler o gözi câdû girih girih 
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5 Pür-tâb iderse rişte-i cân u dili nola 
 Olduúça èârıøında o gîsû girih girih 
 
6 Yer yer lebinde âb ile ôann itme eylemiş 
 Óarf-i vefâ ile o cefâ-cû girih girih 
 
7 Sevdâ-yı zülf-i pür-şiken-i yâr ile Naôîm 
 Oldı ten-i øaèîfde her mû girih girih 
 
 628 (T: 313a, H: 225b, R: 295b, A: 254a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Cihân òarâb olur ol şûò-ı tünd-òû yürise 
 Úopar úıyâmet o nev-naòl-i fitne-cû yürise 
 
2 Nola zülâl-i lebin vire mey içüp cânân 
 Bahârda açılur bir nihâle ãu yürise 
 
3 Göñül piyâleye úâniè degildir ey sâúî 
 Bu bezm-gâhda ãahbâ sebû sebû yürise 
 
4 Uçardı sâóil-i maúãûda bâd-bân-ı murâd 
 Nesîm-i himmet esüp fülk-i ârzû yürise 
 
5 Muùîè-i dergehidir kâèinât-ı dehre Naôîm 
 èAceb mi óükm-i şeh-i èaşú sû-be-sû yürise 
 
 629 (T: 313a, H: 225b, R: 295b, A: 254a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èAşú âteşiyle yandı meger sîne var ise 
 Maóv oldı cümleten ne úadar kîne var ise 
 
2 Teéåîr-i âh çeşmimi itdi güher-feşân 
 Açıldı tünd-bâd ile gencîne var ise 
 
3 Târ-ı şafaúda naèl-i hilâl eyledi ôuhûr 
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 Bir mihre èâşıú oldı felek yine var ise 
 
4 Meşú-i cünûndan olmadı âzâd ùıfl-ı dil 
 Yoúdur gibi bu heftede âzîne var ise 
 
5 Gördükçe òîre-çeşm olurum sînesin Naôîm 
 Mihre muúâbil oldı o âyîne var ise 
 
 630 (T: 313a, H: 226a, R: 295b, A: 254a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Zülf-i siyeh-i yâr-i perî-zâd ele girse 
 Ser-rişte-i kâm-ı dil-i nâ-şâd ele girse 
 
2 Biñ cilve-i nâz ile beni eylese pâ-mâl 
 Öpsem ayaàın ol úad-i şimşâd ele girse 
 
3 Bir ãanèat-ı Şîrîn ile mihrinde o mâhıñ 
 Kân-ı dilimiñ olur tîşe-i Ferhâd ele girse  
 
4 Ruòsâr-ı bütân olmasa meşşâùaya muótâc 
 Ceõb-i dil ider óüsn-i Òudâ-dâd ele girse 
 
5 Óaúúâ kime úul olduàumı ben de bilürdüm 
 Ol serv-i sehî úadd-i ser-âzâd ele girse 
 
6 Aldırdım elimden nice demdir dil-i zârı 
 Feryâd-res olsa baña feryâd ele girse 
 
7 Ùıfl-i dilimi alsa úabûl itse Naôîmâ 
 Bir fenn-i mürüvvet bilür üstâd ele girse 
 
 631 (T: 313b, R: 296a, A: 254b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Maóv olsa èafv ile nola ey dil-siyeh günâh 
 äâbûn-ı ãubó şebde úomaz lekke-i siyâh 
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2 Ser-menzil-i úabûle yetişmezdi olmasa 
 Her demde tâziyâne-i teéåîr-i medd-i âh 
 
3 Meyde nühüfte neşve gibi ãaúla râzıñı 
 İtme miåâl-i şîşe-i mey sırrıñı tebâh 
 
4 èAşúıñ birer piyâlesini çekdiler ezel 
 Şimdi daòi o şevúledir devr-i mihr ü mâh 
 
5 Doymaz gürisne çeşm-i maóabbet neôâreden 
 Seyr-i cemâle her müjesi olsa bir nigâh  
 
6 Sâúî müzeyyen eyle şebistân-ı èişreti 
 Olsun èarûs-ı bâdeye peymâne óacle-gâh 
 
7 Gel ey Naôîm kendüñe tâ key bu bî-òodî 
 Geldi yetişdi nevbet-i ãahbâ-yı intibâh 
 
 632 (T: 313b, R: 296a, A: 254b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 èArø idüp èârıø-ı âlin nâgâh 
 Şafaú-ı şerme úodı mihri o mâh 
 
2 Pertevi olduàına èâlem-gîr 
 İstemez mihr-i cihân-tâb güvâh 
 
3 Tîr-gîr olduàı maèlûm oldı 
 Göñlüm alup o àazâlâne nigâh 
 
4 O dü-ebrû-yı keşîde olmuş 
 Muãóaf-ı óüsne iki bismillâh 
 
5 Çâú serbâm-ı eåerden düşdi 
 İşidilmezse nola nâle-i âh 
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6 Teşne-i Zemzem olan Hindûdur 
 Lebi üzre görinen òâl-i siyâh 
 
7 Bûse-i laèl-i lebi cânândır 
 Yine èîd oldı Naôîm'e dil-òâh 
 
 633 (T: 313b, R: 296a, A: 254b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Bir dil ki ola mehbiù-i envâr-ı seóer-gâh 
 Feyø-i ezelî anda tecellî ide her gâh 
 
2 Tevfîú refîú olmayıcaú menzil alınmaz 
 Çoúdur reh-i ãaórâ-yı maóabbetde òaùar-gâh 
 
3 Teéåîri ider bâl-feşân-ı murà-ı kef-âmûz 
 Derdiyle olan nâle-be-leb dest-be-dergâh 
 
4 Elbette mecâzıñ yolıdır semt-i óaúîúat 
 Mâdâm ola úanùara-i èaşú güõer-gâh 
 
5 äıàmaz bu feøâya sipeh-i pâdişeh-i èaşú 
 Kevneyni ùutar leşkeri bî-òayme vü òargâh 
 
6 Bir óüsn ü cemâl ile hem-âàûş olagör kim 
 Gâhî dil ola cilve-gehi dîde-i ter gâh 
 
7 Zinhâr Naôîm itme naôar èaybına àayrıñ 
 Sensin yine âyînede zîrâ ki naôar-gâh 
 
 634 (T: 314a, R: 296b, A: 254b) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
  
1 Bir bâde nûş it kim anıñ dil-teşnedir Cem câmına 
 Bir úayda düş kim cân ata èanúâ dem-â-dem dâmına 
 
2 Âhû-veşân-ı óüsn ile itdim hezârân iòtilâù 
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 Ben bulmadım sedd olmaya her cilvede rem râmına 
 
3 Gülzâr-ı dil reyyân iken seylâb-ı eşk-i çeşm ile 
 Bilmezdi kimse nidügin èâlemde şebnem nâmına 
 
4 Bu bezm-i gîrûdârda olmaya ümmîd-i beúâ 
 äunmazdı sâúî bir fenâ peymâne-i sem sâmına 
 
5 İtdirdi òaãma ser-fürû nuùú-ı cihângîr-i Naôîm 
 Seng-i feşân lâzım degil nevk-i ser-i ãamãâmına 
 
 635 (T: 314a, R: 296b, A: 255a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bu zûr-ı óüsn ile ùutsa o mâh eger pençe 
 İderdi pençe-i mihri şikest-i ser-pençe 
 
2 Hezâr ceyb-i dil ü cânı pâre pâre ider 
 Yegân yegân o dü-müjgân ãununca her pençe 
 
3 Yine o çeşm-i gîsûda taóammül itmeye dil 
 Ùutarsa gökde melekler eger beşer pençe 
 
4 Boyandı òûn-ı dü-çeşmimle ol úadar destim 
 Ki bulsa pençe-i mercân ile ùutar pençe 
 
5 Naôîm o pençe-i òurşîdi vaãf idüp oldum 
 Bu penç beyt ile merdâne pençe-der-pençe 
 
 636 (T: 314a, R: 296b, A: 255a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Mey-âşâmân-ı bezm-i èişrete ey òâne mey-òâne 
 Òuãûãâ sâúî-i meclis ãuna kestâne mestâne 
 
2 èAdû èâşıú geçüp yâra benimle imtióân olmaz 
 Ne inãâfa gelür òaãm ey dil-i şeydâ ne meydâne 
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3 Sözüñ zehrâbe-nûşân-ı àama tiryâú-ı şevú eyle 
 Zebânıñ nîş-i âzâr eyleme yârâne mârâne 
 
4 Mesîó-âsâ seyâóat eyleyenler pây-ı himmetle 
 Baãar evvel úademde kürsî-i gerdâne merdâne 
 
5 Gelür bir kâh-ı kemterden sebük-kûh-ı girân olsa 
 Eger bâr-ı günâhım úonsa nâ-çîzâne mîzane 
 
6 äafâsından ider saèy ü ùavâf-ı Kaèbe-i maúãûd 
 Girüp iórâm-ı şevúe yüz ùutan Óannân'e Mennân'e 
 
7 Olursa maôhar-ı feyø-i Òudâ nuùú-ı cihân-gîriñ 
 Naôîmâ óükm ider Tûrân ile Îrân'a mîrâne 
 
 637 (T: 314b, R: 297a, A: 255a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Òaù-ı reyóân o zîbâ laèl ü dil-keş fem kenârında 
 Òaù-ı yâúûtdur gûyâ ki câm-ı Cem kenârında 
 
2 Lebinde òâl-i müşgîni ùavâf-ı Kaèbe-i óüsne 
 O hindûdur vuøûé eyler gelüp Zemzem kenârında 
 
3 O ùıfl-ı nev-resiñ âyîne içre èaksini gûyâ 
 Gören taãvîr-i èÎsâdır ãanur Meryem kenârında 
 
4 Leb-i laèli olup tebòâle-dâr ol zer-ger-i óüsnüñ 
 Úıyâs itdim görüp dîvâredir òâtem kenârında 
 
5 Nola mektûbına úat úat maóabbet eylesem yâriñ 
 Derûn-ı nâm ile nâmım añılmış hem kenârında 
 
6 Çeküp yâri kenâra èâlem-i vuãlatda kâm aldım 
 Olur cânânıñ ey dil başúa bir èâlem kenârında 
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7 Naôîm ol sîm-ten maóbûbı deryâ mâliki ãandım 
 Daàıtmış kâkülin èüryân görünce yem kenârında 
 
 638 (T: 314b, R: 297a, A: 255a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 İşigi ùaşı yâriñ olmadıúça başlar altında 
 İlâhî isterim úalsun o başlar ùaşlar altında 
 
2 Şikâr-ı murà-ı câna zîr-i bâlinden nigâh eyler 
 İki şehbâzdır gûyâ o gözler úaşlar altında 
 
3 Nice mümkin taóammül imtinân-ı luùf-ı dûnâna 
 O yâriñ kûh-ı âhen maóv olur úarvaşlar altında 
 
4 Süvâr olduúça ùabèım eblaú-ı endîşeye gâhî 
 Miyân-ı èarãa-i maènâda raúãa başlar altında 
 
5 Naôîmâ seng-i râh-ı kûh-ı miónet iden aèlâdır 
 İşigi ùaşı yâriñ olmadıúça başlar altında 
 
 639 (T: 315a, R: 297a, A: 255b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Râóat olsun mı seven cânân cânân üstüne 
 Bir vilâyet görmedim sulùân sulùân üstüne 
 
2 Çeşmime òâbı óarâm itdim òayâl-i yâr ile 
 Gelmedi şeb-tâ-seóer müjgân müjgân üstüne 
 
3 Dem-be-dem olsa nola cânlar fedâ-yı kûy-ı yâr 
 Tekyedir ey dil gelür úurbân úurbân üstüne 
 
4 Bî-teõelõüldür esâsı ãarãar-ı âsîbden 
 èAşú bir maèmûredir eyvân eyvân üstüne 
 
5 Òân-ı dîdâra idelden ol şeh-i óüsn eã-ãalâ 
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 Keåret-i neôôâreden mihmân mihmân üstüne 
 
6 Teşne-i dîdâr iken oldı òaù-âver dil-rübâ 
 Olmasun mı èâşıúa hicrân hicrân üstüne 
 
7 Bir kerîm-i òâããü'l-òâãıñ daòi oldum bendesi    
 Luùfı çoúdur èâşıúa dermân dermân üstüne 
 
8 Cism-i pür-dâàa yine yaúdım ser-â-pâ tâze dâà 
 èAşú geydirdi baña úaftân úaftân üstüne 
 
9 Görmeden dildârı öpdi úocdı dirler ey Naôîm 
 èÂşıú-ı zâra olur bühtân bühtân üstüne 
 
 640 (T: 315a, R: 297b, A: 255b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Çıúınca pîreheninden o sîne deryâda 
 äadef óarâm ola dürr-i åemîne deryâda 
 
2 O üstüòân-ı raúîú ü o sîne-i berrâú 
 Düşürdi mevcleri birbirine deryâda 
 
3 O zülf-i òâl o èiõâr üzre gûyiyâ oldı 
 Şikâr-ı murà-ı dile dâm ü çîne deryâda 
 
4 Leb-â-leb itdi dili şevú-i bûse-i laèli 
 Velî ne fâéide olmuş defîne deryâda 
 
5 İóâùa eyledi göz yaşı cismimi didiler 
 Sefînede ola deryâ sefîne deryâda 
 
6 Gören muóîù-i sirişkimde çarò-ı mînâyı 
 Úıyâs ider úadeó-i âb-gîne deryâda 
 
7 äuyunca varsa eger rûzgâr-ı nâ-hemvâr 
 Bu deñli olmaz idi mevc-i kîne deryâda 
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8 Naôîm ùabèım olup âşinâ-yı baór-i süòan 
 Muvaffaú oldı bu tâze zemîne deryâda 
 
 641 (T: 315b, R: 297b, A: 255b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 äubóa dek yâri der-âàûş eyledim mehtâbla 
 Miónet-i hecri ferâmûş eyledim mehtâbla 
 
2 Laèli mest itdi beni ruòsârı óayrân eyledi 
 Bir úadeóle èaúlı medhûş eyledim mehtâbla 
 
3 Her úadeóde bûs-ı laèliyle olup şîrîn-meõâú 
 Câm-ı vaãl-ı dilberi nûş eyledim mehtâbla 
 
4 Şâm-ı vuãlat lâle-zâr-ı bâà-ı sînem seyr idüp 
 Ol semen-sîmâyı gül-pûş eyledim mehtâbla 
 
5 Şevú-i dîdâr ile cismimde degildir üstüòân 
 Mevc urur deryâ gibi cûş eyledim mehtâbla 
 
6 Gül gibi ol àonca-fem gûş eyleyüp feryâdımı 
 Bülbülân-ı bâàı òâmûş eyledim mehtâbla 
 
7 Vaãf-ı dendânında bu silk-i leéâlî ey Naôîm 
 Gûş-ı yâra dürr-i mengûş eyledim mehtâbla 
 
 642 (T: 315b, R: 297b, A: 256a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Òaùù-ı reyóân mıdır ol èârıø-ı pür-òâl üzre 
 Sûre-i Nûr mıdır berg-i gül-i âl üzre 
 
2 Dâà dâà üstüne yaúmış o perî sâèidine 
 Gül içinde gül açılmış yine bir dâl üzre 
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3 èAks-i âh-ı dilidir fikr-i úad ü çeşmi ile 
 Elif ü dâà degil sîne-i abdâl üzre 
 
4 Olmaz ol óüsn gibi bâfte şeffâf úumâş 
 Mihr ü meh târ ile pûd olsa bu minvâl üzre 
 
5 Gâh maòmûr-ı keder gâh úadeó-nûş-ı neşâù 
 Bezm-i èâlemde degildir kişi bir óâl üzre 
 
6 Lâ-beúâ olduàın itmez mi taãavvur bilmem  
 Bir iki gün dem uran mesned-i iúbâl üzre 
 
7 Úatı çoú baàrı delik èâşıúı var gerçi Naôîm 
 Lîk sensin gelen ammâ yine àırbâl üzre 
 
 643 (T: 315b, R: 298a, A: 256a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 O úadar bezm-i meye oldı göñül bîgâne 
 Gözine gelse olur neşve-i mül bîgâne 
 
2 Aña pervâne olur bülbül-i dil kim şeb u rûz 
 Şemè nâ-maórem ola bezmine gül bîgâne 
 
3 Bulamaz mertebe-i evc-i èalâ òâk-i óaøîø 
 Ki olur daéire-i èizzete úul bîgâne 
 
4 Âşinâ-yı der-i erbâb-ı kemâl olmaz iseñ 
 Saña bir kimse dimez aàlama gül bîgâne 
 
5 Virdi bir bezme şeref ol güher-i tâc-ı rusül 
 Ki Naôîm anda olur cevher-i kül bîgâne 
 
 644 (T: 316a, R: 298a, A: 256a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Dehenim çeşme-i cândır vaãfıñ vaãfınla   
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 Süòanım rûó-ı revândır süòanıñ vaãfınla 
 
2 Tenime lerze düşer fikr-i der-âàûşuñ ile 
 Dilimi raèşe ùutar pîreheniñ vaãfınla 
 
3 Âhû-yı Çîn'i düşürdüm yine dâm-ı reşke 
 Nâfe ùurre-i èanber-şikeniñ vaãfınla 
 
4 İtdi Ùûbâ'yı nigûn-sâr-ı óicâb süòanım 
 Sidre-sâye úad-i şûriş-fikeniñ vaãfınla 
 
5 Sebze-i òaùùıñ añup Òıør ile dem-sâz oldum 
 Bâà-ı rûyuñda yetişmiş çemeniñ vaãfınla 
 
6 Laàziş-i şîftegî èaúl-ı Felâùûn'ı bile 
 Düşürür óayrete çâh-ı õeúanıñ vaãfınla 
 
7 Úılmış endîşesin âàûş-güşâ ùabè-ı Naôîm 
 Mû-miyânıñla o sîmîn-bedeniñ vaãfınla 
 
 645 (T: 316a, R: 298a, A: 256b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Yâriñ bu leùâfetle teni pîrehen içre 
 Gûyâ ki hemân rûó-ı revândır beden içre 
 
2 Yâúût-ı müferrió lebi dendân-ı laùîfi 
 äan bir dizi lüélüédür o dürc-i dehen içre 
 
3 Òûn-ı dili eşkimle revân eyledi çeşmim 
 Mercân bulunursa nola baór-i èAden içre 
 
4 Âàûşda yâr olmayıcaú pîreheninde 
 Bir mürdeye beñzer ten-i èâşıú kefen içre 
 
5 Ol Yûsuf-ı óüsnüñ yetişür fikr-i cemâli 
 Yaèúûb-ı dile gûşe-i beytü'l-óazen içre 
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6 Çengâl-i ser-i zülf-i siyâhıyla bulur yâr 
 Delv-i dil-i üftâdemi çâh-ı õeúan içre 
 
7 İóyâ-yı maèânîde Naôîmâ yine sensin 
 Feyø-i dem-i cân-baòş ile ehl-i süòan içre 
 
 646 (T: 316b, R: 298b, A: 256b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Òûn-ı dil-i mecrûó mı çeşm-i terim içre 
 Ya bâde-i gül-reng midir sâàarım içre 
 
2 Tedbîr-i müdâvâda düşe èacze Felâùûn 
 Bir derd-i nihândır dil-i àam-perverim içre 
 
3 èAks-i ruòı lebrîz-i cünûn itdi derûnum 
 Kim var göre miréât-ı ãafâ-güsterim içre 
 
4 Kül itdi yaúup èaşú vücûdum dil-i sûzân 
 Bir aòkere dutsa nola òâkisterim içre 
 
5 Ol şâh-süvâr-ı reh-i èaşúam ki piyâde 
 Mecnûn gibi biñ şîfte var leşkerim içre 
 
6 Mest itdi cihânı eåer-i âh-ı derûnum 
 Bir bûy-ı dil-âvîz nedir micmerim içre 
 
7 Ùabèımla Naôîmâ eåer-i feyø-i Òudâ'dır 
 Bu âb-ı ãafâ-baòş ki var gevherim içre 
 
 647 (T: 316b, R: 298b, A: 256b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Dil düşdi baór-i èaşúa görünmez kenâr ise 
 Zevraú şikeste durmaz eser rûzgâr ise 
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2 Zencîr-i bend-i zülfüne düş bir perî-veşiñ 
 Başında èaúlıñ ey dil-i dîvâne var ise 
 
3 èAyb itme çîn-i zülfüñe meyl eyleyen dili 
 Aòşama úaldı belki àarîbü'd-diyâr ise 
 
4 Mânend-i şâhbâz süzülsün dü-çeşm-i yâr 
 Murà-ı dil-i øaèîfi murâdı şikâr ise 
 
5 Günden derûnda mihr-i ruòı âşikâredir 
 Her şeb arar o mâhı dil-i bî-úarâr ise 
 
6 Ne yâr geldi ne òaber-i müjde-i viãâl 
 Óasretle geçdi cân u dile intiôâr ise 
 
7 Aàyâr olursa òalú-ı cihân yâr yâr olur 
 Ùâliè felekde yâver ise baòt yâr ise 
 
8 Ehl-i beyâna gevher-i gûş-ı úabûl olur 
 Naômıñ Naôîm ancaú olur yâdigâr ise 
 
 648 (T: 317a, R: 299a, A: 256b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 äundı bir zerrîn-úadeó bezm-i çemende gül güle 
 Her úadeó bir neşve-i àaybiyye virdi bülbüle 
 
2 Gülşen-âbâd-ı ùarabdır bezm-i èişret sâúiyâ 
 Gül úadeó àonca sebû-yı bâde bülbül bülbüle 
 
3 Câm-ı lebrîz pey-ender-pey nice nûş eylemez    
 Gûş iden óulú-ı ãürâòîden dem-â-dem úulúule 
 
4 Bâm-ı serden düşdi ùaşt-ı hûş dest-i èaşú ile 
 Düşmesün mi şehr ü bâzâr-ı vücûda àulàule 
 
5 Òâller gird-i zenaòdânında düşmüş ol mehiñ 
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 Sîb-i gül-gûne dizilmiş dâne dâne fülfüle 
 
6 Nâlemi gûş eyleyüp òandân olur ol mest-i nâz 
 èÂdet oldı bülbül efàân eyledikçe gül güle 
 
7 Óaydar-ı Kerrârı'dır naômıñ Naôîm-i pür-hüner 
 Õü'l-fiúâra tîà-ı kilki çekdi ùabèı düldüle 
 

649 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün)1 
 

1 Òançer kemer-i yâre münâsib o bel ince 
 Òançer kemerince kemeri ince belince 
 
2 Dâmânı girîbânı gibi oldı gülüñ çâk 
 Bu bâà-ı òazân-dîde-i pür-òâra gelince 
 
3 Lâ-büd varılur bâàçe-i kûyına yâriñ 
 Pûyân u devân bâd-ı ãabâ gibi yelince 
 
4 Úaddini ider cây-geh-i saèyde çevgân 
 Gûy-ı emeli merd murâd üzre çelince 
 
5 Oldı güher-i naômı Naôîm'iñ yine pür-silk 
 Saèy itdi velî mıåúab-ı endîşe delince 
 
 650 (T: 26b, H: 27a, R: 26b, A: 100b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Melek âşüfte-i reyóân-ı gîsû-yı óabîbullâh 
 Beşer âvâre-i bûy-ı gül-rûy-ı óabîbullâh 
 
2 Nola her èâùsesi âvâze-i rûóî fidâk olsa 
 Meşâm-ı cânı lebrîz eyledi bûy-ı óabîbullâh 
 
3 Bâãar kürsî-i eflâk üzre pây-ı rifèati ol kim  

                                                           
1 Şiir, Tayyâr-zâde Atâ tarihinden alınmıştır. (Arslan, 2010: IV/317) 
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 Ola üftâde-i òâk-i ser-i kûy-ı óabîbullâh 
 
4 Nizâr ü zerd idüp bükdi belin òam eyledi úaddin 
 Hilâliñ iştiyâú-ı ùâú-ı ebrû-yı óabîbullâh 
 
5 Olur baòşâyiş-i cürm-i èuãât-ı ümmet itdikçe 
 Şefâèat óürmet-i luùf-ı terâzû-yı óabîbullâh 
 
6 Òam-ı çevgân-ı fermânında gerdân olmada gerdûn 
 Olup tâ rûz-ı òilúatden daòi gûy-ı óabîbullâh 
 
7 Biñ olsa cânım itsem her birin her ân biñ kerre 
 Naôîm-âsâ fedâ-yı úadd-i dil-cû-yı óabîbullâh 
 

651 Münâcât-ı Dîger Li-Cenâb-ı Âferînende-i Mihr ü Úamer1 
 (T: 31a, R: 31a, A: 8b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Tek ilâhî güher-i èaşúıñı pinhân eyle 
 Beyt-i maèmûr ise de úalbimi vîrân eyle 
 
2 Çeşm-i giryânımı deryâ-yı şuhûd it yâ Rab 
 Dil-i vîrânımı gencîne-i èirfân eyle 
 
3 Dem-i şâdî feraóımdan beni giryân itdiñ 
 áuããa vaútinde hem ol mertebe òandân eyle 
 
4 İtme naòl-ı keremiñden beni bir laóôa cüdâ 
 Sâye-veş ister iseñ òâk ile yeksân eyle 
 
5 Tâ seóer-gâh-ı úıyâmet ser-i òâkimde benim 
 Nûr-ı îmânımı úandîl-i fürûzân eyle 
 
6 Saña iúrâr ideli cürmümi inkâr idemem 
 Ne úadar mücrim isem ol úadar iósân eyle 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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7 Mevúıf-ı şerm ü óacâletde úalan güstâòım 
 Her ne emr eyler iseñ èafv ile fermân eyle 
 
8 Çekilür bâr degildir bilürem maèãiyetim 
 Şefúat ü luùfuñı hem-keffe-i mîzân eyle 
 
9 Yaú fetîl-i ser-i her dâà-ı temennâyı Naôîm 
 Maèõeret lâle-sitânında çerâàân eyle 
 
 652 (T: 55a, R: 51a, A: 100a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Reh-i èaşúıñda bî-ãabr u şekîbim yâ Resûlallâh 
 Seni her kim severse ben raúîbim yâ Resûlallâh 
 
2 Úabûl eyle civâr-ı èizzetiñde çekmeyem àurbet 
 Bilürsüñ kendi şehrimde àarîbim yâ Resûlallâh 
 
3 Ùavâf-ı Kaèbe-i şevú-ı cemâliñ farø-ı èaynımdır 
 Niãâb-ı óasretiñden bâ-naãîbim yâ Resûlallâh 
 
4 Gözüm eşk ile mâl-â-mâl göñlüm èaşú ile memlû 
 Baèîdim ãûretâ maènen úarîbim yâ Resûlallâh 
 
5 Debistân-ı óaúîúatde olup şâkird-i nâ-úâbil 
 Velî fenn-i mecâzîde edîbim yâ Resûlallâh 
 
6 Rıøâda zühd ü taúvâda hemân levó-i derûn sâde 
 Òaùâda ãafóa-i pür-naúş ü zîbim yâ Resûlallâh 
 
7 Úarîn eyle gül-i gûş-ı úabûle nâle-i şevúim 
 Riyâø-ı midóatiñde èandelîbim yâ Resûlallâh 
 
8 Revâdır ùâlièimde devlet-i evãâfıñ el virse 
 Felekde maôhar-ı keffü'l-òaêîbim yâ Resûlallâh 
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9 Nola şeró eyledikçe vaãfıñı ceõb-i úulûb itsem 
 Seniñ bîmârıñ olmuşken ùabîbim yâ Resûlallâh 
 
10 Naôîm-âsâ olup şîrîn-meøâú-ı leõõet-i naètıñ 
 Õebânım mâéil-i şehd ü õebîbim yâ Resûlallâh 
 

653 Münâcât-ı Dîger Li-Óaøret-i Òâlıú-ı Dürr ü Gevher1 
(T: 87b, H: 31b, R: 81b, A: 9a) 

 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Beni bîmâr-ı èiãyân itdi gaflet yâ Kerîm Allâh 

Saña kaldı işim senden èinâyet yâ Kerîm Allâh 
 
2 Derûnum pür-tef ü tâb eyledi ãahbâ-yı güstâòî 

Tamâm oldum èaraú-rîz-i òacâlet yâ Kerîm Allâh 
 
3 Göz açdurmaz pey-â-pey maèãiyet şâyestedir olsam 
 Dem-â-dem àarúa-i eşk-i nedâmet yâ Kerîm Allâh 
 
4 Ser-i bâzâr-ı taúvâda úoma ben zâr u nâçârı 
 Tehî dest-i èamel bî-naúd-i ùâèat yâ Kerîm Allâh 
 
5 Güneh-kârım kerem senden iderseñ èafvuñı der-kâr 

Ki bende her cezâya var liyâúat yâ Kerîm Allâh 
 
6 Şeb-i târîk-i èiãyân içre úaldım èâciz ü sâhî 
 èAceb óâlim nola rûz-ı úıyâmet yâ Kerîm Allâh 
 
7 Õelîl ü pây-mâl u òâk-sârım râh-ı èiãyânda 
 Ôahîr ü dest-gîr ol eyle şefúat yâ Kerîm Allâh 
 
8 Beyâbân-ı mecâzîden geçür tevfîúiñi eyle  
 Refîú-i menzil-i òâã-ı óaúîúat yâ Kerîm Allâh 
 
9 Òalâã it mâ-sivânıñ ôulmetine eylesün işrâú 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Derûn-ı tîrede nûr-ı hidâyet yâ Kerîm Allâh 
 
10 Baña bir úaùre deàmez mi cihânı àarú iderken hep 
 Nuòustîn mevce-i deryâ-yı raómet yâ Kerîm Allâh 
 
11 Ümîd oldur dem-i âòir ola mühr-i lebim õikriñ 
 Saña itdikde teslîm-i emânet yâ Kerîm Allâh 
 
12 Benim de defter-i aèmâlimi ùayy eyle ùûmâr it 
 Bi-óaúú-ı òâtem-i mühr-i nübüvvet yâ Kerîm Allâh 
 
13 Siyeh-nâme siyeh-kâr u siyeh-rûyum Naôîm-âsâ 
 Mürüvvet úıl mürüvvet úıl mürüvvet yâ Kerîm Allâh 
 
 Óarfü'l-Yâ 
 
 654 (T: 55b, R: 51a, A: 64b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey fürûà-ı dü-ruòı her dü-cihân mâh-veşi 
 Pertev-i óüsn ü cemâli iki èâlem güneşi 
 
2 Bî-óazân serv-i çemân-ı çemen-i Baùóâyî 
 Gülbün-i ravøa-i Yeårib gül-i bâà-ı Úureşî 
 
3 Úâbe úavseyn mi ol maôhar-ı ev ednâ'nıñ 
 Sûre-i Nûn mıdır yâ o úalem gibi úaşı 
 
4 Óarem-i muóterem-i ravøasınıñ ãubó u mesâ 
 Şehper-i Rûóu'l-Emîn olmada çârûb-keşi 
 
5 Görmedi sâyesini miåli gibi ins ü melek 
 Yerde gökde o şeh-i bî-bedeliñ yoúdur eşi 
 
6 Böyle olmazdı celî-pertev ü èâlî-kevkeb 
 Âsitânında züóal olmasa èabd-i Óabeşî 
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7 Girde-i mâha degil baúmaya úurã-ı mihre 
 Süfre-i cûd u nevâlinde olan loúma-çeşi 
 
8 Bûs idüp òâk-i derin baàrıña baã seng-i rehin 
 Ùopraàı eyleyüp iksîr güher ile ùaşı 
 
9 Òaste-i òuşk-leb-i tâb-ı teb-i maèãiyetim 
 Şerbet-i şefúatine úaldı derûnum èaùaşı 
 
10 Beñzemez òâme-i àayra úalemim vaãfında 
 Bir midir parmaàıñ engüşt-i şehâdetle beşi 
 
11 Ola teslîm-i dürûd ile taóiyyât-ı Nâôîm 
 Óaşre dek ravøasına küll-i àadâtin ve èaşî 
 
 655 (T: 27a, H: 27a, R: 27a, A: 101a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün) 
 
1 Ey fürûzende çerâà-ı óarem-i úurb-ı ilâhî 
 Buldı kevneyn øiyâ pertev-i mihriñle kemâ-hî 
 
2 Göreli óüsnüñi âvâre gezerler seóer ü şâm 
 İtdi ser-germ ü dil-fikâr àamıñ mihr ile mâhı 
 
3 Oldılar bây u gedâ muàtenim-i süfre-i luùfuñ 
 Nièam-ı cûduña àarú ideli dervîş ile şâhı 
 
4 Bende-i òalúa-be-gûş-ı deriñ olsa nola maòlûú 
 Ey èuãât-ı ümemiñ her iki èâlemde penâhı 
 
5 Baúma èiãyânıma èâãî úuluñum eyle şefâèat 
 Bî-kes ü muøùaribem óâl-i dilim itme tebâhî 
 
6 Bilürem keffe-i èafvıñda degil dâne-i òardal 
 Gerçi ùaàlar çekemez bende olan bâr-ı günâhı 
 
7 Ola maúbûl-i şerîfiñ budur ümmîdi Naôîm'iñ 
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 Bulmaya anıñ fenâ redd ile bu sebz-i giyâhı 
 
 656 (T: 317a, H: 226a, R: 299a, A: 100b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi 
 èAúl-ı evvel úayd-bend-i èaşúınıñ dîvânesi 
 
2 Ve'ê-êuóâ vaãf-ı güli ve'l-leyl şeró-i sünbüli 
 Bülbül-i levlâk-ı õâtı lî-maèallâh lânesi 
 
3 äıdú u èadl ü óilm ü èilm õâtına maôhar idüp 
 Çâr-yâr-ı bâ-ãafâdır hem-dem-i kâşânesi 
 
4 Ebrû-yı iúbâliniñ mâh-ı felek óasret-keşi 
 Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i münevver şânesi 
 
5 èArş câh-ı úadriniñ evc-âşinâ-yı rifèati 
 Çarò bâà-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi 
 
6 Bezm-gâh-ı sâàar-ı èaşúı dil-i èuşşâúdır 
 Úalb-i èârifdir şarâb-ı şevúiniñ òum-òânesi 
 
7 Kâse-i inèâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi 
 Bâde-i iósânınıñ ins ü melek mestânesi 
 
8 Cûy-bâr-ı cûdunuñ mâh-ı münevver kûzesi 
 Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luùfunuñ peymânesi 
 
9 Úulzüm-i esrâr u óikmetde dür-i úudret-ãadef 
 Genc-i èirfân ü kemâliñ gevher-i yek-dânesi 
 
10 Òılèat-ârâ-yı leèamrük nâm-dâr-ı ıãùıfâ 
 Taòt-gâh-ı èarş-ı aèlâ mesned-i şâhânesi 
 
11 Kuól-i mâ-zâàa'l-baãar maòãûã-ı çeşm-i ekóeli 
 İns ü cânıñ maùlab-ı aèlâ olan cânânesi 
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12 Mest-i ser-germ-i maèâãîdir bugün şeydâ Naôîm 
 İsterem maèõûr ola evøâè-ı güstâòânesi 
 
 657 (T: 317b, H: 226b, R: 299b, A: 257a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Yaúdı cânı bezm-i èaşúıñ âteşîn peymânesi 
 Baàrı yanıúdır o bezmiñ lâle-veş mestânesi 
 
2 èAşú odur kim şemè-i óüsn-i dilberi biñ cân ile 
 Görmeden maóv-ı vücûd itmek gerek pervânesi 
 
3 èÂşıúı yâd eylese derd-i dilin itse suéâl 

Şehr-i óüsnüñ òâùır-âzâr olmasa cânânesi 
 

4 Müjde zencîr-i cünûna ey şekîb ü èaúl u cân 
 Oldı dil bir Leylî-i óüsnüñ yine dîvânesi 
 
5 El-óaõer pür-òânümân-sûz-ı cihândır ey Naôîm 
 Bezm-i èaşúıñ her ùolu peymâne-i kâşânesi 
 
 658 (T: 317b, H: 226b, R: 299b, A: 257a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)    
 
1 Bâde kim germî-fezâ-yı sînedir her cürèası 
 Âteş-i òırmen-güdâz-ı kînedir her cürèası 
 
2 Hep anıñla gördi ruòsâr-ı ãafâyı ehl-i dil 
 Nûr-baòş-ı dîde-i âyînedir her cürèası 
 
3 Ser-girân-ı câmıyuz bir bâdeniñ kim dem-be-dem 
 èÂúıbet sûz-ı àam-ı dîrînedir her cürèası 
 
4 äun o meyden kim úadeó-nûşân-ı èaşúa sâúiyâ 
 Gevher-i şevúiyle pür-gencînedir her cürèası 
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5 Bir şarâb-ı dil-fürûzuñ mestiyüz kim ey Naôîm 
 Şemè-i bezm-i leyle-i âzînedir her cürèası 
 
 659 (T: 317b, H: 226b, R: 299b, A: 257a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)    
 
1 Bâde kim ùûfân-ı dûzeò-rîzdir her úaùresi 
 Dâà-ı reşk-i şems-i rüstâòîzdir her úaùresi 
 
2 Tünd-bâd-ı âhdan deryâ-yı òûn-ı eşkimiñ 
 Dem-be-dem bir mevc-i âteş-òîzdir her úaùresi 
 
3 èAks-i ebrûsıyla sâúîniñ elinde câm-ı mey 
 Naèl-der-âteş füsûn-âmîzdir her úaùresi 
 
4 Şâdî-i vaãlıyla hicrânında aàlarsam nola 
 Böyle bir eşk-i neşâù-engîzdir her úaùresi 
 
5 Bir meyiñ pây-ı òumında ser-girânız kim Naôîm 
 Zâhide âb-ı ruò-ı perhîzdir her úaùresi 
 
 660 (T: 318a, H: 226b, R: 300a, A: 257a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bâde kim tenvîr-i ùûfân-pîşedir her úaùresi 
 Âteş-i seyyâre-i endîşedir her úaùresi 
 
2 Óüsnini gülgûne-i şevú itse ârâyiş nola 
 Nev-èarûs-ı òacle-gâh-ı şîşedir her úaùresi 
 
3 Cürèasın çekse semender baóre pür-tâb eyleye 
 Sîne-sûz-ı şîr-i âteş-pîşedir her úaùresi 
 
4 Bî-sütûn-ı èaşúda ãarf itdigim òûn-ı diliñ 
 Gevher-i pîrâye-baòş-ı tîşedir her úaùresi 
 
5 İçmemek mümkin midir ol bâdeden kim ey Naôîm 
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 Dâà-ı reşk-i èaúl-ı óikmet-pîşedir her úaùresi 
 
 661 (T: 318a, H: 227a, R: 300a, A: 257b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bâde kim rûó-ı revân-ı şîşedir her úaùresi 
 Cevher-i âyîne-i endîşedir her úaùresi 
 
2 Gör dem-â-dem eşkimi müjgân-ı òûn-âlûd ile 
 Âb-ı germ-i naòl-i âteş-rîşedir her úaùresi 
 
3 Kûh-ı èaşú içre o Ferhâdam ki eşk-i çeşmimiñ 
 Âteşîn cevher-nümâ-yı tîşedir her úaùresi 
 
4 Neşve-i câm-ı maóabbet mihri eyler bî-úarâr 
 Hûş-ber ü şîr-i gerdûn-pîşedir her úaùresi  
 
5 Dürd-nûş-ı feyøiyüz bir bâdeniñ kim ey Naôîm 
 Şemè-i bezm-i ãad-Felâùûn-pîşedir her úaùresi 
 
 662 (T: 318a, H: 227a, R: 300a, A: 257b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èİşve çeşm-i mestiniñ âşüfte bir âlüftesi 
 Fitne çîn-i zülfünüñ âlüfte bir âşüftesi 
 
2 Ol mehiñ bâà-ı felekde mihrin ister kim göñül 
 Bir gül-i òurşîd ola her àonca-i neşküftesi 
 
3 Çeşm-i dil hemvâre der-òâb olsa da dilberdedir 
 Ehl-i èaşúıñ cümle bîdâr-ı ebeddir òuftesi 
 
4 Dildir ol gencîne kim yâúût-ı mihre dem-be-dem 
 Seng-i ùaèn-endâz olur her gevher-i nâ-süftesi 
 
5 Tâze aókâm-ı maèâniyle Naôîm'iñ olmada 
 Köhne taúvîm-i süòan rû-gerde-i nev-güftesi 
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 663 (T: 318a, H: 227a, R: 300a, A: 257b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Lâyıú şerâr-ı âteş-i dil olsa jâlesi 
 Bir gülşeniñ ki dâà-ı derûn ola lâlesi 
 
2 Nüh-câm-ı âsumâna daòi cürèa-rîz olur 
 èAşúıñ óabâb-ı bâde úadar bir piyâlesi 
 
3 Müjgânlarım süùûr-ı kitâb-ı cünûn olup 
 Olmuş nüvişte òûn-ı cigerle maúâlesi 
 
4 Bende èaceb mi olmasa cemèiyyet-i şekîb 
 Yâriñ daàıtdı èaúlımı müşgîn külâlesi 
 
5 Bir leylî-i cemâl içün üstâd-ı èaşúdan 
 Meşú-i cünûn imiş dil-i zârıñ úabâlesi 
 
6 Dilber úolumdadır nola nâz itsem ey felek 
 Ol mâhıñ oldı óalúa-i âàûş hâlesi 
 
7 Feryâd-ı èandelîb-i dili diñlemez o gül 
 Bilmem Naôîm gûşına girmez mi nâlesi 
 
 664 (T: 318b, H: 227b, R: 300b, A: 257b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Daàıtdı òusrev-i dil eşk-i çeşm dânesini 
 Sipâh-ı óasrete beõl eyledi òızânesini 
 
2 Òalîde eyledi çaú câna nâvek-i müjesin 
 Kemân-keşim úatı nâzük bilür nişânesini 
 
3 Kemâl-i serdî-i âh-ı hezârdândır kim 
 Güm itdi âteş-i àonca seóer zebânesini 
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4 O zülfe beste-diliz kim olurdı reşk ile çâk 
 Göreydi pençe-i òurşîd şekl-i şânesini 
 
5 Naôîm dildâr o èanúâ-yı Úâf-ı himmet kim 
 Ziyâret ide Süleymânlar âşiyânesini 
 
 665 (T: 318b, H: 227b, R: 300b, A: 258a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Hilâl ãanma diküp menzile nişânımızı 
 Sipihre eyledik âvîòte kemânımızı 
 
2 Ola ãabâó-ı úıyâmet gelû-girifte vü lâl 
 İderse ùuème hümâ maàz-ı üstüòânımızı 
 
3 Hümâ-yı evc-i kemâliz ki eylese yeridir 
 Firâz-ı sidre temennâ-yı âşiyânımızı 
 
4 Biziz o òâce-i kâlâ-fürûş-ı medhûşı 
 Ki dest-i èaşú güşâd eyledi dükânımızı 
 
5 Zebân-ı dil bilür işrâúiyân-ı èaşúdanuz 
 Henûz bilmedi lâl olmayan lisânımızı 
 
6 èAceb mi sâóil-i maúãûda irse fülk-i ümîd 
 Nesîm-i luùf-ı Òudâ açdı bâd-bânımızı 
 
7 Ümîd ü bîmi geçüp virmişüz Naôîm-âsâ 
 Óabâb-ı âb gibi bâda òânümânımızı 
 
 666 (T: 319a, H: 227b, R: 300b, A: 258a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Gül gibi yâr diñledi óarf-i recâmızı 
 İtdik resîde gûş-ı úabûle duèâmızı 
 
2 Raóm itdi rûy-ı zerdimize úalb-i saòt-ı yâr 
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 Gösterdi èaşú seng-rübâ kehrübâmızı 
 
3 Âàûşa aldıú ol ãanemiñ mû-miyânını 
 Bulduú henûz derd-i dile mûmyâmızı  
 
4 Şâyed teàâfülâne ide nâz ile nigâh 
 Levó-i niyâza naúş ideriz müddeèâmızı 
 
5 Pâ-mâl-i nâz olup göge çıúdı àubârımız 
 Çekdik dü-çeşm-i mihr ü mehe tûtiyâmızı 
 
6 Fermân-ı èaşúa virdi boyun úumriyân görüp  
 Bir serv-i nâz şevúine tavú-ı rıøâmızı 
 
7 Manôûr-ı yâr olup dil-i şûrîdemiz Naôîm 
 Bir şâhıñ itdik âyine-dârı gedâmızı 
 
 667 (T: 319a, H: 228a, R: 301a, A: 258a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Biz gözyaşıyla döndürürüz âsiyâmızı 
 Mâ-beynimizde naúl ideriz mâcerâmızı 
 
2 Telòâbe-i maóabbet ile bî-òod olmayan 
 Bilmez henûz neşve-i õevú-i fenâmızı 
 
3 İtmiş riyâø-ıèaşúda ârâm-gâhımız 
 Mensûb-ı eşk ü âh iden âb u hevâmızı 
 
4 Bir yemde fülk-rân-ı necâtız ki ibtidâ 
 Âàûş-ı mevcde buluruz nâòudâmızı 
 
5 Bilmez devâ-yı èilletimiz èaúl-ı Bû èAlî 
 Yazmaz bizim cerîde-i úanûn şifâmızı 
 
6 Çekdi zebâna âh-ı dil-i şuèle-pâşımız 
 İtdik nişânde burc-ı bedende livâmızı 
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7 Bî-ùâúatâne cilve idüp ùabèımız Naôîm 
 Pervâza bâl-beste getürdük hümâmızı 
 
 668 (T: 319a, H: 228a, R: 301a, A: 258a) 
 (Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün) 
 
1 Úanı ey felek yine neylediñ benim âfitâb-ı cihânımı 
 Gül-i bâà-ı óâãıl-ı èömrümi o nihâl-i gülşen-i cânımı 
 
2 Elem-i firâú ile úâmetim òam olup neler çekerim henüz 
 Úomadı bu bâr-ı girân-ı àam bedenimde tâb u tüvânımı 
 
3 O perîniñ âteş-i óasreti dil-i nâ-ãabûrımı yaúdı âh 
 Nola eylesem yine âşikâre cihâna sûz-ı nihânımı 
 
4 İdüp intiôârını ber-ùaraf ne zamân görür ola gözlerim 
 Ruòı gül o àonca-dehânımı òaù-ı sebz o serv-i revânımı 
 
5 Ser-i òâr-ı nâòun-ı fürúati ne úadar olursa gelû-òırâş 
 O gülüñ ki girmeye gûşına úomam elden âh u fiàânımı 
 
6 Dil-i nâle-kârımı èâúıbet hedef-i òadeng-i nigâh idem 
 Dem ola görüp feraóımdan ol gözi tîr ü úaşı kemânımı 
 
7 Yine òacle-gâh-ı süòanda òâl-i muèanber eyledim ey Naôîm 
 Ruò-ı nevèarûs-ı muèâyene reşeóât-ı kilk-i beyânımı 
 
 669 (T: 319b, H: 228b, R: 301b, A: 258b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dil-i nâ-şâdımı ey çarò àamdan dûr gördüñ mi 
 èAceb devrinde sen de bir dil-i mesrûr gördüñ mi 
 
2 Dem-â-dem seng-sâr-ı óayret eyler dest-i bîdâdıñ 
 Hele bir kerre şehr-i òâùırım maèmûr gördüñ mi 
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3 Pey-â-pey ãunmadan úaãdıñ nedir ey sâúî-i devrân 
 Bu zehr-âb-ı sitemden hîç beni maòmûr gördüñ mi 
 
4 Òaber eglendi gelmez úaldı çîn-i zülf-i dilberde 
 äabâ söyle ne èâlemde dil-i mehcûr gördüñ mi 
 
5 Niçün inkâr idersin õevúini câm-ı meyiñ zâhid 
 Kenâr-ı bezme geldiñ sâèid-i billûr gördüñ mi 
 
6 Neden bilsem nigâh-ı meróamet âyîne-i úalbe 
 Cemâl-i bâ-kemâliñ yoòsa ey maàrûr gördüñ mi 
 
7 èİõârın seyr idüp ey dil şeb-i zülfünde dildârıñ 
 Naôîm-i zâr-veş úadre irişdiñ nûr gördüñ mi 
 
 670 (T: 319b, H: 228b, R: 301b, A: 258b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Hecr-i laèliñle şarâb-ı nâba urdum kendimi 
 Óalúa-i meclis gibi girdâba urdum kendimi 
 
2 Bir zamân câm-ı lebiñle mest idim şimdi velî 
 Gûş idüp destân-ı hecriñ òâba urdum kendimi 
 
3 Berú-ı cân-kâh-ı ruòuñla germ olup pervâne-veş 
 Bezm-i àamda şemè-i âteş-tâba urdum kendimi 
 
4 Sûz-ı tâb-ı èaşú dilde eşk-i óasret dîdede 
 Geh àamıñdan âteşe geh âba urdum kendimi 
 
5 áamze-i yâra Naôîm-i zâr-veş úurbân olup 
 Cân u dilden deşne-i úaããâba urdum kendimi 
 
 671 (T: 320a, H: 228b, R: 301b, A: 258b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey òoş ol vaút-i ãafâ kim àamım aãlâ yoà idi 
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 Fikr-i imrûz ile endîşe-i ferdâ yoà idi 
 
2 áarúa-i úulzüm-i şevú olmuş idi cân u dilim 
 İki fülk ile daòi nüh-yem-i óaêrâ yoà idi 
 
3 Şâò-ı naòl-i emelim sebz-i ber-âverde idi 
 Şûre-zârı bu cihânıñ èadem-âsâ yoà idi 
 
4 Dâmen-i dilde pür olmuş idi gül-berg-i ümîd 
 Zaómet-i pây-ı recâ dest-i temennâ yoà idi 
 
5 Dürc-i òâhiş güher-i kâm ile pür olmuş idi 
 Lücce yâd olmaz idi bir dür-i yektâ yoà idi 
 
6 Der-miyân itmiş idik òûşe-i maúãûdımızı 
 Kişt-i bî-óâãıl-ı òırmen-geh-i dünyâ yoà idi 
 
7 Mest idik èaşú ile bir bezm-i feraó-güsterde 
 Minnet-i sâúî-i maòmûrî-i ãahbâ yoà idi 
 
8 èÂşıúa mûnis idi dilber-i şîrîn-kârı 
 Úayd-ı hem-sâyegî-i şâhid-i raènâ yoà idi 
 
9 Bir perî göñlümi itmişdi rübûde ki o dem 
 èArãa-i èaşúda Mecnûnla Leylâ yoà idi 
 
10 Ehl-i èaşú olmuş idi óayret ile ser-der-pîş 
 Tekye-i çaròda bu sûziş ü bu àavàâ yoà idi 
 
11 Tekye ol tekye-i èaşú idi Naôîmâ ki daòi 
 Òân-úâh-ı felek ü zâhid-i òod-râ yoà idi 
 
 672 (T: 320a, H: 229a, R: 302a, A: 259a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Mecnûn ki mülk-i èaşúa şeh-i àam-sipâh idi 
 Perr-i küleh serinde anıñ dûd-ı âh idi 



1040 
 

 
2 Mecnûn ki zülf-i Leyliye olmuşdı beste-dil 
 Kârı dem-â-dem âh idi baòtı siyâh idi 
 
3 Mecnûn ki küşte olduàına tîà-ı èaşúdan 
 Her zaòm-ı cân-sitân-ı dili bir güvâh idi 
 
4 Mecnûn ki ùâéir-i dili olmuşdı pür-şikest 
 Hep òâr-zâr-ı èaşú aña pervâz-gâh idi 
 
5 Mecnûn ki kişver-i dili vîrân olup Naôîm 
 Òayl-i òayâl-i Leylî içün şâh-râh idi 
 
 673 (T: 320a, H: 229a, R: 302a, A: 259a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Úanı o dem ki iden yâri nerm âhım idi   
 Duèâ-yı nîm-şeb ü vird-i ãubó-gâhım idi 
 
2 Úanı o dem ki àam-ı derd-i èaşúım iåbâta 
 Sirişk-i dîde ruò-ı zerd iki güvâhım idi 
 
3 Úanı o dem ki baña eyledikçe çeşmi èitâb 
 Zebân-ı óâl ile müjgânı èöõr-òâhım idi 
 
4 Úanı o dem ki ruòıyla cebîn-i pür-nûrı 
 Seóerde mihr-i ümîdim şebimde mâhım idi 
 
5 Úanı o dem ki ser-i kûy-ı yâra vardıúça 
 Òayâl-i şevú-i viãâli refîú-i râhım idi 
 
6 Úanı o dem ki görüp yâri èarø-ı óâl itsem 
 Niyâz-nâme-i derd-i dilim nigâhım idi 
 
7 Úanı o dem ki iderdiñ hezâr nâz u niyâz 
 Naôîm-i zâr gibi ben gedâ o şâhım idi 
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 674 (T: 320b, H: 229a, R: 302a, A: 259a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Çemende gül gibi bir bezm-i dil-sitân úurdı 
 Şükûfe-zârda her naòl sâye-bân úurdı 
 
2 èAceb mi olsa òam-ı zülfi pây-ı èaúla èiúâl 
 Bu fitne dâmın o ãayyâd-ı bî-amân úurdı 
 
3 Nişân-ı tîri dil âmâcı nâvek-i cândır 
 O ebruvân-ı muúavves iki kemân úurdı 
 
4 Óarîm-i óüsne siyeh òâli zîr-i zülfünden 
 Miåâl-i şeb-rev-i dil düzd nerdübân úurdı 
 
5 äabâó-ı óaşre dek eşkâl-i ãunè-ı bâúîdir 
 O òaymedir bu ki Òallâú-ı ins ü cân úurdı 
 
6 Henûz menzili evc-i èademdedir şimdi 
 Bu kâr-gehde çoú üstâd rîsmân úurdı 
 
7 Úoyunda bir úuzu besler şikârsız olmaz 
 Hele Naôîm gibi görmedim cihân úurdı 
 
 675 (T: 320b, H: 229b, R: 302b, A: 259b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Emânet-i dil-i şeydâ ki zülf-i yâra úonıldı 
 Hemân o ùuèmeye beñzer dehân-ı mâra úonıldı 
 
2 Ruòında òâl-i muèanber úıyâs itme o mâhıñ   
 Ki noúùa-i úalem-i ãunèdur èiõâra úonıldı 
 
3 Riyâø-ı óüsne degildir o bîni àonca-i zanbaú 
 Miåâl-i vefú ki ùûmâr olup bahâra úonıldı 
 
4 Se-rûze devlete olma firîfte kim o gevher 
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 Hezâr efser-i òâúân-ı tâc-dâra úonıldı 
 
5 Naôîm bulsa nola dâà-ı derd-i èaşú ile şöhret 
 Ezel ki nâm-ı maóabbet dil-i nizâra úonıldı 
 
 676 (T: 321a, H: 229b, R: 302b, A: 259b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 äahbâ-yı maóabbet úadeó-i câna döküldi 
 Òûn oldı gelüp çeşmime dâmâna döküldi 
 
2 Hep aòker-i dâà oldı firâúıyla gözümden 
 Her úaùre ki bu sîne-i sûzâna döküldi 
 
3 Òançer-be-kef işkeste-küleh ber-zede-dâmen 
 èUşşâú meger pâyına mestâne döküldi 
 
4 Güftâra mecâl olmadı mest itdi nigâhı 
 äahbâ-yı temennâda girîbâna döküldi 
 
5 Elmâs-ı maóabbet işimi gördi Naôîmâ 
 Şimden-girü zaòm-ı dil-i nâlâna döküldi 
 
 677 (T: 321a, H: 229b, R: 302b, A: 259b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Yâr eyler idi mihr ü vefâ söz bir olaydı 
 Hep muntaôır-ı mihr ü vefâ yüz bir olaydı 
 
2 èÂşıú ãaúınur sevdigini iki gözünden 
 èÂşıúda nolaydı dil iki göz bir olaydı 
 
3 Zülf ü ruòına nâôır olurdı seóer ü şâm 
 Yâr ile eger dil gice gündüz bir olaydı 
 
4 Eylerdi derûnumda yer aàyâr-ı dü-rûya  
 Âyînedeki gibi iki yüz bir olaydı 
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5 Her sâl Naôîm eyleriz ümmîd-i fütûóât 
 Allâh Teèâlâ vire biñ yüz bir olaydı 
 
 678 (T: 321a, H: 230a, R: 303a, A: 259b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Òaù-ı ruòsârı dün bitti bugün dilber terâş itdi 
 Úamer devrinde bir âşûb idi tiz bitti tiz yitdi 
 
2 Görüp òaùùıñ nola bâzîçe-i èaşúından el çeksek 
 Bisâù-ı óüsni ùayy oldı ãaúalı oyunun bitdi 
 
3 Göñül bir sâde-rû ister òaù-âver oldı maóbûbı 
 Nola çekse beyâøa defterin zîrâ ki eskitdi 
 
4 Güni maàribde doàdı èâlem-i óüsnüñ temâşâ úıl 
 O òaùù-ı pür-fiten mülk-i cemâle neyledi nitdi 
 
5 Naôîmâ lûle-i òâmem òaù-ı dil-dâr vaãfında 
 Çemen-zâr-ı beyâna çeşme-i maènâyı aúıtdı 
 
 679 (T: 321b, H: 230a, R: 303a, A: 260a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Müretteb eyleyüp bezm-i ãafâyı òam úoyup gitdi 
 Bu meclisde ne Cemler yerine âdem úoyup gitdi 
 
2 Viãâlin vaède úıldı ol perî gözden nihân oldı 
 Dil-i mecrûóa zehr-âlûd bir merhem úoyup gitdi 
 
3 Óayât ümmîd iderken laèl-i cân-baòşından âhir-kâr 
 Beni dil-mürde tenhâ ol Mesîóâ-dem úoyup gitdi 
 
4 Kerem âåârı yoú èâlemde ey dil var ise ancaú 
 Hemân bir nâmı úaldı anı da Óâtem úoyup gitdi 
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5 Naôîmâ yoú yere râz-ı dehân-ı yâri fikr itme 
 Ki erbâb-ı baãîret hep anı mübhem úoyup gitdi 
 
 680 (T: 321b, H: 230a, R: 303a, A: 260a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ùabîb-i àamze diliñ kârını tamâm itdi 
 Devâ-yı èillet-i bîmârını tamâm itdi 
 
2 Seóâb-ı ãunè yetişdirdi sebze-i òaùını 
 Cemâl bâàınıñ ezhârını tamâm itdi 
 
3 Yazup àubâr-ı òaùın úıl úalemle ol ebrû 
 Henûz muãóaf-ı ruòsârını tamâm itdi 
 
4 Şeb-i viãâl göründi hilâl ebrû-yı yâr 
 Göñülde rûze-i dîdârını tamâm itdi 
 
5 Düşürdi dilberi meclisde òâb-ı nâza Naôîm 
 Óikâyet-i dil-i àam-òârını tamâm itdi 
 
 681 (T: 321b, H: 230b, R: 303b, A: 260a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Benimle èahd ü peymâna o mest-i nâz el ùutdı 
 Murâd üzre hele bünyâd-ı ümmîdim temel ùutdı 
 
2 Perîşân ùurre feyø-i giryeden úâmet bülend olmuş 
 Nihâl-i òâhişim ser-sebz olup naòl-i emel ùutdı 
 
3 Nola âàûşum açsam hâle-veş tâ vaút-i òilúatden 
 Daòi ol mâh-sîmâyı gözüm rûz-ı ezel ùutdı 
 
4 Degildir pâ-nihâde deşt ü kûh Úays u Ferhâd 
 Ùarîú-i vâdî-i èaşúı dil-i şeydâ güzel ùutdı 
 
5 Yetiş sâúî şarâb-ı şevú u şâdî şüst u şû úılsun 



1045 
 

 Naôîm'iñ àuããadan câm-ı dilin gerd ü kesel ùutdı 
 
 682 (T: 321b, H: 230b, R: 303b, A: 260a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 èİõâr-ı pâkine yâriñ òaù-ı siyâh yetişdi 
 O âfet-i dil-i èuşşâúa yaèni âh yetişdi 
 
2 Döküldi ruòlarına zülfi baãdı òaùù-ı èiõârı 
 O şâh-ı óüsne yine her ùaraf sipâh yetişdi 
 
3 èAceb mi eylese pâ-mâl ehl-i óüsni niyâzı 
 Semend-i nâz ile bir ùıfl-ı kec-külâh yetişdi 
 
4 Pür eyle sâàara sâúî mey-i şebâna sürülsün 
 Òumârı defè idelim geldi ãubó-gâh yetişdi 
 
5 èAceb mi ùabè-ı bülendiyle gün gibi èalem olsa 
 Naôîm'e himmet-i üstâd-ı òayr-òâh yetişdi 
 
 683 (T: 322a, H: 230b, R: 303b, A: 260b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Sirişk-i âlime mey bezm-gehde ter düşdi 
 Óabâb-ı çeşmime evvel nigehde ter düşdi 
 
2 Görünce meyden o rûy-ı cebîni àarú-ı èaraú 
 Hemân felekde degil mihr ü mehde ter düşdi 
 
3 Çemende sünbül-i pür-jâle ãanma seyr idicek 
 Şikenc-i zülfini zîr-i külehde ter düşdi 
 
4 Gözüm bu şeb boyanup òûn-ı óasret ile seóer 
 Görünce òâb o çeşm-i siyehde ter düşdi 
 
5 Duyup açıldıàını àoncanıñ nesîm-i hezâr 
 Gelürken eşk-feşân nîm-i rehde ter düşdi 
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6 Esîr iken õeúanında raúîbe luùfın añup 
 Daòi o şûòa dil-i zâr o çehde ter düşdi 
 
7 O mest-i nâzı Naôîmâ niyâzım aàlatdı 
 Nevâ-yı nây-ı dilim bezm-i şehde ter düşdi 
 
 684 (T: 322a, H: 230b, R: 304a, A: 260b) 
 (Mütefâèilün Feèûlün Mütefâèilün Feèûlün) 
 
1 äalınup o sâúî-i nâz úad ü kâmeti ile geçdi 
 Düşüp ayaàına göñlüm nice óâlet ile geçdi 
 
2 Ruò-ı âlini görelden gözüm oldı àarúa-i òûn 
 Ol gül âl idüp bu rengi baña ãanèat ile geçdi 
 
3 Acısın duyurmadı hîç eåer itdi nâzikâne 
 Dile tîr-i àamze bilmem ne nezâket ile geçdi 
 
4 Bu gice o mâh-veşle yine ãubóa dek görüşdük 
 Şeb-i hecr-i mâh-tâbı dem-i vuãlat ile geçdi 
 
5 Nola âdemiyyet itse görinüp Naôîm-i zâra 
 O perî-cemâli rûz u şebi daèvet ile geçdi 
 
 685 (T: 322a, H: 231a, R: 304a, A: 260b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Dil zülfüñe dîvâne olup silsile çekdi 
 Yâ úaşlarıña meyl ideli ay çile çekdi 
 
2 Doldursa nola nây-ı gelûyı dil-i şeydâ 
 Zîrâ ki dem-i nâleyi bî-fâãıla çekdi 
 
3 Pây-ı dil ile bâdiye-peymâ-yı maóabbet 
 Ne zaómet-i reh ne elem-i âbile çekdi 
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4 Bang-i ceresi nâle-i dil âh-ı derûndur 
 äaórâ-yı maóabbetde o kim úâfile çekdi 
 
5 Cûş eyleyeli dilde yem-i mihr ü maóabbet  
 Mellâó sükûn zevraúını sâóile çekdi 
 
6 Cânâna yetişdi nola cân virse dil-i zâr 
 Ôann itme ki yol zaómetini nâfile çekdi 
 
7 Oldı birisi mest Naôîmâ biri mestûr 
 Ol bâdeyi kim Úays ile Leylâ bile çekdi 
 
 686 (T: 322b, H: 231a, R: 304a, A: 260b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Tenimde menzilin kim ol kemân-ı ebruvân dikdi   
 Süveydâ-yı dile pertâb idüp tîrin nişân dikdi 
 
2 Görüp müjgân-ı òûn-âlûd ãanma bâàbân-ı èaşú 
 Kenâr-ı cûyda ãaf ãaf nihâl-i eràavân dikdi 
 
3 Yine bir iş çıúardı sûzen-i müjgân-ı dil-dûzı 
 Ser-â-ser çâk-ı sînem ol ùabîb-i mihribân dikdi 
 
4 Şerâr-efşân olup farú-ı serimde şuèle-i âhım 
 Yine burc-ı bedende bir livâ-yı el-amân dikdi 
 
5 Degil òurşîd-i èâlem-tâb cânâ çeşm-i óayrânın 
 Görüp óüsnüñ Naôîm-âsâ sipihr-i nâ-tüvân dikdi 
 
 687 (T: 322b, H: 231a, R: 304a, A: 261a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Óayret ki itdi çeşmimi òûn-âbdan tehî 
 Bir câmdır ki úaldı mey-i nâbdan tehî 
 
2 Ârâm-gâh-ı dil ki zenaòdânıñ olmadı 
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 Çâh-ı nigûndur olsa nola âbdan tehî 
 
3 Zülfüñ taòayyül eyleyemez dîde giryeden 
 Oldı o şîşe sünbül-i pür-tâbdan tehî 
 
4 Olsa derûn-ı dil nola mihriñle dem-be-dem 
 Hiç kân olur mı gevher-i nâ-yâbdan tehî            
 
5 èİbretle baú sipihre Naôîmâ bu dâr u gîr          

Úalmış hezâr Rüstem ü Sührâb'dan tehî 
 
688 (T: 322b, H: 231b, R: 304b, A: 261a) 
(Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 

 
1 Úalursa mey-gede-i çarò-ı nüh-úıbâb tehî 
 Elimde olmaya câm-ı şarâb-ı nâb tehî 
 
2 èAceb mi şeróa çeküp dâà-dâr-ı èaşú olsa 
 Miåâl-i lâle degildir dil-i òarâb tehî 
 
3 Nüúûd-ı jâleyi maóv itdi ãanma ceyb-i güli  
 Çemende úaldı seóer zerd-i âfitâb tehî  
 
4 Nihân iken meh ü òurşîd mühre-veş şeb ü rûz 
 Olur mı óoúúa-i çarò-ı pür-inúılâb tehî 
 
5 áarîb devrine geldik bu bezmiñ ey sâúî 
 Şikeste sâàar-ı ãahbâ òum-ı şarâb tehî 
 
6 Götürdi gûra felek ãanma seyr idüp òurşîd 
 Ki úaldı efser-i Behrâm-ı kâm-yâb tehî 
 
7 Naôîm gerd-i kederden derûn-ı ãâf-dilân 
 Revâdır olsa miåâl-i óabâb-ı âb tehî 
 

689 (T: 323a, H: 231b, R: 304b, A: 261a) 
(Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
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1 İderse cevrini ol pür-cefâ ziyâde daòi 
 Ne òûn-ı dil göresin çeşm-i mübtelâda daòi 
 
2 Raúîb ile olur ol mest-i nâz nûş-â-nûş 
 Şikeste sâàar-ı dil meclis-i belâda daòi 
 
3 Hevâ-yı dâne-i òâliyle murà-ı ãabr u şekîb 
 Úalur mı dâm-geh-i kâkül-i dü-tâda daòi 
 
4 èAceb mi râz-ı cemâli açılsa âyineye 
 Zamânede bulınur bir derûn-ı sâde daòi 
 
5 Naôîm böyle úalursa zamâne üstümüze 
 Ne cürèalar dökile bezm-i dil-rübâda daòi 
 

690 (T: 323a, H: 231b, R: 304b, A: 261a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Olur mı èaşú ile dil sûz-ı sîneden òâlî 
 Òarâbe-zâr degildir defîneden òâlî 
 
2 Dili düşürmez idi bend-i zülfe òâlleri 
 Olaydı dâm-geh-i murà çîneden òâlî 
 
3 Telâùum-ı yem-i èaşú itdi fülk-i èaúlı şikest 
 O àarúa-geh nola olsa sefîneden òâlî 
 
4 Úadeó-keşân-ı rıøânıñ óabâb-ı bâde gibi 
 Òum-ı derûnı olur dürd-i kîneden òâlî 
 
5 Dükânçe-i dili cins-i hünerle mâl-â-mâl 
 Naôîm-i nükte-fürûşuñ nesi neden òâlî  
 
 691 (T: 323a, H: 232a, R: 305a, A: 261b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
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1 Dil bir ãanemiñ oldı ki zünnâr-peresti 
 Taãvîr ider ebrûları miórâb-ı elesti 
 
2 Câéiz ki ola bir daòi nâz ile baúınca 
 Miréât-ı derûnumda budur bîm-i şikesti 
 
3 Raóm itdi úad-i òam-şüdeme nâleme dildâr  
 Pürdür o kemân ùaşa geçer nâvek-i şastı 
 
4 Bir bâdeyi nûş it ki dem-â-dem ola tevfîú 
 Mey-òânesiniñ sâúî-i peymâne-be-desti 
 
5 Teng olmuş iken debdebe-i èaşúa dü-èâlem 
 Ey dergeh ola óücre-i dil cây-ı nişesti 
 
6 Ehl-i dile yeksân görinür şâh ile dervîş 
 Birdir ãaf-ı muràâna bülendî ile pestî 
 
7 Her úaùre Naôîm olmada bir berú-ı cihân-sûz 
 Cârî ne èaceb âteş olur girye-i mestî 
 
 692 (T: 323b, H: 232a, R: 305a, A: 261b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Degil câm-ı mey açıldı gül-i bâà-ı ùarab şimdi 
 Nola gelseñ açılsaú biz daòi ey àonca-leb şimdi 
 
2 èİõârında degil òaù mevsim-i nevrûz-ı òûbîdir  
 Berâberdir terâzû-yı naôarda rûz u şeb şimdi 
 
3 äaúınsun her giyâhı neşter-i âzâr olur ãoñra 
 Çemen-pîrâ-yı bâà-ı vuãlatıñ kimdir èaceb şimdi 
 
4 Òumâr-ı derdî-i hecriñden aàlardım seniñ evvel 
 Şarâb-ı vuãlatıñdır giryeme cânâ sebeb şimdi 
 
5 Seni hercâyî bir âfet úopar dirlerdi ùıfl iken 
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 Benim âşûb-ı devrânım o sözler çıúdı hep şimdi 
 
6 Gül-i òâùır-güşâ-yı èâşıú olmuşken hezâr-aósent 
 Daòi neşküftesin ey àonca-i bâà-ı edeb şimdi 
 
7 Naôîmâ èazm-i maúãûd eyle durma pây-ı himmetle 
 Ki açıldı reh-i âmed-şüd-i semt-i ùaleb şimdi 
 
 693 (T: 323b, H: 232a, R: 305a, A: 261b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dil-i şeydâ firâú-ı yâr ile rencîdedir şimdi 
 Gülünden ayrı düşmüş bülbül-i şûrîdedir şimdi 
 
2 Tenim âzâde-i zaòm olmamışken dâà-ı óasretle 
 Temâşâ-yı cemâl-i yâra dîde dîdedir şimdi 
 
3 Olup ser-der-hevâ-yı úâmeti bir serv-i bâlânıñ 
 Çekilmiş àayrden hemvâre dâmen-çîdedir şimdi 
 
4 áam u şâdî ile giryân u òandân idi dil evvel 
 Ne nâ-şâdî-i àamda ne àam u şâdîdedir şimdi 
 
5 äorarlarsa Naôîm-i zârı yârân yâr derdinden 
 Gözi yaşın siler yoú bir èaceb vâdîdedir şimdi 
 
 694 (T: 324a, H: 232b, R: 305b, A: 261b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 Bu gülsitân-ı fenâda o kim güşâde bulundı 
 Elinde gül gibi zerrîn úadeóle bâde bulundı 
 
2 Ser-i èadûda o kim cilve-güster oldı cihânda 
 Hemîşe òâk-i reh ü dâéimâ fütâde bulundı  
 
3 Úalursa tîr nola úâmet-i elif gibi hemvâr 
 Òamîde úaldı kemân kec-revi ki yâda bulundı   
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4 Vaôîfe-i àam u òaùùın çıúarmış ol şeh-i òûbân 
 Resîd olan dil ü cân kûy-ı dil-rübâda bulundı 
 
5 Cemâl-i şâhid-i maúãûda âşinâ olan ey dil 
 Miåâl-i âyine rûşen-nihâd u sâde bulundı 
 
6 Ser-i iùâèate teslîm-i dâàın itdi gül-i âl 
 Tamâm âdem olan rütbe-i rıøâda bulundı 
 
7 Naôîm maàfiret ümmîdin eyleyen seóer ü şâm 
 Òulûã-ı úalb ile dergâh-ı Kibriyâ'da bulundı 
 
 695 (T: 324a, H: 232b, R: 305b, A: 262a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Geh yer bulundı ãoóbete dilber bulunmadı 
 Dilber bulundı ãoóbete geh yer bulunmadı 
 
2 èArø itdim ehl-i óâle diliñ mâcerâsını 
 Çeşmimden özge óâline aàlar bulunmadı 
 
3 Úaãr-ı ãafâ mekânım idi şimdi başıma 
 Bâlîn-i râóat olmaàa bir der bulunmadı 
 
4 Oldum yolında òâk-i úadem âşinâlarıñ 
 Bir dem nigâh-ı meróamet eyler bulunmadı 
 
5 Yâ Rab Naôîm-i bî-kesi sen eyle şâd-kâm 
 Ol nâ-murâda himmet ider er bulunmadı 
 
 696 (T: 324a, H: 232b, R: 305b, A: 262a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Şehd-i laèlin ùutmadan ùûùî şeker-òâlanmadı    
 Görmeden bülbül o gül-ruòsârı gûyâlanmadı 
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2 Eyledi bir nuùú ile ióyâ o èÎsî-dem velî 
 Bir ùabîb-i cân daòi böyle Mesîóâlanmadı 
 
3 Olmadan pertev-girâ-yı âfitâb-ı óüsn-i yâr 
 Mâh sîmâlanmadı òurşîd zîbâlanmadı 
 
4 Feyø-i nûr-ı mihr-i èâlem-tâb ile maàrûr iken 
 Ol hilâl-ebrûyı gördi àurre àarrâlanmadı 
 
5 Sâèid-i sîmînine zîbâ yaraşdı tâze dâà 
 Böyle bir òâliã sebîke óaú bu tamàâlanmadı 
 
6 Düşmedi ol òusrev-i óüsne maóall-i èarø-ı óâl 
 Keåret-i èuşşâúdan bir laóôa tenhâlanmadı 
 
7 Fürúatinde ol dür-i yektâ-yı óüsnüñ dem mi var 
 Cûş-ı seylâb-ı sirişk-i dîde deryâlanmadı 
 
8 Kimse ióyâ-yı maèânîde Naôîm-âsâ henûz 
 Rûó-perver nuùú-ı cân-baòş ile èÎsâlanmadı 
 
 697 (T: 324b, H: 233a, R: 306a, A: 262a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Görmedikçe mihr ü mâhı èâlem ârâlanmadı 
 Bulmadıúça feyø-i mihrin mâh sîmâlanmadı 
 
2 äayúal-ı èaşú açmadı çoúdan mükedder göñlümi 
 Úaldı jeng-âlûd o âyîne mücellâlanmadı 
 
3 Serv-i ser-keş ol úıyâmet úâmeti seyr eyleyüp 
 Òacletinden oldı dâmen-çîde bâlâlanmadı 
 
4 Gûşına girmez o mâhıñ yoòsa âh-ı pür-şerâr 
 Bir şeb olmaz kim çıúup çaròa åüreyyâlanmadı 
 
5 Mülk-i câna eyledi óükmün revân ol ebruvân 



1054 
 

 Böyle tevúîè-i melâóat daòi ùuàrâlanmadı 
 
6 Üstüòân-ı sînem üzre gör sirişk-i çeşmimi 
 Dem mi vardır selsebîl-i èaşú deryâlanmadı 
 
7 Söz sevâd-ı müddeèâda levó-i zer-kâr-ı felek 
 Gün geçer mi mühre-i mihriyle zîbâlanmadı 
 
8 İtmedikçe mühr-i ùabèıyla Süleymânlıú Naôîm 
 Úulle-i úâf-ı süòanda kimse èanúâlanmadı 
 
 698 (T: 324b, H: 233a, R: 306a, A: 262b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Kûyında çıúup nâz ile cânâne ãalındı 
 Ùâvûs-ı cinân başladı cevlâna ãalındı 
 
2 Yer yer aúın itdi sipeh-i àamze-i tâtâr 
 Feryâd ki mülk-i dil-i nâlâna ãalındı 
 
3 Şimden-girü ãaçıl dökül ey çeşme-i vuãlat 
 Delv-i dil-i şeydâ çeh-i hicrâna ãalındı 
 
4 Hep şimdi şererdir dökülen dîdelerimden 
 èAşú âteşi ol dem ki dil ü câna ãalındı 
 
5 Âvâze-i naômıñla cihân doldı Naôîmâ 
 äad-velvele nüh-günbed-i gerdâna ãalındı 
 
 699 (T: 324b, H: 233b, R: 306b, A: 268a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Eylerim sâúî ne virseñ nûş deryâlar gibi 
 Mest olup itsem èaceb mi cûş deryâlar gibi 
 
2 èÂşıú-ı dîdârıñam olsam nola nezdîk ü dûr 
 Cezr ü medd-i èaşú ile medhûş deryâlar gibi 
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3 Maôhar-ı nûr-ı tecellî tâ ãabâó-ı óaşr olur 
 Bî-dil ü bî-ùâúat u bî-hûş deryâlar gibi 
 
4 Sûz-ı dilden dâà-ı cismi âteşîn girdâb olur 
 Sâz-ı èaşúı kim iderse gûş deryâlar gibi 
 
5 Şevú-i dîdâr üstüòânın ãaydırır èâşıúların 
 Gösterir her mevci bir âàûş deryâlar gibi 
 
6 Yâra teéåîr itdi âhım cûş idüp oldum yine 
 Bir muvâfıú rûzgâra dûş deryâlar gibi 
 
7 äûret ü maènî hem-âàûş olmaú ister ey Naôîm 
 Cûşa gelmez olmayan òâmûş deryâlar gibi 
 
 700 (T: 325a, H: 233b, R: 306b, A: 268a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bütân ki bir yere cemè oldılar óamâme gibi 
 O şûò oldı ser-i sübóada imâme gibi 
 
2 Meşâm-ı cânımı cânânıñ eyledi leb-rîz 
 Şemîm-i òâl-i ruòı èanberîn şemâme gibi 
 
3 Külâhını kec idelden o sebz-i teh gülgûn 
 Serimde dûd-ı dil oldı siyâh èamâme gibi 
 
4 Fiàân ki pençe-i mihriyle ol meh-i óüsnüm 
 Úabâ-yı ãabrımı çâk itdi köhne câme gibi 
 
5 äaúın maóabbet-i dil-dârı àayra ifşâdan 
 Zebânıñ ey dil iki şaú olursa òâme gibi 
 
6 Naôîm dest-i nedâmetle pâre pâre olur 
 Açılma râz-ı dili dil-rübâya nâme gibi 
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 701 (T: 325a, H: 233b, R: 306b, A: 268b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Úalbiñ pür olsa dürr-i hünerle ãadef gibi 
 Úadrin bilinmeye yine seng-i òazef gibi 
 
2 Bu devr-i çenberîde olup meşú-i imtióân 
 Sîlî-i nâ-uãûle gögüs germe def gibi 
 
3 Teéåîr-i èaşú yaúdı süveydâmı oldı dil 
 Gûyâ ki âfitâba muúâbil necef gibi 
 
4 èUşşâú-ı dil-figâra belâlar mübârekî 
 Ol mest-i nâz tîà-ı teàâfül be-kef gibi 
 
5 Râz-ı dehân-ı yârda ãarf-ı óayât idüp 
 èÖmr-i èazîz yoú yere ey dil telef gibi 
 
6 Eyler şikeste úalbini èuşşâú-ı bî-diliñ 
 Òâùır göñül yanında anıñ ber-ùaraf gibi 
 
7 Germâbe-i sipihri yaúar sûz-ı âh ile 
 Sîneñ Naôîm külòan-ı pür-tâb u tef gibi 
 
 702 (T: 325b, H: 234a, R: 307a, A: 268b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Sebeb cünûnuma ol zülf-i nîm-tâb gibi 
 Ki oldı her òamı zencîr-i ıøùırâb gibi 
 
2 Derûn-ı sînede râz-ı dili nihân eyle 
 Açılma herkese ey àonca-leb kitâb gibi 
 
3 Òayâl-i vuãlatıña oldı cân u dil úâniè 
 Feøâda teşneyi cûyâ iden serâb gibi 
 
4 Felekde sâye-i luùfun dirîà eylemeyen 
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 Cihânı zîr-i nigîn eyler âfitâb gibi 
 
5 Fürûà-ı mihr-i tecellîyle feyø-yâb olur 
 Ol dil ki ãâf ola miréât-ı mâh-tâb gibi 
 
6 Nigâh-ı óasret ile úaldı dîde-i Cem'dir 
 Piyâlede görinen câ-be-câ óabâb gibi 
 
7 Fütâdelerde hemân cevriñe taóammül iden 
 Naôîm-i zâr u perîşân u dil-òarâb gibi 
 
 703 (T: 325b, H: 234a, R: 307a, A: 268b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Úadrin efzûn ola dirseñ dür-i nâ-yâb gibi 
 El-óaõer olma sebük úaùre-i sîm-âb gibi   
 
2 Feyø ile sebz-i ter eyler çemen-i maúãûdın 
 Aúıdan göz yaşını dîde-i dolâb gibi 
 
3 Çeker âàûşa ãadef-veş güher-i ümmîdin 
 äâf iden sîne-i bî-kînesini âb gibi 
 
4 Sîneñi Rüstem-i destân-ı felek çâk eyler 
 Düşicek furãatı fevt eyleme Sührâb gibi 
 
5 Seni pâ-mâl idüp âb-ı ruòuñ òâke döker 
 Ser-keş olma óaõer it mihr-i cihân-tâb gibi 
 
6 Muùrib-i çaròıñ elinden o da râóat mı bulur 
 Doúunan târ-ı nizâr-ı dile mıørâb gibi 
 
7 Naômıñı rişte-i maènâya geçür durma Naôîm 
 Gezsün elden ele tesbîó-i dür-i nâb gibi 
 
 704 (T: 326a, H: 234a, R: 307a, A: 269a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
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1 Meyl idüp fülk-i dil ü cân çekilür âb gibi 
 Ey melek ùurreleriñ óalúa-i girdâb gibi 
 
2 Óaşre dek óasret-i úaddiñle ola sînesi çâk 
 Seni ol kim çeke âàûşuna miórâb gibi 
 
3 Sâz-ı èaşúıñda dili târ miåâl itdi nizâr 
 Eyleyen òançer-i müjgânını mıørâb gibi 
 
4 Ser-i zülfüñde girih-beste olan pîçiş-i nâz 
 Rişte-i cân u dil-i zâra düşen tâb gibi 
 
5 Noúùa-i òâliñi gördükçe süveydâ-yı dilim 
 Muøùarib olsa nola úaùre-i sîm-âb gibi 
 
6 Rû-nümâ olmadı bir kerre cemâl-i maúãûd 
 Dîde-i baòt-ı siyâhım daòi der-òâb gibi 
 
7 Sînesin açdı Naôîmâ yine mestâne o mâh 
 Rûy-ı ümmîdime meftûó olan bâb gibi 
 
 705 (T: 326a, H: 234b, R: 307b, A: 262b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çeşmiñe dûş oldı dil şemşîre óâcet úalmadı 
 Oynadı àamzeñ cigerde tîre óâcet úalmadı 
 
2 Pür-sevâd olmuş òaùıñla levóa-i mâh-ı ruòuñ 
 Tâb u sûz-ı âh ile teéåîre óâcet úalmadı 
 
3 Fârià ol şimden-girü derd-i derûnumdan ùabîb 
 Kim baña oldı olan tedbîre óâcet úalmadı 
 
4 Dâà u sînem naèl ü âteşken ôuhûr itdi òaùıñ 
 Ey meh-i nâ-mihribân tesòîre óâcet úalmadı 
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5 Beste-i fitrâk-i èaşúıñdır àazâl-i cân u dil 
 Şeh-süvârım gel yeter naòcîre óâcet úalmadı 
 
6 Saña èarø-ı óâl iderken bildik eşk ü âhdan 
 Nâme-i derd-i dili taúrîre óâcet úalmadı 
 
7 Şâhid-i ümmîd èarø itdi cemâlin ey Naôîm 
 Levó-i kâma òâhişi taãvîre óâcet úalmadı 
 
 706 (T: 326a, H: 234b, R: 307b, A: 262b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Tâb-ı ãahbâ sâàar-ı mînâyı dil-sûz eyledi 
 èAşúdır kim èâşıú-ı şeydâyı dil-sûz eyledi 
 
2 Olmada her pençe-i mercânı şemè-i şuèle-pâş  
 Ey dür-i yektâ àamıñ deryâyı dil-sûz eyledi 
 
3 Dem-be-dem dâà-ı derûnun âşikâr itmekdedir 
 Fürúatiñ mihr-i cihân-ârâyı dil-sûz eyledi 
 
4 Her gören ruòsârıñı âh-ı ciger-tâb itmede 
 Âteş-i èaşúıñ seniñ dünyâyı dil-sûz eyledi 
 
5 Âteş-i mihr ü maóabbet sîne-germ itdi defi 
 Deldi cismin yaúdı baàrın nâyı dil-sûz eyledi 
 
6 èAşú teéåîri çenâr-ı bâàı itdi sîne-tâb 
 Lâle-âsâ àonca-i raènâyı dil-sûz eyledi 
 
7 Bezm-i èaşúında Naôîm-i zârı da fânûs-veş 
 Şemè-i hicrânıyla ol hercâyi dil-sûz eyledi 
 
 707 (T: 326b, H: 234b, R: 308a, A: 262b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Çeşm-i òûnînim òayâliñle şebistân eyledi 
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 Her biri müjgânımıñ bir şemè-i sûzân eyledi 
 
2 Râóat u ârâmımı sermâye-i èaúlım gibi 
 Ùarz-ı destâr-ı perî-şânıñ perîşân eyledi 
 
3 Fitne-i òâl-i èiõârıñ àâret itdi dilleri 
 Bir siyeh kevkebdir ol çoú mülk vîrân eyledi 
 
4 Gülleri ârâyiş-i bâzâr úıldı rûzgâr 
 èAndelîbân-ı úafes bîhûde efàân eyledi 
 
5 Ey gül-i ter naàmeñi gûş eyleyüp bülbül gibi 
 áoncalar gülşende hep çâk-i girîbân eyledi 
 
6 Tâze tâze dâàlar yaúsam nola sulùân-ı èaşú 
 Lâle-zâr-ı sînede meyl-i çerâàân eyledi 
 
7 El-vedâè ey gûşe-i hicrân Naôîm-i bî-úarâr 
 Müjde-i vuãlatla èazm-i kûy-ı cânân eyledi 
 
 708 (T: 326b, H: 235a, R: 308a, A: 263a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Neşveniñ meydir meyiñ câm-ı dıraòşândır yeri 
 Feyø-i òâãiyyet güherde gevheriñ kândır yeri 
 
2 èAşú dilde dil derûn-ı sîne-i mecrûóda 
 Gevheriñ gencîne genciñ künc-i vîrândır yeri 
 
3 Baú leb-i tebòâle-dâr-ı yâra seyr it ruòların 
 Jâleniñ güldür gülüñ ãaón-ı gülistândır yeri 
 
4 Òâl-i ruòsârın görüp zülfünden eyle iótirâz 
 Dâne olmaz dâmsız dâmıñsa pinhândır yeri 
 
5 Eşk-i çeşmim âstînimden iner dâmânıma 
 Âb-ı seyliñ cûy cûyuñ baór-i èummândır yeri 
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6 Şûrişiñ dîvânedir dîvâneniñ zencîrdir 
 èAşú u sevdâ dil diliñ zülf-i perîşândır yeri 
 
7 Bâdeniñ peymânedir peymâneniñ meclis Naôîm 
 Sûz-ı tâbıñ mihr mihriñ çarò-ı gerdândır yeri 
 
 709 (T: 326b, H: 235a, R: 308a, A: 263a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Dil mesken itdi ùurre-i müşgîn-i dilberi 
 Seyr eyle burc-ı èaúrebe úonmuş kebûteri 
 
2 Bir âfitâb-ı zühre-cebîniñ helâkiyüz 
 Kim çâk çâk ider dil-i mirrîòı òançeri 
 
3 èArèar úıyâm-ı úaddi o nev-naòl-i ser-keşiñ 
 Pest itdi servi òâke düşürdi ãanavberi 
 
4 Şemè-i cemâli şevúine bezm-i viãâlde 
 Pervâne-i diliñ ùutuşup yandı şeh-peri 
 
5 èArø itdi rûy-ı zerdin o sîmîn-bere Naôîm 
 Bildirdi fenn-i èaşú idügin kîmyâ-geri 
 
 710 (T: 327a, H: 235b, R: 308b, A: 263a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Göñül bir şeh-süvâr-ı deşt-i óüsnüñ oldı naòcîri 
 Ki çeşm-i âhuvândır óasret-i bâdâm-ı zencîri 
 
2 Òadeng-i èaşúınıñ mecrûóıyuz kim bir úaşı yânıñ 
 Figâr-ı derdine zaòmın duyurmaz sürèat-i tîri 
 
3 Müõehhebdir ser-â-ser naúş-ı zîbâ-yı cemâliyle 
 èAceb mi ãafóa-i dil olsa yâriñ levó-i taãvîri 
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4 Dil-i şûrîde bir âteşle sûzân olmaú ister kim 
 Yana berú-ı derûnından zebân-ı şeró u taúrîri 
  
5 äaúınsun nâle-i òârâ-güdâz-ı dilden ol òûnî 
 Ki vaút-i kâr yoúdur dest-i dâmen-gîr-i teéåîri 
 
6 Olur cevşen-güõâr-ı èâfiyet âh-ı dil-i maôlûm 
 Ki hep sûz-ı derûndur cevher-i teéåîr-i şemşîri 
 
7 áazâl-i òâveri eyler şikâr-ı ceng-i istiànâ 
 äalar eflâke pençe bîşe-zâr-ı himmetiñ şîri 
 
8 İãâbet eylemez âmâc-ı maúãûda òadeng-i âh 
 O tîriñ olmadıúça úâmet-i òam-geşte zihgîri 
 
9 Gözüñ aç òufte-i bâlîni kim düş görmez âgâh ol 
 Óaõer òâb-ı ecelden kim olur maóşerde taèbîri 
 
10 Muúadder mâ-verâ-yı perdeden èarø-ı cemâl eyler 
 Naôîm elden úoma her vech ile miréât-ı taúdîri 
 
 711 (T: 327a, H: 235b, R: 308b, A: 263b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Dirîà itme bize sâúî elinden geldügi òayrı 
 Nemiz var bezm-i meyde bir iki peymâneden àayrı 
 
2 Nola sâàar-be-kef olsaú görüp yâri girîbân-çâk 
 O baór-i berú-mevciñ zevraú-ı meyle çıúar seyri 
 
3 Perestiş-gâh-ı èâşıú ebruvân-ı yârdır ancaú 
 Maóabbet ehliniñ óüsn-i bütândır mescid ü deyri 
 
4 Ser-i Úays'a èaceb mi sâye-bân olsa per-i muràân 
 Süleymânlıú iden èaşú içre añlar manùıúu'ù-ùayr'ı 
 
5 Naôîm-âsâ felekle tevéemânız nûş-ı ãahbâda 
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 Nemiz var bezm-i meyde bir iki peymâneden àayrı 
 
 712 (T: 327b, H: 235b, R: 308b, A: 263b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Pür eyle sâàara sâúî şarâb-ı gül-gûnı 
 Piyâle devrini gör añma devr-i gerdûnı 
 
2 Riyâø-ı mey-gedede bir gül olmış üşküfte 
 Derûnı âl görinür sepîd bîrûnı 
 
3 O şûòı vâúıf-ı óâl eylemezdim ammâ kim 
 Görünce øabù idemem eşk-i çeşm-i pür-òûnı 
 
4 Sevâd-ı òaùù ile levó-i ruòun idüp tezyîn 
 Bitürdi sâóir-i óüsni kitâb-ı efsûnı 
 
5 èAceb mi óüsnini deyr-i derûna naúş itse 
 Göñül ki bir büt-i ùannâzıñ oldı meftûnı 
 
6 Nola düşürse beni şevú-i zülfi ãaórâya 
 Hevâ-yı Leylî beyâbana ãaldı Mecnûn'ı 
 
7 Cihânda ehl-i kemâliñ siyâhdır baòtı 
 Naôîm devr-i sipihriñ kim oldı memnûnı 
 
 713 (T: 327b, H: 236a, R: 309a, A: 263b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Beste-i zünnâr-ı küfr-i zülfi èÎsî milleti 
 Deyr-i óüsne bir ãanem gelmiş Muóammed ümmeti 
 
2 Birbirine lâ-büd uymaz ãoóbet-i òûbân gibi 
 Bir şarâbıñ neşvesi her bâdeniñ keyfiyyeti 
 
3 Bir úadeó meydir èilâcı ãubó-dem sâúî yetiş 
 Bâdedir dil-òaste-i derd-i òumârıñ şerbeti 
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4 Bir óabâba ãaymaya nüh-câm-ı eflâki o kim 
 Sâàar-ı èaşúıñ ola mest-i müdâm èişreti 
 
5 Bâde-i èaşúıñ birer câmıñ ezel nûş itdiler 
 Mihr ü mâhıñ hep o meydendir daòi germiyyeti 
 
6 Eylemiş her burc-ı dilde mihr-i èaşkı bir maúâm 
 Ol meh-i óüsnüñ henüz añlanmadı mâhiyyeti 
 
7 Ôann ider òurşîd-i enver itdi maàribden ùulûè 
 Her gören semmûr úalpaúla o rûşen-ùalèatı 
 
8 èÂúıbet her bir kemâliñ bir zevâli olduàın 
 èÂrıø-ı yâre baúup òaùùından aldım èibreti 
 
9 Cebhesinde berú urur nûr-ı ãabâóu'l-òayr-ı feyø 
 Ùutdı dehri gün gibi ùabè-ı Naôîm'iñ şöhreti 
 
 714 (T: 328a, H: 236a, R: 309a, A: 264a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Bir dil ki buldı sâye-i zülfüñde râóatı 
 Neyler felekde ôıll-i hümâ-yı saèâdeti 
 
2 Ehl-i niyâza maóşer-i nâz eyle kûyuñı 
 Úaddiñ gelüp úıyâma úoparsun úıyâmeti 
 
3 Òurşîde àâlib olsa daòi mâh nûr ile 
 Şehr oàlanında olmaya hem-şehrî àayreti 
 
4 Mıãr-ı cemâlde meh-i Kenèânı görmeyen 
 Seyr eylesün o mihr-i sipihr-i melâóati 
 
5 Miréât-ı tâb-dâdede jeng-i muóâldir 
 Rûşen-dilâna ehl-i riyânıñ naãîóati 
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6 Ney gibi sûz-ı èaşú bilür neydügin o kim 
 Pür-dâà-ı derd ola dil-i bî-tâb u ùâúati 
 
7 Bir seyyid-i melâóate olduú rübûde-dil 
 Kim òaùù-ı sebzi oldı nişân-ı siyâdeti 
 
8 Ol úaşı yâyı sîneye bir kez çeken bilür 
 Tâ-sûz-ı zaòm-ı nâvek-i èaşú u maóabbeti 
 
9 Berg-i gül üzre jâle kıyâs eyledim Naôîm 
 Tebòâle-i lebiyle görünce o âfeti 
 
 715 (T: 328a, H: 236b, R: 309b, A: 264a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Nola naúş-ı murâdı gösterirse òaùù-ı ruòsârı 
 Be-dîdâr oldı yâriñ cevher-i miréât-ı dîdârı 
 
2 Òırâm-ı úadd-i raènâsı kelâm-ı laèl-i zîbâsı 
 Unutdurdı teõerve cünbişi ùûùîye güftârı 
 
3 Revân olsa revâ fermân-ı èaşúı zîr ü bâlâya 
 Melek meftûn-ı eùvârı beşer pâ-mâl-i reftârı 
 
4 Dökülmüş èârıø-ı pür-tâbına kâkülleri olmuş 
 áazâl-i mihr naòcîr-i kemend-i èanberîn-târı 
 
5 Hevâ-yı zülf-i müşgîniyle göstermiş òam-ender-òam 
 Yed-i úudret ki terkîb itdi eczâ-yı dil-i zârı 
 
6 İdüp pür-çîn-i naòvet ebruvânın úatl-i èuşşâúa 
 O òûnî durma cevher-dâr ider şemşîr-i âzârı 
 
7 Naôîm-âsâ nola àarrâlanursam ùabè-ı şûòumla 
 Begendirdim Neşâùî gibi bir üstâda eşèârı 
 
 716 (T: 328b, H: 236b, R: 309b, A: 264a) 
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 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Geh mevsim-i güldür düşüren zâra hezârı 
 Geh faãl-ı òazândır iden âvâre hezârı 
 
2 äad-çâk ider ol kim gül-i raènâyı açınca 
 İtse yeridir derd ile biñ pâre hezârı 
 
3 Nâ-gâh idüp şâhid-i gül èarø-ı tecellî 
 Òâkistere döndürdi yaúup nâra hezârı 
 
4 Bir gün düşürürsün anı bir dâma ãabâ sen 
 Zîrâ çoú uçurduñ gül-i gül-zâra hezârı 
 
5 Gül rûyını èarø itdi o meh-pâre Naôîm'e 
 Âteşlere yaúdı yine bî-çâre hezârı 
 
 717 (T: 328b, H: 236b, R: 309b, A: 264a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Şems-i gerdûn-ı kerâmetdir külâh-ı mevlevî 
 Ya úamer devrin işâretdir külâh-ı mevlevî 
 
2 èÂşıúı müstaàraú-ı baór-i tecellî-mevc ider 
 Devr-i girdâb-ı óaúîúatdir külâh-ı mevlevî 
 
3 Eyler Eflâùûn-ı devrân câm-ı feyøi èârifi 
 Òum-ı pür-esrâr-ı óikmetdir külâh-ı mevlevî 
 
4 èÂlemi itmiş uãûl ü devr ile pür-vecd ü óâl 
 Çarò-ı gerdân-ı velâyetdir külâh-ı mevlevî 
 
5 Kâéinâtı pertevi leb-rîz-i nûr-ı feyø ider 
 Şemè-i bezm-efrûz-ı vaódetdir külâh-ı mevlevî 
 
6 Bülbül-i cân u dile gelse nola bûy-ı hüdâ  
 áonca-i bâà-ı hidâyetdir külâh-ı mevlevî 
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7 Pâdişâh eyler cihâna bir gedâyı ey Naôîm 
 Serde iklîl-i saèâdetdir külâh-ı mevlevî 
 
 718 (T: 328b, H: 237a, R: 310a, A: 264b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Beytü'l-óarâm-ı èaşú olalı kûy-ı Muãùafâ 
 Miórâb-ı şevúdir baña ebrû-yı Muãùafâ 
 
2 Elmâs-ı âb-ı dîdemi yâúût-ı nâb ider 
 Efsûn kelâm-ı laèl-i süòan-gû-yı Muãùafâ 
 
3 Dîvâne-gân-ı èaşúa yine tâze müjdeler 
 Zencîre çekdi èaúlımı gîsû-yı Muãùafâ 
 
4 Gelsün úıyâm-ı nâza úoparsun úıyâmeti 
 Ùarz-ı òırâm-ı úâmet-i dil-cû-yı Muãùafâ 
 
5 Şâò-ı gül-i sefîd-i çemen-zâr-ı èişvedir 
 Yer yer nişân-ı dâà ile bâzû-yı Muãùafâ 
 
6 Evvel naôarda eyledi dîvâne göñlümi 
 Siór-i nigâh-ı dîde-i câdû-yı Muãùafâ 
 
7 Bir şîşe içre sünbül-i sîr-âbdır hemân 
 Çeşmimde èaks-i kâkül-i òoş-bû-yı Muãùafâ 
 
8 Yoúdur òaùâsı zülfüne çîn-i Òuten disem 
 èÂlem deger yanımda ser-i mû-yı Muãùafâ 
 
9 Yer yer hilâl-veş görinür üstüòânlarım 
 Oldum nizâr-ı óasret-i pehlû-yı Muãùafâ 
 
10 Ùûùî-i ùabèımı şeker-efşân-ı şevú ider 
 Her bir naôarda âyine-i rûy-ı Muãùafâ 
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11 Yâ Rab budur ümîdi Naôîm'iñ ola müdâm 
 Bâlîn-i farú-ı râóatı zânû-yı Muãùafâ 
 
 719 (T: 329a, H: 237a, R: 310a, A: 264b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óüsn ile reşk-i perîsin dil-rübâsıñ Muãùafâ 
 èÂşıú-ı zâra görünmez bir belâsıñ Muãùafâ 
 
2 Ebruvânıñdır seniñ ùuàrâ-yı tevúîè-i cemâl 
 Pâdişâh-ı kişver-i óüsn ü bahâsıñ Muãùafâ 
 
3 Eyle raúãân ãubó-dem õerrât-veş èuşşâúıñı 
 Âfitâb-ı maşrıú-ı mihr ü vefâsıñ Muãùafâ 
 
4 Nûr-baòş-ı çeşm-i müştâúân cemâliñdir seniñ 
 Dîde-i èuşşâú-ı zâra tûtiyâsıñ Muãùafâ 
 
5 Bildi çeşm-i cân görünce cilve-i dîdârıñı 
 Var ise rûz-ı ezelden âşinâsıñ Muãùafâ 
 
6 Her temâşâ eyleyen bir gûne seyr eyler seni 
 Óaú bu kim âyîne-i èâlem-nümâsıñ Muãùafâ 
 
7 Saña úul olsa Naôîm-âsâ nola cân-ı èazîz 
 Mıãr-ı dilde bir şeh-i Yûsuf-liúâsıñ Muãùafâ 
 
 720 (T: 329a, H: 237b, R: 310b, A: 264b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)  
 
1 Mey-i gül-gûn ile eyle leb-â-leb sâàarı sâúî 
 Şafaúdan ãubó-dem göster o mihr-i enveri sâúî 
 
2 Buòûr-ı âhı yaúsaú daèvet itsek óalúa-i bezme 
 Nola merdümlük itse gelse bir şeb ol perî sâúî 
 
3 Görenler câm-ı laèliñ mest olurlar âb u tâbından 
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 Ne kânda óâãıl itdiñ böyle zîbâ gevheri sâúî 
 
4 Degil câm-ı óabâb-ı mey seniñ óayrânıñ olmuşlar 
 Sipihr-i èayş u nûşuñ âfitâb u aòteri sâúî 
 
5 Ùulûè it âsumân-ı bezm-i meyde sâàarıñ dönsün 
 O mihre meh-veşân zühre-cebînân müşterî sâúî 
 
6 Dil-i şûrîdeme bir cürèa mey ãun câm-ı şâdîden 
 Çekilmez bâde-i bezm-i àamıñ derd-i seri sâúî 
 
7 Naôîm-i teşnesin sîrâb-ı luùf eyler o meclisde  
 Ümîd oldur ki ãunduúda şarâb-ı Kevåer'i sâúî 
 
 721 (T: 329b, H: 237b, R: 310b, A: 265a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Òaùıñ benefşe lebiñ àonca gül teniñ sâúî 
 Şükûfe-zâr-ı melâóat mi gülşeniñ sâúî 
 
2 Òumâr-ı bâde-i dûşîne eylemiş bîmâr 
 Òarâb-ı nergis-i maòmûruñam seniñ sâúî 
 
3 Úarîn olan saña künc-i neşâùa mâlik olur  

èAceb mi olsa òarâbât meskeniñ sâúî 
 

4 Bisâù-ı bâdeye itdirdi ser-fürû gûyâ 
 Getürdi secdeye mînâyı gerdeniñ sâúî 
 
5 Serin ayaàına úor ibtidâ zebûnuñ olur 
 Ne deñli şîr-i òıred olsa reh-zeniñ sâúî 
 
6 Pür itme ehl-i niyâza piyâle-i nâzı 
 äaúın ãaúın ùoludan devr-i òırmeniñ sâúî 
 
7 Düşüp ayaàıña elden úomaz Naôîm müdâm 
 Miåâl-i dürd-i mey-i nâb dâmeniñ sâúî 
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 722 (T: 329b, H: 237b, R: 311a, A: 265a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün) 
 
1 Maóv itdi yem-i cismim tâb-ı teb-i şeydâyı 
 Yaúdı ãadef-i dilde lûlû-yı süveydâyı 
 
2 Òâl-i õeúanıñ gördüm òurşîd-i ruòuñ cânâ 
 Yaúmış çeh-i Naòşeb'de gûyâ meh-i àarrâyı 
 
3 Destâr-ı perîşânıñ olsun dile şûr-efgen 
 Mest-i mey-i nâz ile ol nergis-i şehlâyı 
 
4 Ruòsâr-ı èaraú-rîziñ gülzâr-ı ùarâvet úıl 
 Zîb-i çemen-i nâz it o zülf-i semen-sâyı 
 
5 Çevgânıña bend eyle bir gûy-ı èabîr-âlûd 
 Göster òam-ı zülfüñde òâl-i ruò-ı zîbâyı 
 
6 Bir cünbiş-i úaddiñle maóşer-gede úıl dehri 
 Òacletle nigûn-sâr it ãalın yüri ùûbâyı 
 
7 Aldıú óarem-i câna cânânı Naôîm-âsâ 
 Levó-i dile naúş itdik taãvîr-i dil-ârâyı 
 
 723 (T: 330a, H: 238a, R: 311a, A: 265a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Beni giryân idüp derdiñle sen ey Yûsuf-ı åânî 
 Mekânım eyledin beytü'l-óazen ey Yûsuf-ı åânî 
 
2 Elin kesdi turunc-ı àabàab-ı òûbâna baúmaúdan 
 Seniñ sîb-i zenaòdânıñ gören ey Yûsuf-ı åânî 
 
3 Olur lâ-büd esîr-i bend-i zülfüñ devr-i óüsnüñde 
 èAzîz-i Mıãr-ı nâz olsa gelen ey Yûsuf-ı åânî 
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4 Dil-i bîmâra vaãlıñ çâre-sâz olsa nola oldı 
 Devâ Yaèúûb'a bûy-ı pîrehen ey Yûsuf-ı åânî 
 
5 èAceb mi èâleme sulùân olursam yümn-i èaşúıñla 
 Naôîm-âsâ úul oldum saña ben ey Yûsuf-ı åânî 
 
 724 (T: 330a, H: 238a, R: 311a, A: 265b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Görenler ol dü-ebrû-yı girih-gîr-i Süleymân'ı 
 Úıyâs eyler siyeh-tâb iki şemşîr-i Süleymân'ı 
 
2 Kemâna döndi úaddim cânıma kâr itdi tîr-i reşk 
 Görüp engüşt-i mevzûnında zihgîr-i Süleymân'ı 
 
3 Birisi cân-şikâr u dil-nüvâz olmuş biri seyr it 
 áazâlâne nigehle àamze-i şîr-i Süleymân'ı 
 
4 Beni dîvâne itdi bir peyâm-ı luùf-ı laèlinden 
 Perî-rûlar da görsün mihr-i tesòîr-i Süleymân'ı 
 
5 Kemend-i zülfine òurşîd-i èâlem-tâbı bend itmiş 
 Temâşâ eyle ey dil óükm-i zencîr-i Süleymân'ı 
 
6 Göñül âzâde bir èanúâ iken oldı giriftârı 
 Görüñ fitrâú-i èaşú içre o naòcîr-i Süleymân'ı 
 
7 Naôîm'iñ oldı her müjgân-ı òûn-âlûdı bir òâme 
 Nola levó-i dile naúş itse taãvîr-i Süleymân'ı 
 
 725 (T: 330a, H: 238b, R: 311b, A: 265b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 O bezmiñ olmuşuz mest-i müdâm-ı câm-ı raòşânı 
 Ki şûr-ı óaşrı ôann eyler terennüm gûş-ı mestânı 
 
2 Temâşâsındayız bir meh-veşiñ kim görse ruòsârın 
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 Ola tâ ãubó-ı maóşer dîde-i òurşîd óayrânı 
 
3 Esîr-i èaşúıyız bir Yûsuf-ı Mıãr-ı cemâliñ kim 
 Dil-i òûbân olur zindânî-i çâh-ı zenaòdânı 
 
4 Şehîd-i àamze-i cellâdıyız kim bir şeh-i óüsnüñ 
 Olur tâ rûz-ı ferdâ òûn-çegân dâmân-ı müjgânı 
 
5 Çemen-zâr-ı viãâlinde o şûòuñ bâàbânız kim 
 Gül-i òurşîdi şerm-âlûde eyler dâà-ı hicrânı 
 
6 Ezelden bir şehiñ sîlî-òor-ı çevgânıyız ey dil 
 Ki olmuş âfitâb-ı èâlem-ârâ gûy-ı gerdânı 
 
7 Naôîm-âsâ göñül bir bezm-i òâãu'l-òâãı cûyândır 
 Ki Rûóü'l-úuds ola pervâne-i şemè-i fürûzânı 
 
 726 (T: 330b, R: 311b, A: 265b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Úıyâm-ı nâz ile tâ kim o nev-òaù dil-sitân úopdı 
 Úıyâmet ôâhir oldı fitne-i âòir zamân úopdı 
 
2 Yine bir nev-nihâl-i bâà-ı èişve virdi şeftâlû 
 Yetişdi mîve-i naòl-i viãâl-i nev-resân úopdı 
 
3 Bulup úaddi kemâlin serv-i bâà-ı iètidâl olmuş 
 O ùıfl-ı nâz-perver bir ser-âmed nev-cüvân úopdı 
 
4 Görüp dil-dâdesin maòfî nigâh-ı iltifâtından 
 Göñül virmek o şîrîn-kâra göñlümden hemân úopdı 
 
5 Nola şehr-i dile âşûb ãalsa ol gözi tâtâr 
 Semend-i nâz ile bilmez nedir yaòşi yaman úopdı 
 
6 Òamîde úadd ile gûş eyleyüp meclisde feryâdım 
 Büküldi úâmet-i çeng ü dil-i neyden fiàân úopdı 
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7 Naôîmâ dîdemi âh-ı derûnum girye-òîz itdi 
 Nola mevc ursa deryâ tünd-bâd-ı nâgehân úopdı 
 
 727 (T: 330b, R: 311b, A: 265b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün) 
 
1 Vefú-ı cemâli ol òaù pergâr-vâr çizdi 
 Devr-i ruòında fitne-i âòir kenâr çizdi 
 
2 Naúş oldı ebruvânı levó-i dilimde yâriñ 
 Ressâm-ı èaşú gûyâ bir Õü'l-fiúâr çizdi 
 
3 Ùaró itdi üstüòânım metn-i cünûna mısùar 
 Ôann itme anı ancaú Úays-ı nizâr çizdi 
 
4 Peymân idüp benimle bünyân-ı ittióâdda 
 Resm-i binâ-yı èahdi çoú bozdı yâr çizdi 
 
5 Âàûş itdi âòir dildâre ùavú-ı tesòîr 
 Her óalúa-i füsûn kim èuşşâú-ı zâr çizdi 
 
6 Aókâm-ı derdi añla taúvîm-i èaşúdır bu 
 Ùûmârını bu fenniñ üstâd-ı kâr çizdi 
 
7 Noúùa döküp øamîrim bildi o òâl ü òaùla 
 Reml-i dili Naôîmâ bir gül-èiõâr çizdi 
 
 728 (T: 330b, R: 312a, A: 266a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Sevdâ-yı òaùıñ baña berât ile virildi 
 Zülfüñ hevesi úayd-ı óayât ile virildi 
 
2 Hicrâna taóammül iderek vaãlıña irdi 
 Bu rütbe baña ãabr u åebât ile virildi 
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3 Ùıfl-ı dilimiñ gûşına gülbâng-i maóabbet 
 Óaúúâ ki ezândır ãalavât ile virildi 
 
4 Òoy-gerde görüp laèlini bûs itdim o şûòuñ 
 Baña o èaraú úand-i nebât ile virildi 
 
5 Òarc ile dükenmez zer-i endîşe Naôîmâ 
 Saña o òazîne berekât ile virildi 
 
 729 (T: 331a, R: 312a, A: 266a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Benimle èahd-i vefâya óabîb el virdi 
 Yine óasedle telâş-ı raúîb el virdi 
 
2 Óiøâb-beste kef-i destin öpdüm o mâhıñ 
 Felekde devlet-i keffü'l-óaêîb el virdi 
 
3 O óüsn-i óavãala-sûzı ùutuşdı gördükde 
 Çenâra óaú bu ki vaøè-ı àarîb el virdi 
 
4 Ne ãundı laèlini cânâ ne ùutdı nabø-ı dili 
 O òasteye ne devâ ne ùabîb el virdi 
 
5 Pür itdi nâle-i dil kûy-ı dilberi bilmem  
 O gülşene nice bir èandelîb el virdi 
 
6 èAceb mi óalúa-i zer olsa óâle-i vuãlat 
 O mâh-ùalèat-ı èâbid-firîb el virdi 
 
7 Görüp o pençe-i òurşîdi farù-ı óayretden 
 Naôîm'e çâkî-i ceyb-i şekîb el virdi 
 
 730 (T: 331a, R: 312a, A: 266a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Dildâra göñül derd-i derûn defterin açdı 
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 Destân-ı àamıñ girye virir bir yerin açdı 
 
2 Murà-ı dil ü cân ãaydına ebrûları ãanma 
 Şâhîn-i dü-çeşm-i siyehi şeh-perin açdı 
 
3 Sende naôarı ôâhir ü bâùın dil-i zârıñ 
 Zîrâ ki seni gördi hemân gözlerin açdı 
 
4 Başı yuvalansa ne èaceb derd ile Úays'ıñ 
 Ferhâd'ı göre tîşe-i èaşúa serin açdı 
 
5 Meclisde bükâ virdi Naôîm ol şeh-i óüsne 
 Bu şièr ile râz-ı dil-i àam-perverin açdı 
 
 731 (T: 331a, R: 312b, A: 266a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Cânıma geçdi òadeng-i àam-ı cânân deldi 
 Tîşe-i àamze-i dil-dûz ile çevgân deldi 
 
2 Derd-i dil zülfüñe bend oldı çıúup sînemden 
 Ùutulup dâra çekilse nola zindân deldi 
 
3 Cân-ı şîrînini bir tîşeye ãaldı Ferhâd 
 Bî-sütûn-ı àamı dil tîşesi âsân deldi   
 
4 Dökilüp dîde-i terden úaùarât-ı òûn-âb 
 Miåúab-ı her müje bir sübóa-i mercân deldi 
 
5 Gevher-i nuùú-ı Naôîm olmaú içün âvîze 
 Gûş-be-gûş-ı süòanı kilk-i dür-efşân deldi 
 
 732 (T: 331b, R: 312b, A: 266b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Delik delik dili àamzeñ òadengi yâreledi 
 Úılıç çeküp nigehiñ pâre pâre pâreledi 
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2 Dehânıñ ile miyânıñda úîl u úâl oldı 
 O demde òançeriñ ortaya girdi araladı 
 
3 Yazınca saùr-ı òaù-ı laèliñ ol debîr-i cemâl    
 äaóîfe-i ruòını úıl úalemle úaraladı 
 
4 Nihân idi naôarı evvel ol perîye diliñ 
 Cünûn-ı èaşú ile gitdikçe âşikâreledi 
 
5 Feøâ-yı èaşúda àırbâl-i nâz alup eline   
 áubâr-ı cism-i Naôîm'i o şîve-kâr eledi 
 
 733 (T: 331b, R: 312b, A: 266b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Destine aldıúça ol şûò-ı cihân âyîneyi 
 èAks-i ruòsârı ider âyînedân âyîneyi 
 
2 áamzesi tîà-ı nigâhından emîn olmaz yine 
 İtse de èaks-i ruòı dâru'l-emân âyîneyi 
 
3 Her nigâh itdikçe ebrû-yı kemândârı idi 
 Nâvek-i müjgânı levó-i imtióân âyîneyi 
 
4 Òîre-çeşm itdi beni berú-ı ruòı ùutmuş meger  
 Mihre úarşu ol meh-i nâ-mihribân âyîneyi 
 
5 Óüsn ile mümtâz iken oldı òaù-âver dil-rübâ 
 Şâneyi itdim hediyye armaàân âyîneyi 
 
6 Sevdigiñ kimdir baña göster dise ol mâh-rû 
 Destine ãad-şerm ile ãunsam hemân âyîneyi 
 
7 Òâllerle èârıø-ı yâra naôar úıl ey Naôîm 
 Der-miyân itmiş èacebdir zengiyân âyîneyi 
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 734 (T: 331b, R: 313a, A: 266b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
1 Geh fikr iderim çeşmini ebrûsını gâhî 
 Gâhî nigehiñ àamze-i câdûsını gâhî 
 
2 Óasret-keş olup kâkülüne çeşmine müştâú 
 Geh yâd iderim nâfesin âhûsını gâhî 
 
3 Óayret belî pâ-mâl ider añdıúça o şûòuñ 
 Reftârını geh úâmet-i dil-cûsını gâhî 
 
4 Bûs eyleyerek gül gül iderdim úanı ol gün 
 Geh sîne-i yasemeni bâzûsını gâhî 
 
5 Gitdi o zamân kim şeb-i vuãlatda alurdum 
 Âàûşa miyânın gehî pehlûsını gâhî 
 
6 Maóbûblarıñ tevéem imiş hecr ü viãâli 
 Añsam nola geh derdini devâsını gâhî 
 
7 Dâm itmiş idi murà-ı dil ü câna Naôîmâ 
 Gâhî girih-i zülfini gîsûsını gâhî 
 
 735 (T: 332a, R: 313a, A: 267a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èAksinle olsañ âyînede her zamân iki 
 Aóvel baúan görür seni ey nev-cüvân iki 
 
2 Anı cemâliñ ile virirdi óayâliñe 
 Cânâ olaydı èâşıú-ı şeydâda cân iki 
 
3 Pervâne gibi şemè ile olsaú nola bu şeb 
 Ben bir seniñle ey meh-i nâ-mihribân iki 
 
4 Cevriñ helâk ider ne belâ ùaène-i raúîb 
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 Birdir ölüm olur mı berây-ı bî-emân iki  
 
5 Miréât-ı dilde cilve-nümâ sensin ey perî 
 Olmaz vilâyet içre şeh-i kâmrân iki 
 
6 Sükker olursa itme mükerrer maúâlini 
 Gûş-ı kerâna ey dil oúunmaz ezân iki 
 
7 Şaúú itseler diliñ óaõer ifşâ-yı râzdan 
 Olsa úalem gibi deheniñden zebân iki 
 
8 Gel kûhsâra añla mecâz u óaúîúati 
 Söz bir egerçi ãavt-ı bedîd ü nihân iki 
 
9 Miåli bulunmaya nice dîvânda óaú budur 
 Olmaz bu gûne bir àazel-i dil-sitân iki 
 
10 İki cihânda luùfuna muótâcız ey Naôîm 
 Birdir o pâdişâh-ı dü-èâlem cihân iki 
 
 736 (T: 332b, R: 313b, A: 267a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Teéåîr iderdi yâra ciger-sûz sözleri 
 Var ise yaúdı nâme-i derdim kebûteri 
 
2 Òaùù-ı ruòun iderse nola àamzesi terâş 
 Yâriñ öñünde âyîne yanında berberi 
 
3 Ol mâh-ı zühre-ùalèat-ı burc-ı melâóatiñ 
 Yâúût-ı laèli gökde ider mihri müşterî 
 
4 Var ise miåli âyînede èaksidir yine 
 Şekl-i beşerde àayret-i óûr olmuş ol perî 
 
5 Laèlinde òâl o micmere-gerdân-ı èişveniñ 

Döndi o aòkere ola üstünde èanberi 
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6 Elden úoma èaãâya düşünce bu bâàda 
 Zerrîn úadeóle nergis ü gül gibi sâàarı 
 
7 Bir mâha èâşıúam ki derûn-sûz ider Naôîm 
 Pervâne-i maóabbeti mihr-i münevveri 
 
 737 (T: 332b, R: 313b, A: 267a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Dûd-ı dildir bâà-ı èaşúıñ sünbül-i müşgîn-demi 
 Eşk-i terdir gülşen-i mihr ü maóabbet şebnemi 
 
2 Naòl-i úaddi dil-rübâdır serv-i bâà-ı iètidâl 
 Kâküli zülf-i nigâr u ãaçlı sünbül perçemi 
 
3 èÂşıú-ı dîdârıyız mest-i úadeó-nûş-ı lebi 
 Neyleriz âyîne-i İskender'i câm-ı Cem'i 
 
4 Serv-úadler birbirinden şîvede mümtâzdır 
 Sâyesinde her nihâliñ başúa birdir èâlemi 
 
5 Rûó-ı èÎsâ õevú-yâb olsa nola evvel bahâr  
 Göñlüme neşr eyledi bûy-ı buòûr-ı Meryem'i 
 
6 Maôhar-ı luùf-ı èitâb-âmîz söz kim bir şehiñ  
 Merheminde zaòmı zaòmında nihândır merhemi 
 
7 Zülf-i müşgîn-târınıñ cân u dili âvâreye 
 Dâne dâne òâl ile dâm-ı cünûndur her òamı 
 
8 Nûş-ı dârû-yı leb-i dilber èaceb terúîb olur 
 Cevher-i cândır meger var ise cüz-i aèôamı 
 
9 Óüsnüne baúdım şeker-rîz-i maúâl oldum Naôîm 
 Ùûùî-i gûyâ ider âyîne gördüm âdemi 
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 738 (T: 333a, R: 313b, A: 267b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 äaymaz oldum dâà-ı hicrân ile baàrım başını 
 Giryeden çeşmim aàardı bir bilür yoú yaşını 
 
2 Öyle bir cellâd-ı óüsnüñ ol şehîd-i èaşúı kim 
 Eyleye mirrîò tîà-ı çeşminiñ şâbâşını 
 
3 Çeşm-i èibret-bîn ile baú ol ãanem taãvîrine 
 Naúşını seyr it taãavvur eyleyüp naúúâşını 
 
4 Şâh-ı èaşúıñ ferşine çârûb iken müjgânları 
 Rûzgâr eyler mi muàber òâùır-ı ferrâşını 
 
5 Eylemez ãahbâ-yı èömr-i câvidânıñla kerem 
 Bezm-i èaşúıñ dürd-nûş-ı derd olan èayyâşını 
 
6 Tâ ki maèmûr olmaya vîrân-serâ-yı òâùırım 
 Görmeyem bünyâd-ı dehriñ ùaşı üzre ùaşını 
 
7 Kimseler saña gözüñ üzre úaşıñ vardır dimez 
 Kimseniñ vardır dimezseñ gözi üzre úaşını 
 
8 Seng-i cevr-i rûzgâr anı da eyler münkesir 
 Dil-şiken bulmaz úıyâs itme ãaúın pâdâşını 
 
9 Aàzınıñ ãuyun aúıtdıñ ehl-i naômıñ ey Naôîm 
 Mîve-i şièr-i laùîfiñde nedir bu çâşnî 
 
 739 (T: 333a, R: 314a, A: 267b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 èArø eyle óüsn-i dil-keş-i èâlem-pesendiñi 
 Miréât-ı ãâf gibi gözün görme kendüñi 
 
2 Ruòsârıñ üzre kâkülüñi eyle òam-be-òam 
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 Cânâ àazâl-i mihre daòi ãal kemendiñi 
 
3 Ben pâymâl-i èaşúıñı ey şehsüvâr-ı óüsn 
 Çignetme nâz ile çekerek ùut semendiñi 
 
4 Òâk-i niyâz-ı naòl-i çemen-zâr-ı nâzıñım 
 Benden ãaúınma sâye-i serv-i bülendiñi 
 
5 Olsun güher-niåâr-ı vefâ laèl-i dil-keşiñ 
 Kân-ı tebessüm eyle leb-i nûş-òandiñi 
 
6 Ey òaùù-ı sebzi Òıør-ı melâóat meded yetiş 
 Gel intiôârda úoma ben derd-mendiñi 
 
7 Ol mest-i nâza derd-i derûnı açıl Naôîm 
 Başla niyâza vâúıf-ı óâl it efendiñi 
 
 740 (T: 333a, R: 314a, A: 267b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Cemâli maùlaèıdır ebruvânı 
 Sevâd-ı òaùù-ı laèli beyt-i åânî 
 
2 Gül-i bâà-ı leùâfetdir dehânı 
 Gül içre bülbül-i gûyâ zebânı 
 
3 Şarâb-ı şâdmânî bûs-ı laèli 
 Zülâl-i vaãlı âb-ı zindegânî 
 
4 Hevâ-yı naòl-i úaddi rûó-perver 
 Òayâl-i zülfi èömr-i câvidânî 
 
5 Dehânı çeşme-sâr-ı èâlem-i cân 
 Pül-i cûy-ı èadem mûy-ı miyânı 
 
6 Esîr-i çîn-i zülfi rûó-ı Behzâd 
 áubâr-ı òaùùınıñ óayrânı Mânî 



1082 
 

 
7 Der-i baòtım ilâhî eyle meftûó 
 Be-óaúú-ı sûre-i Sebèa'l-meåânî 
 
8 Olup òâmem Naôîmâ cedvel-i feyø 
 Muùarrâ oldı gülzâr-ı maèânî 
 
 741 (T: 333b, R: 314b, A: 269a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Maôhar-ı gûş-ı úabûl it nâleñi bülbül gibi 
 áonca-i dest-i duèâ ey dil açılsun gül gibi 
 
2 Âteş-i gül şuèle-i şemè ile itmiş ittifâú 
 Bülbül ü pervâneniñ beñzi aàardı kül gibi 
 
3 Eyler Eflâùûn'ı üftâde òam-ı nîrengine 
 Görmedim rengiyle sâúî âle mâéil gül gibi 
 
4 Kâküliyle çeşm-i kûteh-bîne setr eyler ruòun 
 èÖmri olsun ol şeh-i óüsnüñ füzûn kâkül gibi 
 
5 Cilve-gerdir èaks-i zülf-i yâr her demde Naôîm 
 Şîşe-i çeşm-i terimde bir demde sünbül gibi 
 
 742 (T: 333b, R: 314b, A: 269a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Teng-dil olma úabûl it nîk ü bed úulzüm gibi 
 Sîne-sâf ol bâde-i nâb ile memlû òum gibi 
 
2 Ol meh-i nâ-mihribânıñ seyrine ãad-çeşm ile 
 Dâà-ber-dâàım ser-â-pâ çarò-ı pür-encüm gibi 
 
3 Noúùa-i òâl-i dilârâ-veş nihân u âşikâr 
 Hem süveydâ-yı dil ol hem dîdede merdüm gibi 
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4 Ser-şikendir seng-i pâdâş-ı zamâne eyleme 
 Kimseyi dil-rîş ser-nîş-i zebân kejdüm gibi 
 
5 Döndürür fikr-i daúîúiñ çarò-ı maènâyı Naôîm 
 Sen ögünme âsiyâb-ı devrde gendüm gibi 
 
 743 (T: 334a, R: 314b, A: 269a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Bülbüli gördüm çemende ber-murâd olmuş gibi  

Nev-şüküfte àoncalar güllerle şâd olmuş gibi 
 

2 Dîdesi bîdâr olaldan òâb-ı râóat görmedi 
Nergis-i ter bâà-ı óayretde güşâd olmuş gibi 

 
3 èÂrıøında ãanma òaù ol zerger-i meh-ùalèatıñ 
 Levó-i sîme kilk-i úudretle sevâd olmuş gibi 
 
4 Naúd-i cân ister metâè-ı vuãlata dellâl-i nâz 
 Şevú-i istiànâda ol kâlâ mezâd olmuş gibi 
 
5 Defter-i óüsni sevâd-ı òaùù ile görmüş óisâb 
 Noúùa-i òâl-i ruòı ãıfr-ı ziyâd olmuş gibi 
 
6 Şimdi òûbân-ı zamâne oldılar èâşıú-perest 
 Bender-i óüsn ü melâóatde kesâd olmuş gibi    
 
7 Bezm-i meyde nâgehân bir hây u hû úopdı yine 
 Lebleri yâr ile sâúîniñ fesâd olmuş gibi 
 
8 Şâd buldum gûşe-i àamda dil-i zârı Naôîm 
 Meclis-i cânânede var ise yâd olmuş gibi 
 
 744 (T: 334a, R: 315a, A: 269b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Zülfi ruòında perde-i Beytü'l-óarem gibi 
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 Ol iki ebruvân ise nûn ve'l-úalem gibi 
 
2 Reftâra gelse nâz ile èâlem òarâb olur 
 Yâriñ sipâh-ı fitnede úaddi èalem gibi 
 
3 Gösterdi üstüòân-ı tenim tünd-bâd-ı âh 
 İtdim òurûş mevc-i dem-â-demle yem gibi 
 
4 Naúş u nigâr-ı èaks-i cemâl-i bütân ile 
 èAşú itdi deyr-i sînemi beytü'ã-ãanem gibi 
 
5 Rüsvâ-yı èaşúa silsile-i şaòne-i cünûn 
 Olmaz o zülf-i pür-şiken-i òam-be-òam gibi 
 
6 Ey dîde aàladıñ dem-i vaãlın òayâl idüp 
 Bu naúl-i mâcerâya sebeb eski dem gibi 
 
7 Hicrân-ı yâri yolda òaber aldım ey Naôîm 
 Râh-ı viãâlde yarı yoldan dönmem gibi 
 
 745 (T: 334a, R: 315a, A: 269b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ùıfl iken sînem idi cilve-gehiñ dâye gibi 
 Düşeyim pâyıña ey serv-i sehî sâye gibi  
 
2 Óasret-i mûy-ı miyânıñla raúîb-i bed-gû 
 Yine èuşşâúa doúunmuş sözi ortaya gibi 
 
3 Çoúdan ey Yûsuf-ı gül-çihre òarîdârıñdır 
 Naúd-i cânın dil-i kem-mâye saña saya gibi 
 
4 Ne úadar beõl ü niåâr itse yine eksilmez 
 èÂşıúa itseñ dü-çeşm-i teri sermâye gibi 
 
5 Gözyaşı dökmeden ümmîd-i viãâl oldı hemân 
 Müflisiñ òâbda úaùè eyledügi pâye gibi 
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6 Dil-i zühhâd olamaz râtibe-òâr-ı àam-ı yâr 
 Úısmet-i èaşúdan ol ùâéife bî-vâye gibi 
 
7 Âh-ı şeb-gîriñi yâd eyler imiş yâr Naôîm 
 Seni mumlar yaúup ol mâh-veş araya gibi 
 
 746 (T: 334b, R: 315a, A: 269b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Daàıtdı kendüsini zülfi dûd-ı âh gibi 
 Döküldi gerdenine òûn-ı bî-günâh gibi 
 
2 Ketân-ı ãabrımı virdi fenâya berú-ı cemâl 
 Göründi ùurreden ol ruò şeb içre mâh gibi 
 
3 İóâùa itdi èiõârın o òaùù-ı èanber-fâm 
 Ùavâf-ı Kaèbe iden maàribî sipâh gibi 
 
4 Hilâle àurre-i ebrûsı dâl-òançer olur 
 áurûr-ı óüsn ile yoúdur o kec-külâh gibi 
 
5 Düşünce èârıøına zülfi çîn çîn oldı 
 Döküldi baór-i sefîde yem-i siyâh gibi 
 
6 Hevâ-yı èaşúa düşüp èaúlım oldı âvâre 
 Òayâl-i yâre yeler úâãıd-ı nigâh gibi 
 
7 Leb-â-leb itdi dili èaks-i óüsn-i yâr Naôîm 
 Fürûà-ı mihr-i cihântâb-ı ãubó-gâh gibi 
 
 747 (T: 334b, H: 238b, R: 315b, A: 268a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Sîneme çekdim yine cânım gibi cânânımı 
 Hâle-i âàûşuma aldım meh-i tâbânımı 
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2 Bildiler bir mihr-i óüsnüñ èâşıú-ı dîdârıyam 
 Óayret-âlûde görenler dîde-i giryânımı 
 
3 Fehm ider şeró itmeden óâl ü dilim seyr eyleyen 
 Çâk çâk olmuş girîbânım gibi dâmânımı 
 
4 Dûzaò-ı hicrân olur elbette firdevs-i viãâl 
 èÂúıbet bir gün virir derdim viren dermânımı 
 
5 Geçdim evreng-i beyâna òusrevâne ey Naôîm 
 Mülk-i maènâda nola úursam yine dîvânımı 
 
 748 (T: 335a, R: 315b, A: 268a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Ruò-ı yâra döküldi çîn-i zülf-i òam-be-òam baãdı 
 Gelüp Rûm'a Òuten'den ol óarâmî bir óarem baãdı 
 
2 Nola òurşîdi ser-germ itse óüsn-i èâlem-efzûnı 
 Henüz on dördüne ol mâh-ı tâbânım úadem baãdı 
 
3 Ten-i zerd ü nizârım úaldı nîlûfer gibi anda 
 Feøâ-yı şîşemi seylâb-ı eşk-i dem-be-dem baãdı 
 
4 Zülâli zindegânî-nûşıdır bir meclisiñ dil kim 

Ne İskender anı gördi ne aña pây-ı Cem baãdı 
 

5 äun ey sâúî şarâb-ı câm-ı vaãlıñ şâd-kâm eyle 
 Òumâr-âlud-ı hecriñdir dil-i şeydâyı àam baãdı 
 
6 Olur gül-deste-çîn-i ârzû-mendi o kim bî-dil 
 Çemende baàrına bir gül-èiõâr u àonca-fem baãdı 
 
7 Aàardı mûy-ı ser gelmez mi saña intibâh ey dil 
 Şebâb-ı èünfüvânî geçdi eyyâm-ı herem baãdı 
 
8 Óaõer kim küşte-gîr-i dehre Rüstemler óarîf olmaz 
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 Nice Sührâb'a hem meydân-ı furãat virdi hem baãdı 
 
9 Terâzû-yı süòanla menzil-i bâlâya èazm itdi 
 Naôîmâ rîsmân-ı naôma kim pây-ı úalem baãdı 
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MÜSTEZÂDLAR 
 
1 (T: 131a, H: 74a, R: 123a, A: 106a) 

 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè) 
 (Mefèûlü Feèûl) 
 
 Ey maórem-i òalvet-geh-i râz-ı Mevlâ 
 Bî-çün ü çirâ 
 Vey şâhid-i kâşâne-i úurb-ı aèlâ 
 Maóbûb-ı Òudâ 

Õâtı ile ârâste mülk-i Yeårib 
 Her şâm u seóer 
 Şânı ile pîrâste taòt-ı Baùóâ 
 Her ãubó u mesâ 
 
 2 (T: 130b, H: 74b, R: 123a, A: 101a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 (Mefèûlü Feèûlün) 
 
1 Ey maórem-i esrâr-ı nihân-òâne-i úudret 
 Maóbûb-ı İlâhî 
 Vey şâhid-i yektâ-yı serâ-perde-i óaøret 
 Kevneyn güvâhı 
 
2 Òalvet-geh-i İsrâda olan şemè-i şeb-ârâ 
 Envâr-ı şerefle 
 Kâşâne-i Mièrâca ãalan nûr-ı risâlet 
 Gün gibi kemâhî 
 
3 Râz-ı ezel âyîne-i úalbinde hüveydâ 
 Óikmet kelimâtı 
 Úurb-ı óarem-i maèrifete ùûùî-i vaódet 
 Nuùú eylese gâhî 
 
4 Mevlâ o şehiñ õât-ı kerem-kârını mâdió 
 Cibrîl åenâ-òân 
 Aèlâ ile ednâya deri dâr-ı selâmet 
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 Maèbûd penâhı 
 
5 Bî-çûn u çirâ zîr-i nigîn itdi cihânı 
 Òurşîd cemâli 
 Maóbûb-ı Òudâ kim idüp ebrûsı işâret 
 Şaúú eyledi mâhı 
 
6 Õâtı ile pîrâye-dih-i maófil-i èirfân 
 Her ùâèati âmir 
 Şânı ile icrâ-kön-i aókâm-ı şerîèat 
 Her münkiri nâhî 
 
7 Ârâste iclâli ile òıùùa-i İslâm 
 Ol òüsrev-i dîniñ 
 Pîrâste iúbâli ile milket ü millet 
 Maòlûú sipâhı 
 
8 Mülk-i dü-cihân pâdişehi òilèat ü tâcı 
 Levlâk ü le-èamrük 
 Taòt-ı dü-serâ cilve-gehi èafv u şefâèat 
 Ârâyiş-i câhı 
 
9 Yeårib o şehiñ õâtına maòãûã u müsellem 
 Òuddâmı melâéik 
 Baùóâ o şehiñ taòt-gehi leşkeri ümmet 
 Vaãf eyle o şâhı 
 
10 Her şâm u seóer óüsni cihân òalúını eyler 
 äad óâl ile óayrân 
 Her ãubó u mesâ itse èaceb mi o melâóat 
 Biñ Yûsuf-ı câhı 
 
11 Fehm eyleyemez mertebe-i õât-ı şerîfin 
 Endîşe vü idrâk 
 Derk eyleyemez pâyesini èaúl u kiyâset 
 Lâ-büdd ola sâhî 
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12 èİãyân ile olsa ne úadar müõnib ü èâãî 
 Bî-çâre Naôîmiñ 
 Ol şâh-ı kerem-kârdan olursa èinâyet 
 èAfv ola günâhı 
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MUÒAMMESLER 
 
1 (T: 181b, H: 123a, R: 171a, A: 85b) 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Es-selâm ey kârvân-ı râh-ı Óaúúa pîşvâ 
 Es-selâm ey enbiyâ vü mürselîne muútedâ 
 Es-selâm ey râyet-efrâz-ı ãufûf-ı aãfiyâ 
 Es-selâm ey seyyidü'l-kevneyn maóbûb-ı Òudâ 
 Faòr-i èâlem Ahmed-i mürsel Muóammed Muãùafâ 
 
2 Es-selâm ey perde-dâr-ı râz-ı settârü'l-èuyûb 
 Es-selâm ey bezm-i èafv-ârâ-yı àaffarü'õ-õünûb 
 Es-selâm ey dergehinde bâl-i úudsî òâk-rûb 
 Es-selâm ey cilve-gâh-ı èaşú-ı pâki her úulûb 
 èÂşıú-ı pür-iştiyâúı enbiyâ vü evliyâ 
 
3 Es-selâm ey âfitâb-ı maşrıú-ı fevz ü necât 
 Es-selâm ey mâh-tâb-ı leyletü'l-úadr ü berât 
 Es-selâm ey èafv u luùfı maóv-sâz-ı seyyiéât 
 Es-selâm ey müşfiú-i óâl-i diger-gûn-ı èuãât 
 Server-i cemè-i rusül serdâr-ı ãaff-ı enbiyâ 
 
4 Es-selâm ey mülzem-i aèdâ-yı dûn itdikçe baóå 
 Es-selâm ey èâlem zebûn itdikçe baóå 
 Es-selâm ey nuùú-ı bî-şeró ü mütûn itdikçe baóå 
 Es-selâm ey her hünerde õû-fünûn itdikçe baóå 
 Ümmî-i nâ-òânde iken òâce-i müşkil-güşâ 
 
5 Es-selâm ey mesned-i úurbı şeh-i levlâk-tâc 
 Es-selâm ey lî-maèallâh bezmine rûşen sirâc 
 Es-selâm ey renc-i cürme dârû-yı èafvı èilâc 
 Es-selâm ey ùâlib-i sevdâ-yı èaşúı her mizâc 
 Cân-ı Òıøra derdi dermân rûó-ı Îsâ'ya devâ 
 
6 Es-selâm ey zâéirân-ı dergehi ehl-i felâó 
 Es-selâm ey ùâéirân-ı ravøası úuds-i cenâh 
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 Es-selâm ey vird-i ümmet nâmı her şâm u ãabâó 
 Es-selâm ey èâciz-i vaãfı luàât u ıãùılâó 
 Õâtınıñ bi'õ-õât meddâóı cenâb-ı Kibriyâ 
 
7 Es-selâm ey cevher-i cân dergehinde sen külâò  
 Es-selâm ey der-i nuùúı gûş-vâr-ı her ãımâò 
 Es-selâm ey bâà-ı úadrinde felekler heft-kâò 
 Es-selâm ey naòl-i vaãfında leèamrük berg ü şâò 
 Gülbün-i gülzâr-ı teslîm ü gül-i bâà-ı rıøâ 
 
8 Es-selâm ey râz-dâr-ı "úul huvallâhu aóad"1 
 Es-selâm ey vâúıf-ı esrâr-ı "Allâhu'ã-ãamed"2 
 Es-selâm ey èârif-i râz-ı ezel sırr-ı ebed 
 Es-selâm ey èilm-i lâ-yuóãâ kemâl-i lâ-yüèad 
 Kâşif-i èilm-i ledün ders-i debistân-ı beúâ 
 
9 Es-selâm ey çâşnî-i derdi dermândan leõîõ 
 Es-selâm ey telòî-i èaşúı dile cândan leõîõ 
 Es-selâm ey nuùúı Óıør'a âb-ı óayvândan leõîõ 
 Es-selâm ey úulluàı mülk-i Süleymân'dan leõîõ 
 Bende-i fermân-ber-i dergâhı sulùân u gedâ 
 
10 Es-selâm ey èâşıú-ı dîdârı àılmân ile óûr 
 Es-selâm ey beyt-i maèmûra ãalan óüsn ile nûr 
 Es-selâm ey tâbiè-i şerèi inâå ile õükûr 
 Es-selâm ey nâsiò-i Tevrât ü İncîl ü Õebûr 
 Naãã-ı Úuréân ile åâbit vaãfı bî-çûn ü çirâ 
 
11 Es-selâm ey tîr-i úahrında úaøâ peykân-ı tîz 
 Es-selâm ey dest-i òışmında úader tîà-ı ser-tîz 
 Es-selâm ey bâd-ı èazmi farú-ı òaãma çâk-rîz 
 Es-selâm ey èarãa-i rezmi úaøâ-yı rüsteòîz 
 Server-i òayl-i rüsül serdâr-ı manãûrü'l-livâ  
 

                                                           
1 İhlas Sûresi'nin,  "De ki, O Allah birdir" anlamındaki 1. ayeti iktibas edilmiştir. 
2 İhlas Sûresi'nin, "Allah, sameddir" anlamındaki 2. ayeti iktibas edilmiştir. 
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12 Es-selâm ey kişver-i iclâli bî-vehm ü hirâs 
 Es-selâm ey sâóa-i iúbâli bî-óadd ü úıyâs 
 Es-selâm ey ùâú-ı úadri úubbe-i èarşa mümâs 
 Es-selâm ey ùalèatinden mihr ü meh nûr iútibâs 
 Sûre-i vel-leyl o gîsûdur cemâli ve'ê-êuóâ 
 
13 Es-selâm ey metn-i evãâfı şeref-baòş-ı òavâş 
 Es-selâm eyèaúl-ı küll medóinde bâ-èacz ü telâş 
 Es-selâm ey şemè-i õâtı bezm-i úurba nûr-pâş 
 Es-selâm ey yoluna úurbân hezârân cân u baş 
 Yoluna úurbân olam yalın ayaú başı úabâ 
 
14 Es-selâm ey şâm-ı İsrâ'da nedîm-i bezm-i òâã 
 Es-selâm ey dergehi èâãîlere cây-ı òalâã 
 Es-selâm ey münkir-i èaşúı sezâ-vâr-ı úıãâã 
 Es-selâm ey ùâlib-i derdi èavâm ile òavâã 
 Şerbet-i èafvı devâ-yı èillet-i cürm ü òaùâ 
 
15 Es-selâm ey Kaèbe-i kûyı dil-i èuşşâúa farø 
 Es-selâm ey melce-i ehl-i semâvât ehl-i arø 
 Es-selâm ey mülk-i úadri bî-úıyâs ùûl u èarø 
 Es-selâm ey raóm iden óâlin èuãât itdikçe èarø 
 Mesned-efrûz-ı şefâèat müşfiú-i rûz-ı cezâ 
 
16 Es-selâm ey dergehinde óûr-ı òuddâm-ı simâù 
 Es-selâm ey ravøası firdevs-i istebraú-bisâù  
 Es-selâm ey âsitân-ı òalúa bâlîn-i neşâù 
 Es-selâm ey gülsitân-ı kûyı bâà-ı inbisâù 
 Sidre vü ùûbâya naòl-ı úaddi cây-ı ilticâ 
 
17 Es-selâm ey ôıll-ı râyâtı èuãâta cây-ı óıfô 
 Es-selâm ey ehl-i cürme dergehi meévâ-yı óıfô 
 Es-selâm ey kilk-i şefúatle çeken ùuàrâ-yı óıfô 
 Es-selâm ey nûr-ı èafvı şemè-i bezm-ârâ-yı óıfô 
 Sâtir-i èayb-ı ümem kân-ı kerem baór-i èaùâ 
 
18 Es-selâm ey leyletü'l-Mièrâc'a óüsn-i pâkin şemè 
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 Es-selâm ey enbiyâ vü mürselîne şemè-i cemè 
 Es-selâm ey berú-ı tîà-ı saùveti òurşîd-i lemè 
 Es-selâm ey heybetinden mülk-i düşmen úalè u úamè 
 äaff-şikâf-ı ãaón-ı heycâ ãaff-der-i deşt-i veàâ 
 
19 Es-selâm ey naòl-ı úaddi gülbün-i levlâk-bâà 
 Es-selâm ey bezm-gâh-ı úurbda rûşen-çerâà 
 Es-selâm ey kûyı her âvâreye cây-ı ferâà 
 Es-selâm ey şemè-i õâtı rehber-i her güm-sürâà 
 Hâdî-i râh-ı hüdâ semt-i yaúînde reh-nümâ 
 
20 Es-selâm ey âfitâb-ı âsumân-ı men èaref 
 Es-selâm ey mâh-tâb-ı burc-ı iúbâl ü şeref 
 Es-selâm ey ins ü cân derdiyle pür-şûr u şeàaf 
 Es-selâm ey sîneler mihriyle vefú-ı tâb u tef 
 èAşú-ı cân teéåîrine ervâó-ı úudsî mübtelâ 
 
21 Es-selâm ey nâzenîn-i Kibriyâ maóbûb-ı Óaú 
 Es-selâm ey ùalèatinden óüsn-i Yûsuf bir sebaú 
 Es-selâm ey mihr-i envâr vaãfına zerrîn varaú 
 Es-selâm ey úurã-ı meh îmâ-yı ebrûsıyla şaúú 
 Ruòları şems-i dıraòşân cebhesi bedr ü dücâ 
 
22 Es-selâm ey bende-i fermân-beri ins ü melek 
 Es-selâm ey gûy u çevgân-ı àamı arø u felek 
 Es-selâm ey zîr-i fermânı semâdan tâ semek 
 Es-selâm ey naúd-i câna seng-i dergâhı meóek 
 Ùâlib-i iksîr-i òâk-i bârgâhı kîmyâ 
 
23 Es-selâm ey maùlaèü'l-envâr-ı óüsn-i lâ-yezâl     
 Es-selâm ey mefòarü'l-esrâr-ı èirfân u kemâl 
 Es-selâm ey burc-ı óüsne âfitâb-ı bî-zevâl 
 Es-selâm ey úâbe úavseyne devâdır bî-miåâl 
 Mihr-i çarò-efrûz-ı ev ednâ meh-i burc-ı hüdâ 
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24 Es-selâm ey "raómeten li'l-èâlemîn" ile èalem1 
 Es-selâm ey õâtına yeksân óudûå ile úıdem 
 Es-selâm ey baór-i èummân-ı ledün genc-i óikem 
 Es-selâm ey ebruvânı sûre-i Nûn ve'l-Úalem 
 Kuól-i mâ-zâàa'l-baãar nergislerinde tûtiyâ 
 
25 Es-selâm ey òâk-i pâyi kuól-i çeşm-i ins ü cân 
 Es-selâm ey seng-i âhı zîb-i tâc-ı serverân   
 Es-selâm ey sâéil-i dergâhı sulùân-ı cihân 
 Es-selâm ey yâr-ı àârı çâr-yâr-i kâmrân 
 Yaèni Bû Bekr ü èÖmer èOåmân èAliyyü'l-Murteøâ 
 
26 Es-selâm ey ravøa-i pür-nûrına cennet girev 
 Es-selâm ey nâr-ı úahrında cehennem bir èalev 
 Es-selâm ey òalúa-i bâb-ı celâli mâh-ı nev 
 Es-selâm ey kûyına ins ü melâéik râh-rev 
 Dergehi ser-menzil-i maúãûd-ı her ãubó u mesâ 
 
27 Es-selâm ey òırmen-i cûdında èâlem berg-i kâh 
 Es-selâm ey òûşe-çîn-i luùfı dervîş ile şâh 
 Es-selâm ey õâtına maòãûã olan èafv-ı günâh 
 Es-selâm ey bâà-ı vaãfı kâéinâta cilve-gâh 
 èAndelîb ol gülşene cân-ı Naôîm-i òoş-nevâ 
 
28 Es-selâm ey bûstân-ı lî-maèallâh'ıñ güli 
 Es-selâm ey gülşen-i gülbün ü Ùâ-hâ bülbüli 
 Es-selâm ey gîsûvân-ı bâà-ı úurbuñ sünbüli 
 Es-selâm ey çarò cûy-ı mihriniñ kemter püli 
 Reh-revân-ı bâr-gâhı ehl-i arø ehl-i semâ 

 2 (T: 20a, H: 20a, R: 20a, A: 87a)2 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)  
 

                                                           
1 Enbiya Sûresi'nin, "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" anlamındaki ayetin "âlemlere 
rahmet olarak" kısmı iktibas edilmiştir. 
2 L nüshasında, "Taòmîs Der-Sitâyiş-i Sulùânu'å-åeúaleyn èAleyhi Efêali'ã-ãalât ve Ekmeli's-selâm" 
şeklinde bir başlık bulunsa da bu manzume bir tahmis değil muhammestir. 
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1 Yoà iken èâlem ü âdem muóaúúaú yâ Resûlallâh 
 Sen olmuşduñ óabîb-i óaøret-i Óaú yâ Resûlallâh 
 Ne devletdir úabûl itseñ úul olmaú yâ Resûlallâh 
 èUãâta çünki ferdâ sensin eşfaú yâ Resûlallâh 
 Saña úaldı benim de kârım ancaú yâ Resûlallâh 
 
2 Sipihr-i úurbe õâtıñ oldı òurşîd-i cihân-ârâ 
 Seniñ zîr-i nigîniñdir bütün dünyâ vü mâ-fîhâ 
 Bu kâra kimde vardır úuvvet ü úudret ki bî-pervâ 
 Sen itdiñ âsumânda mâh-ı bedre eyleyüp îmâ 
 Beyân-ı muècizâtıñla iki şaúú yâ Resûlallâh 
 
3 Cemâliñ mihr-i úudret mâh-ı raómet cebhe-i ãâfıñ 
 Vücûduñ maùlaèı envâr-ı èadl ü dâd u inãâfıñ 
 Olup ins ü melek biñ cân ile meddâó ü vaããâfıñ 
 äabâó u şâm dâéim itseler tâ-óaşr evãâfıñ 
 Degil mümkin sitâyiş saña elyaú yâ Resûlallâh 
 
4 Ùulûè-ı bedr-i õâtıñ rûşen itdi şâm-ı deycûrı 
 Øiyâ-yı berú-i şerèiñ yaúdı òâşâk-ı şer ü şûrı 
 Münevver eyledi şemè-i cemâliñ beyt-i maèmûrı 
 èAceb mi pertev-i óüsnüñ pür itse èâlem-i nûrı 
 Fürûà-ı nûr-ı Óaú'dan oldı müştaú yâ Resûlallâh 
 
5 Derûnuñ baór-i bî-úaèr ü kenâr-ı şefúat ü raómet 
 Vücûduñ gevher-i pâk-i muóîù-i úudret ü óikmet 
 Seni Óaú eylemişken felek-rân-ı úulzüm-i fıùrat 
 Sen olmuşken livâ-bend-i firâz-keştî-i òilúat 
 Daòi nâ-bûd idi bu heft-zevraú yâ Resûlallâh 
 
6 Ôuhûra gelmeden ketm-i èademden òilúat-i èâlem 
 Sirişte olmadan zîbâ òamîr-i ùıynet-i âdem 
 Sücûd itmezden evvel âdeme òayl-i melâéik hem 
 Daòi maófûô iken levó u úalem olmuş idi ol dem 
 Vücûd-ı kâmiliñ mevcûd-ı muùlaú yâ Resûlallâh 
 
7 Debistân-ı ledünde èilm ü èirfân ile aèlemsin 
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 Rusülden enbiyâdan úadr ü şân ile mükerremsin 
 Vücûh-ı tâm ile óaúúâ ki mümtâz u müsellemsin 
 Nola âòirde gelseñ âferînişden muúaddemsin 
 Bu mevcûdâta õâtıñ oldı esbaú yâ Resûlallâh 
 
8 Òıdîv-i úurb-mesnedsin òudâvend-i yaúîn-dergâh 
 Şeh-i levlâk-efser pâdişâh-ı lî-maèallâh-câh 
 Dıraòşân eylemişdi şemè-i õâtıñ óaøret-i Allâh 
 Dikelden câmiè-i nüh-úubbe-i gerdûnda mihr ü mâh 
 Fürûzân iki úandîl-i muèallaú yâ Resûlallâh 
 
9 Şefîè-i èâãiyânsın èâcizânıñ eyleme maòzûn 
 Şefîú-i ümmetânsın eyle luùfuñla bizi memnûn 
 Olup şeh-râh-ı èaşúında ezelden èâşıú-ı mecnûn 
 Görenler kehkeşân ãandı olunca gerden-i gerdûn 
 Kemend-i derd-i èaşúıñla muùavvaú yâ Resûlallâh 
 
10 Şebân-gâh-ı cihânı nûr-ı teşrîfiñle itdiñ zeyn 
 Göze çekmek àubâr-ı âsitânıñ oldı farøü'l-èayn 
 Òudâ õât-ı şerîfiñ eylemişken òüsrev-i kevneyn 
 Sen olmuşken òudâvend-i serîr-i kişver-i dâreyn 
 èAdemdeydi bu nüh-çetr-i muèallaú yâ Resûlallâh 
 
11 Şeh-i èarş-âsitânsın úurb-ı Óaú cây-ı úarârıñdır 
 Ebû Bekr ü èÖmer èOåmân u Óaydar çâr-yârıñdır 
 Ümem râyât-ı şerèiñde sipâh-ı bî-şümârıñdır 
 Melekler àâşiye-dârıñ felekler reh-güzârıñdır 
 Seniñ-çündür bu mevcûdât ãaddaú yâ Resûlallâh 
 
12 Òidîv-i lâ-mekânsın õâtıña èarş evvelîn pâye 
 Zemîn ü âsumâna óükm-i şerèiñ virdi pîrâye 
 áubâr-ı dergehiñ iksîr-i devlet òalú-ı dünyâya 
 Nice şeró eylesün evãâfıñı èaúl-ı tenük-mâye 
 Kitâb-ı midóatiñ metn-i muèallaú yâ Resûlallâh 
 
13 Bu bâzâr-ı fenâda dâà-ı derdiñdir benim sûdum 
 Vücûdum òalú olaldan òalúa-i èaşúıñda mevcûdum 
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 Cenâbıñ eylemişken maôhar-ı levlâke maèbûdum 
 Ne óaddimdir seni taèrîf idem ben lîk maúãûdum 
 Bulam tâ-óaşr evãâfıñla revnaú yâ Resûlallâh 
 
14 Der-i vaãf-ı ãıfâtıñda olup ben èâcize furãat 
 O derde èömrüm olduúça idem biñ cân ile òıdmet 
 Dem-â-dem midóatiñde eyleyüp èarø-ı èubûdiyyet 
 Nola beõl ü niåâr itsem elimde var iken ruòãat 
 Dükenmez devlete oldum muvaffaú yâ Resûlallâh 
 
15 Giriftâr-ı õünûbem òâùırım èaúlım perâkende 
 Dirîàâ şaóne-i nefs ü hevâ çekdi beni bende 
 Úoma zencîr-i èiãyân içre ben maózûnı efgende 
 İdüp vaãfıñda terk-i mâ-sivâ âzâd olam ben de 
 Ola nâmım benim de èabd-i muètaú yâ Resûlallâh 
 
16 Nihâl-i gülşen-i iòlâãdan úopdı bu güldeste 
 Eger ùarf-ı külâh-ı medóiñe olursa şâyeste 
 Kerem senden úabûl it eyleme redd ile dem-beste 
 Ümîd oldur ki maóşerde Naôîm-i ôâr u dil-òaste 
 Ola zîr-i livâña ol da mülóaú yâ Resûlallâh 
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TAÒMÎSLER 
 
1 Taòmîs Ber-áazel-i èAùâyî1 

 (T: 183b, H: 125a, R: 173a, A: 170a) 
(Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 

 
1 Baña úan aàladup derd-i firâú-ı laèl-i òandânıñ 
 Daàıtdı èaúlımı evvel naôarda çeşm-i fettânıñ 
 Ne efsûn itdi bilmem çîn-i zülf-i èanber-efşânıñ 
 Görünce dilleri baàlandı hep èuşşâú-ı nâlânıñ 
 Meger dil baàıdır başındaki zülf-i perîşânıñ 
 
2 Serimden şûriş-i sevdâñ ile dâà-ı òûn gitmez 
 Òayâlimden firâú ile o çeşm-i pür-efsûn gitmez 
 Dilimden àonca-veş mihriñle òûn-âb-ı derûn gitmez 
 Gözümden óasret-i úaddiñle eşk-i lâle-gûn gitmez 
 Diger-gûndur dem-i firúatde óâli çeşm-i giryânıñ 
 
3 Kenâr-ı cûyda geçmiş idi serviñ ayaàı bâàa 
 Çemen dönmüşdi rengîn lâlelerle cism-i pür-dâàa 
 Muèaùùar itdi gülzârı gezüp geh ãola geh ãaàa 
 Nesîm-i gülşen-i kûyuñ irişdi var ise bâàa 
 äabâdan yüz çevirdi gülleri ãaón-ı gülistânıñ 
 
4 Olup bâà-ı cünûnda bîd-i mecnûn gibi bî-óâãıl 
 Leb-i cûy-ı çemen-zâr-ı belâda dutmasa menzil 
 Miåâl-i naòl-i mâtem èaşú ile olmazdı pâ-der-gil 
 Vücûdı şâò-sâr-ı bâà-ı miónet olmasa ey dil 
 Başında âşiyân itmezdi muràân Úays-ı şeydânıñ 
 
5 Naôîm-âsâ görüp mestâne tenhâ yolda óâúânı 
 Ser-i şûrîdeñe cemè it biraz èaúl-ı perîşânı 
 O şûòa èarø úıl óâl-i dil-i âşüfte sâmânı 
 áaraø iôhâr ise yâra èAùâyî râz-ı pinhânı 
 Açılsun sîneñ üzre yâreler çâk it girîbânıñ 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Taòmîs Ber-áazel-i Neşâùî1 
 (T: 184a, H: 125a, R: 173b, A: 170b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)    
 
1 Ser-geşte-i müşâhede-i vech-i pâkiñim 
 Pervâne-i çerâà-ı ruò-ı tâb-nâkiñim 
 Úurbân-ı èaşúın olmada bî-vehm ü bâkinim 
 Sevdâ-yı tîà-ı àamzeñ ile sîne-çâkiñim 
 Öldür beni ki teşne-i õevú-i helâkiñim 
 
2 Òurşîd mehcedir ser-i râyât-ı râyıña 
 Òûbân sipehdir ey şeh-i óüsnüm alayıña  
 Vardıúça gâhî dergeh-i behcet-serâyıña 
 Gördükçe düşmemek seni mümkün mi pâyıña 
 Güstâòî-i maóabbet ile şerm-nâkiñim 
 
3 Ey òoş-òırâm ben olalı yoluña türâb 
 Tekrâr oldı reşk ile òûn nâf-ı müşg-tâb 
 Mânend-i kuól-i dîde-i òûn-âb-ı nîm-òâb 
 Olsam èaceb mi zîb-dih-i çeşm-i âfitâb 
 Naòlinden aña sâye düşen şûre òâkiñim  
 
4 Ben mest-i èaşúıñım ser-i kârım cünûn ile 
 Çeşmim miåâl-i câm-ı mey-âlûde òûn ile 
 äâfî dilim çü şîşe derûn u birûn ile 
 Pâkîze meşrebim ki ãafâ-yı derûn ile 
 Miréât-ı tâb-dâde-i ruòsâr-ı pâkiñim 
 
5 Sûú-ı àamıñda bildi ol kim øarar nedir 
 äormaz ùarîú-i èaşúa òavf u òaùar nedir 
 äaymaz Naôîm-i zâr gibi terk-i ser nedir 
 Bilmez hücûm-ı àamıñla Neşâùî keder nedir 
 Ser-bâz-ı àuããa èâşıú-ı bî-vehm ü pâkiñ 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 3 Taòmîs Ber-áazel-i Âzerî1 
 (T: 184a, H: 125b, R: 173b, A: 170b) 

(Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)    
 
1 äalmış beni rikâba seni şeh-levend iden 
 Cân u dili selâsil-i èaşúıñla bend iden 
 Laèl-i lebiñ leùâfetle reşk-i úand iden 
 Telò itdi èayşımı lebiñi nûş-òand iden 
 İtmiş seni ùabîb beni derd-mend iden 
 
2 Bâà-ı cemâle Óaú seni şâyeste eyledi 
 Laèliñ o bâàa àonca-i nev-reste eyledi 
 Derdiñle èandelîb-i dili òaste eyledi 
 Zencîr-i èaşúıña beni pâ-beste eyledi 
 Cân gerdeninde òalúa-i zülfüñ kemend iden 
 
3 Göñlüm fiàân ki düşmedi yâr-ı muvâfıúa 
 Kârı tamâm úaldı anıñ luùf-ı Òâliú'a   
 Aãlâ teraóóum itmedi ol baàrı yanıúa 
 Âteş bıraúdı micmere-i úalb-i èâşıúa 
 Ruòsârıñ üzre dâne-i òâliñ sipend iden 
 
4 Derd-i àamıñla gezmede dünyâyı serserî 
 Bâlîni seng-i miónet imiş òâk pisteri 
 Düşmüş hevâ-yı èaşúıña ol daòi ey perî 
 Gitmiş şekîb ü ãabrı sevip sen sitem-geri 
 äabr it belâ-yı èaşúa diyü baña pend iden 
 
5 Tâb-ı cemâli rûşen iden şemè-i òâveri 
 Pervâne itdi şevú ile pür çarò-ı çenberi 
 İtmiş Naôîm'i dâmen-i dil-dârdan berî 
 Dest-i ümîdim eyledi kûtâh Azerî 
 Yâriñ nihâl-i úâmetini ser-bülend iden 
 

                                                           
1 Başlık, E nüshasından alınmıştır. 
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 4 Naèt-ı Şerîf-i Õâtî Taòmîs-i Naôîm1 
 (A: 88a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey vücûduñ èâlem-i dehrde hezârın mâyesi 
 èArş u Kürsî süllem-i câh u celâlin pâyesi 
 Sidre vü Ùûbâ nihâl-i úaddiñiñ hem-sâyesi 
 Úâmetiñ ey bûstân-ı lâ-mekân pîrâyesi 
 Nûrdan bir servdir düşmez zemîne sâyesi 
 
2 Lemèa-i şemè-i ruòuñ pervânesi şems ü úamer 
 èÂşıú-ı bî-ùâúatiñ gökde melek yerde beşer 
 Sîne-çâk-i óasretiñ aèlâ vü ednâ ser-be-ser 
 Yûsuf'ı gerçi görenler ellerini kesdiler 
 Gün yüzin gördi seniñ şaúú oldı ayın âyesi 
 
3 Yümn-i teşrîfiñ şeref-baòş-ı serây-ı nüh-sipihr 
 Sümm-i pây-ı raòş-ı èazmiñ bûse-cây-ı nüh-sipihr 
 Maúdemiñle müstecâb oldı duèâ-yı nüh-sipihr 
 Menziliñ tîr-i duèâ-veş mâverâ-yı nüh-sipihr 
 Úadriñiñ èarş-ı muèallâdan muèallâ pâyesi 
 
4 Âferîde ey yüzi òurşîd õerrâtıñ durur 
 Dem-be-dem vird-i ümem õikr ü taóiyyâtıñ durur 
 Müõnibîne semt-i eslem ôıll-i râyâtıñ durur 
 Evvel ü âòir naôîriñ yoú seniñ õâtıñ durur 
 Òatm-i cümle enbiyâ kevn ü mekânıñ mâyesi 
 
5 Sen şeh-i kevniñ görüp òurşîd-i òâver óüsnüñi 
 Mâh-ı bedre eyledi miréât-ı enver óüsnüñi 
 Kâfir îmâna gelür görse peyember óüsnüñi 
 Dir görenler sen meh-i bedriñ münevver óüsnüñi 
 Süd yerine nûr emzirmiş meger kim dâyesi 
 
6 Cân viren yoluñda bulur rûz-ı maóşer fâéide 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Tâcir-i sûú-ı àamıñ itse nola ger fâéide 
 Ùâlib-i kâlâ-yı derdiñ çünki ister fâéide 
 Âòiret bâzârına vardıúda eyler fâéide 
 Naúd-i èaşúıñdır anıñ kim serverâ sermâyesi 
 
7 Rehber idüp ümmete şemè-i ruò-ı tâbendesin 
 Yine èiãyânda úomaz her èâciz-i şermendesin 
 Hem-civâr eyler Naôîm-i zâr-veş efgendesin 
 Bâà-ı cennetde ümîd oldur ki Õâtî bendesin 
 Cümle müéminlerle ol server ide hem-sâyesi 
  



1104 
 

MÜSEDDESLER 
 
1 (T: 187a, H: 128a, R: 176a, A: 85b) 

 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èAşúdır naòl-i bâà-ı lem-yezelî 
 Her kesiñ ol nihâle irmez eli 
 èAşúdır bezm-i cânda şemè-i celî 
 Oldı pervânesi göñül göreli 
 èAşúdır neşve-güster-i ezelî 
 Ùaàlar çaàırır Muóammed èAlî 
 
2 èAşú itdi vücûdımı ifnâ 
 èAşú mülk-i derûna çekdi livâ 
 èAşúdır eyleyen dili şeydâ 
 èAşúdır câna bâèiå-i àavàâ 
 èAşúdır neşve-güster-i ezelî 
 Ùaàlar çaàırır Muóammed èAlî 
 
3 èAşúdır óasb-i óâl-i her bî-dil 
 èAşúdır cân-ı zâra ser-menzil 
 Dili èaşú itdi böyle pâ-der-gil 
 Cânı cânâna èaşú ider vâãıl 
 èAşúdır neşve-güster-i ezelî 
 Ùaàlar çaàırır Muóammed èAlî 
 
4 èAşúa düşdüm şikeste-óâl oldum 
 Derd-i èaşú ile bî-mecâl oldum 
 Pûte-i èaşú içinde úâl oldum 
 Feyø-i èaşú ile pür-kemâl oldum 
 èAşúdır neşve-güster-i ezelî 
 Ùaàlar çaàırır Muóammed èAlî 
 
5 Nâgehân dilde èaşú olup peydâ  
 Virdi miréât-ı câna èaşú cilâ 
 Dil ü cân èaşúdan olur mı cüdâ 
 èÂşıúım èâşıúım Naôîm-âsâ 
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 èAşúdır neşve-güster-i ezelî 
 Ùaàlar çaàırır Muóammed èAlî 
 
 2 (T: 187b, H: 128b, R: 176b, A: 169a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)  
 
1 Dün vâlih eyledi beni bir şûò-ı şeh-levend 
 Kim çeşmi sâóir idi nigâhı füsûn-pesend 
 Ruòsârı üzre zülfün idüp deste deste bend 
 Her târın itdi cân u dile òalúa-i kemend 
 Baàlandı dil görüp ne resendir didim didi 
 Zencîr-i bend-i şîr-i jiyânıñ durur seniñ 
 
2 Mestâne bezm-i meyde idüp kec-külâhını 
 Süzmüş şarâb-ı nâz ile çeşm-i siyâhını 
 Gösterdi gîsuvânı diliñ dâm-gâhını 
 èArø itdi cân-ı zâra zenaòdânı çâhını 
 Ey şâh-ı óüsn bu ne zeúandır didim didi 
 Ârâm-gâh-ı rûó-ı revânıñ durur seniñ 
 
3 Pervâne-veş yaúup dili èaşúı çerâàına 
 Vaúf oldı sîne âteş-i hicrânı dâàına 
 Bir bûy-ı âşinâyî gelüp cân demâàına 
 Baúdım nihâl-i úâmetine óüsni bâàına 
 Yâ nârven ya naòl-i semendir didim didi 
 Cân gülşeninde serv-i çemânıñ durur seniñ 
 
4 Fitne nihâl-i úâmetiniñ pây-der-gili 
 èİşve òırâmınıñ dil ü cân ile mâéili 
 Dîvâne eyledi beni şekl ü şemâéili 
 İtdi sevâd-ı levó-i ruòı ùıfl-ı nev-dili 
 Òaùùıñ kitâb-ı mekr ü fitendir didim didi 
 Bâzû-yı dilde òırâmânıñ durur seniñ 
 
5 Ol dem ki oldı òaùù-ı ruò-ı pâki âşikâr 
 Gülzâr-ı óüsnin itdi ser-â-pâ benefşe-zâr 
 Tekrâr eyledi beni mecnûn o nev-bahâr 



1106 
 

 Âóir miåâl-i cûy olup zâr u bî-úarâr 
 Bâà-ı ruòuñda bu ne çemendir didim didi 
 Maóãûl-i çeşm-i eşk-feşânıñ durur seniñ 
 
6 Virdim úarâr u ãabrı leb-i güft-gûyına 
 Düşdi òıred hevâ-yı úad-i fitne-cûyına 
 Cân nâôır oldı âyîne-i óüsn-i rûyına 
 Göz dikdi dil dü-zülf-i girih-gîri mûyına 
 Gîsûlarıñda şâne nedendir didim didi 
 Müjgân-ı dîde-i nigerânıñ durur seniñ 
 
7 Bildim egerçi rişte-i cândır miyânını 
 Bir nesne yoú ki beñzedem ammâ dehânını 
 Çîn-i èitâb ile göricek ebruvânını 
 Levó-i diliñ muúaddem idüp imtióânını 
 Ebrûlarıñda bu ne şikendir didim didi 
 Meşú-i cünûnda iki kemânıñ durur seniñ 
 
8 Ol gülbün-i melâóat gülberg-i pîrehen 
 èArø eyledi şikâf-ı úabâdan yine beden 
 Óarf-i viãâle meclis-i meyde açup dehen 
 Mestâne laèl-i nâbını bûs eyledikde ben 
 Cennetde ãan şarâb-ı lebindir didim didi 
 Bu òoş süòan-serâ-yı dehânıñ durur seniñ 
 
9 Câdû-yı çeşmi eyleyüp efsûn o âfetin 
 Bend itdi târ-ı zülfi diliñ òâb-ı râóatın 
 Tâ ki òırâm-ı nâz ile gösterdi úâmetin 
 èAşú ehliniñ úopardı o úâmet úıyâmetin 
 Maóşerde naòl-i sâye-fikendir didim didi 
 Ùûbâ-yı gül-sitân-ı cinânıñ durur seniñ 
 
10 Ol mâh èarø idüp yine mihr-i cemâlini 
 Õerrât-ı èaşúın itdi perîşân-óâlini 
 Bulmuş tamâm óüsn ü melâóat kemâlini 
 Seyr eyledikde óalúa-i zülfünde òâlini 
 Bu nâfe içre müşg-i Òutendir didim didi 
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 Dâm-ı cünûnda dâne-i òâliñ durur seniñ 
 
11 Dem-sâz olup o dilber-i óâôır-cevâb ile 
 Oldum nedîm-i meclisi ãad-pîç ü tâb ile 
 Mestâne bezm-i bâdede keyf-i şarâb ile 
 Ol mest-i nâz-pervere şerm ü óicâb ile 
 Óarf-i vaãıl ne gûne süòandır didim didi 
 Şâm u seóerde vird-i zebânıñ durur seniñ 
 
12 Vaãf-ı òaù-ı èiõârın idüp başúa bir kitâb 
 Her ãafóa oldı bir ãanem-i èanberîn-niúâb 
 Dendânı midóatinde virüp naôma âb u tâb 
 İtdim niåâr-ı laèline bir lücce dürr-i nâb 
 Ùabèım meger ki dürr-i èAden'dir didim didi 
 Óaúúâ Naôîm genc-i nihânıñ durur seniñ 

 
 3 (R: 357a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Pertev-i mihr-i melâóatle görüp ol mâhı 
 Óüsn-i óayret-fikeni èaúlımı úıldı sâhî 
 Oldı fikr-i õeúanıyla dil-i şeydâ çâhî 
 Beni úul eyledi ol kişver-i óüsnüñ şâhı 
 Şièrime úâfiye itsem nola mâhı gâhî 
 Bir bahâne ararım añmaàa èAbdullâh'ı 
 
2 O nihâl-i çemen-i nâza hevâdâr olalı 
 O sehî-úâmete óasret-keş-i reftâr olalı 
 Zülfi zencîresine bend ü giriftâr olalı 
 Óüsn-i òulúıyla görüp èâşıú-ı dîdâr olalı 
 Şièrime úâfiye itsem nola mâhı gâhî 
 Bir bahâne ararım añmaàa èAbdullâh'ı 
 
3 Fikr-i zülfi dili âşüfte-i sevdâ itdi 
 èAúlımı èaşú ile pür-şûriş ü àavàâ itdi 
 Gülşen-i óüsni beni bülbül-i şeydâ itdi 
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 Ùabèımı úand-i lebi ùûùî-i gûyâ itdi 
 Şièrime úâfiye itsem nola mâhı gâhî 
 Bir bahâne ararım añmaàa èAbdullâh'ı 
 
4 Gül-i ruòsâr-ı vefâ-bûyına úurbân olayım 
 áonca-i laèl-i süòan-gûyına úurbân olayım 
 Mihr-i ruòsâr u meh-i rûyına úurbân olayım 
 èÎd-i aêóâ-yı ser-i kûyına úurbân olayım 
 Şièrime úâfiye itsem nola mâhı gâhî 
 Bir bahâne ararım añmaàa èAbdullâh'ı 
 
5 Leylî-i kâkül-i müşgînine Mecnûn oldum 
 Óasret-i bûse-i laèliyle ciger-òûn oldum 
 Câdû-yı zülfine dil-beste-i efsûn oldum 
 Cilve-i nâz ile reftârına meftûn oldum 
 Şièrime úâfiye itsem nola mâhı gâhî 
 Bir bahâne ararım añmaàa èAbdullâh'ı 
 
6 Olalı cân-ı óazîniñ o perî cânânı 
 Dil-firîbâne nigâh itmededir pinhânî 
 Nola olsam dil ü cân ile úulı úurbânı 
 Dil ü cândan severim ben o şeh-i òûbânı 
 Şièrime úâfiye itsem nola mâhı gâhî 
 Bir bahâne ararım añmaàa èAbdullâh'ı 
 
7 Girih-i kâkül-i èanber-şikeni müşg-i şemîm 
 Nefòa-i zülf-i dil-âvîzine âşüfte nesîm 
 Úaddi gülbün lebi gül-àonca-i òandân-ı besîm 
 Görüp ol èârıø-ı raòşân-ı dil-efrûzı Naôîm 
 Şièrime úâfiye itsem nola mâhı gâhî 
 Bir bahâne ararım añmaàa èAbdullâh'ı 
 
 4 (T: 185a, H: 127b, R: 175b, A: 136b)1 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün)  

                                                           
1 A nüshasında, "Terkîb-i Bend Der-vaãf-ı Óâcî Selîm Girây Òân" şeklinde başlık olmasına rağmen bu 
manzume bir müseddestir. 
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1 èAvn-i Óaú pâdişehim eblaú-ı reh-vârıñ ola 
 Dest-i tevfîk ü ôafer àâşiye-ber-dârıñ ola 
 Nuãret-i fetóiñ iki peyk-i sebük-bârıñ ola 
 İns ü cân yerde melek gökde åenâ-kârıñ ola 
 Úande èazm eyler iseñ èavn-i Òudâ yâriñ ola 
 Óaøret-i Òıør-ı nebî úâfile-sâlârıñ ola 
 
2 Ey serîr-i kereme òân-ı mürüvvet-Kirdâr 
 Şeref-i dûde-i Cengîz şeh-i pâk-tebâr 
 Pîş-i raòşında felek peyk ü melek àâşiye-dâr 
 Ey feres-rân-ı ôafer tevsen-i tevfîú-süvâr 
 Úande èazm eyler iseñ èavn-i Òudâ yâriñ ola 
 Óaøret-i Òıør-ı nebî úâfile-sâlârıñ ola 
 
3 èÂleme vird-i zebân olmadadır Òân Selîm 
 Óükmüne nola Süleymânlar olursa teslîm 
 Òâr u òas-ı leşker-i aèdâ sipehiñ rîó-i èaúîm 
 Eyle düşmenleriñi tîà-ı celâliñle dü-nîm 
 Úande èazm eyler iseñ èavn-i Òudâ yâriñ ola 
 Óaøret-i Òıør-ı nebî úâfile-sâlârıñ ola 
 
4 Ey òudâvend-i óikem-senc ü Felâùûn-tedbîr 
 äaff-şikâf úader-endâz u şehen-şâh-ı dilîr 
 èAlem-i nuãret ile nâmıñ olup èâlem-gîr 
 Ceyş-i iúbâl ile èâlemleri eyle tesòîr 
 Úande èazm eyler iseñ èavn-i Òudâ yâriñ ola 
 Óaøret-i Òıør-ı nebî úâfile-sâlârıñ ola 
 
5 äarãar-ı úahr ile Óaúú düşmeniñ itsün maúhûr 
 Râyet-i rezmiñi Mevlâ ide dâéim manãûr 
 Ehl-i İslâm bula ôıll-i ôalîliñde óuøûr 
 Müjde-i fetó ile èâlemleri eyle mürûr 
 Úande èazm eyler iseñ èavn-i Òudâ yâriñ ola 
 Óaøret-i Òıør-ı nebî úâfile-sâlârıñ ola 
 
6 Ùuème-i tîàıñ olup düşmen-i bed-girdârıñ 
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 Òûn-ı aèdâ ile úansun sipeh-i òûn-òârıñ 
 Baòt u iúbâl refîúıñ ola ùâliè yâriñ 
 Dem-be-dem virdi budur şimdi Naôîm-i zârıñ 
 Úande èazm eyler iseñ èavn-i Òudâ yâriñ ola 

Óaøret-i Òıør-ı nebî úâfile-sâlârıñ ola 
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MÜSEMMEN 
 
(T: 184b, H: 126a, R: 174a, A: 83b) 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey âfitâb-ı ãubó-ı ezel mihr-i bî-zevâl 
 Vey mâh-tâb-ı şâm iden ebed lâ-yezâl 
 Nûr-ı Òudâ sirâc-ı hüdâ maùlaè-ı kemâl 
 Baór-i seòâ muóîù-i èaùâ úulzüm-i nevâl 
 Maóbûb-ı Rabb-i èizzet ü memdûó-ı õü'l-celâl 
 Vaãfında òüsrev-i cân u dilim oldı bu maúâl 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
2 Ey dergeh-i celâline Cibrîl perde-dâr 
 Vey úaãr-ı dîn ü şerèiniñ erkânı çâr-yâr 
 Kâlâ-yı mihrine şütürân-ı felek úaùâr   
 Sevdâ-yı èaşúı revnaú-ı bâzâr-ı iètibâr 
 Medóinde ùabèım eyler iken cevherin niåâr 
 Bu gevher oldı gûş-ı dil ü câna ger süvâr   
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
3 Ey òüsrev-i yegâne-i eyvân-ı lâ-mekân 
 Vey pâdişâh-ı mesned-i iúlîm-i kün-fe-kân 
 Münúâd-ı óükm-i şerèi cihân u cihâniyân 
 Taùvîú-i emri gerden-i teslîm-i ins ü cân 
 Dîvân-serâ-yı midóatine zâr u nâtüvân 
 İtdim bu maùlaèı ãalavât ile armaàan 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
4 Ey mesned-i bülend-i óaúîúatde pâdişâh 
 Vey rîze-seng-i dergeh-i iclâli mihr ü mâh 
 Maóbûb-ı Kibriyâ vü şehen-şâh-ı dîn-penâh 
 Sulùân-ı enbiyâ vü òidîv-i rusül-penâh 
 Kürsî-nişîn ü Sidre-mekîn èarş-bâr-gâh 
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 Yoúdur naôîri bu iki mıãraè yeter güvâh 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
5 Ey òurde-çîn-i süfre-i luùfı ãaf-ı kirâm 
 Vey kâse-şûy-ı maùbaò-ı inèâmı òâã u èâm 
 Òayrü'l-beşer şefîè-i ümem seyyidü'l-enâm 
 Refref-mekîn ü èarş-mekân úurb-ı Óaú-maúâm 
 Vaãf-ı ãıfât-ı õât-ı şerîfinde ãubó u şâm 
 Lâyıú bu beyti vird-i zebân eylesem müdâm 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
6 Ey şâhid-i cemîl serâ-perde-i celîl 
 Vey òâdim-i sürâdıú-ı iclâli Cebreéîl 
 Mihmân-ı òân-ı èizzeti cân u dil-i òalîl 

Bâà-ı bihişt-i kûyına tesnîm-i selsebîl 
Medóinde ehl-i èaúl u òıred èâciz ü õelîl 
Besdir bu beyt mertebe-i şânına delîl 

 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
7 Ey vaãf-ı óüsni sûre-i ve'ş-şemsi ve'ê-êuóâ 
 Vey Cebreéîl òâdimi meddâóı Kibriyâ 
 İtsem nola hezâr dil ü cân ile åenâ 
 Her úanàı cânibe naôarım olsa âşinâ  
 Rükn-i çihâr beyt-i dile óikmet-i Òudâ 
 Yazmış Muóammed Aómed ü Maómûd u Muãùafâ 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
8 Ey õât-ı evvelîn güher-i kân-ı mümkinât 
 Vey âòirîn dür-i ãadef-i baór-i kâéinât 
 Òalú oldı yüzi ãuyuna âbâ vü ümmehât 
 Heft-âsumân ile se-mevâlîd ü şeş-cihât 
 Murà-ı diliñ maúâmı iken gülbün-i óayât 
 Olsa èaceb mi zemzeme perdâz-ı eã-ãalât 
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 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
9 Ey pîşvâ-yı ins ü melek hâdî-i sübül 
 Vey güm-sürâà bâdiye-i vaãfı èaúl-ı küll 
 Gülzâr-ı úurba úâmeti gülbün cemâl-i gül 
 Bülbül riyâø-ı midóatine enbiyâ vü rusül 
 Merdûd-ı bâb-ı èizzeti peyàûle-gîr-i õül  
 Ol ãâóib-i saèâdeti vaãf eyle ey göñül 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
10 Ey efser-i le èamrük ü levlâk ile èalem 
 Vey òilúat-i şefâèat ile şâh-ı muóterem 
 Şâh u gedâ nevâle-i cûdıyla muàtenem 
 Yektâ şefîú-i rûz-ı nedem şâfiè-i ümem 
 Levó-i dile sitâyişini eyleyüp raúam 
 Eyle bu beyti zîver-i evrâd dem-be-dem 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
11 Ey âsitân-ı şerèine mevúûf her ãunûf 
 Vey çetr-i câhına rusül ü enbiyâ ãufûf 
 Mişkât-ı õâtı şemè-i serâ-perde-i raéûf 
 Meclis-fürûz-ı èâùıfet-i Îzid-i èaùûf 
 Âóâdını sitâyişiniñ eyleyüp ulûf 
 İtdi bu beyti vird-i zebân râúımü'l-óurûf 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
12 Ey iki èâlemiñ güneşi maşrıú-ı yaúîn 
 Vey neyyir-i sipihr-i hüdâ âsumân-ı dîn 
 Sâlâr-ı enbiyâ vü sipeh-dâr-ı mürselîn 
 Òuddâm-ı bâr-gâh-ı her sürûş-ı muúarrebîn 
 Âfât-ı her dü-kevnden ol dâéimâ emîn 
 Eyle bu beyti óırz-ı emân tâ-dem-i pesîn 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
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 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
13 Ey kâéinât úaùre muóîù-i celâline 
 Vey âfitâb õerre fürûà-ı cemâline 
 İns ü melek ùufeyl simâù-ı nevâline 
 Cismim türâb ola reh-i kûy-ı viãâline 
 Cânım niåâr ravøa-i cennet miåâline 
 Bî-óadd selâm rûóuna aãóâb u âline 

äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
 
14 Ey ravøası bihişt-i İrem cennet-i naèîm 
 Vey naòl-i úaddi sâyesi miåli gibi èadîm 
 Râyât-ı şerèi bedreúa-i râh-ı müstaúîm 
 Ôıll-i óimâyetinde ãaf-ı ins ü cân muúîm 
 äarf eyleyüp åenâsına evúâtı èan-ãamîm 
 Bu beyti úıl øamîme-i evrâd ey Naôîm 
 äallû èaleyhi mâ ùaleèa'ş-şemsü ve'l-úamer 
 äallû èaleyhi mâ lemeèa'l-bedrü ve'l-hilâl 
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MUèAŞŞER 
 
(R: 356a) 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Görmek olur mı almadan Allâh cânımı 
 Cânânımı óabîbimi ol nev-cüvânımı 
 èAõrâ-èiõâr leylî-i devr-i zamânımı 
 Şekker-maúâl òüsrev ü şîrîn-zebânımı 
 Burc-ı melâóat üzre meh-i mihribânımı 
 Ol gülbün-i leùâfet o àonca-dehânımı 
 Gülzâr-ı iètidâlde serv-i çemânımı 
 Maóãûl-i bâà-ı èömrümi naòl-i revânımı 
 Vîrân-serây-ı sînede genc-i nihânımı 
 Maèmûre-i dilimde şeh-i kâmrânımı 
 Sulùânımı efendimi şâh-ı cihânımı 
 
2 Râm eylemek olur mı o ârâm-ı cânı ben 
 Ol şûò-ı nâz-perveri ol nev-cüvânı ben 
 Müjgânı tîr-i èişve kemân-ebruvânı ben 
 Peykân-ı çeşminiñ yine olsam nişânı ben 
 Görsem o gül-èiõârı o àonca-dehânı ben 
 Virsem peyâm-ı laèline naúd-i revânı ben 
 Añsam melâl-i óâl-i dil-i nâtüvânı ben 
 Alsam selâmını o perîniñ nihânî ben 
 Olsam hezâr-şevú ile bülbül-fiàânı ben 
 èArø eylesem görünce bu nev-dâstânı ben 
 Sulùânımı efendimi şâh-ı cihânımı 
 
3 Ney gibi oldı nâle işim şâm ile seóer 
 Yaúdım derûna âteş-i fürúatle dâàlar 
 Gitdikçe eyleyüp èalev-i nâr-ı èaşú eåer 
 Dârü'l-emân-ı dil ùutuşup yandı ser-be-ser 
 Dâmân u âstînimi pür-òûn-ı eşk ider 
 Sildikçe her dü-çeşmimi pergâle-i ciger 
 Ey burc-ı óüsne ùalèati şems ü ruòı úamer 
 Meh-ùalèatân u zühre-cebînân-ı èişve-ger 
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 Òurşîd olursa itmeyeyim õerrece naôar 
 Var ise bir daòi göricek gözlerim eger 
 Sulùânımı efendimi şâh-ı cihânımı 
 
4 Ey bûstân-ı kûyı baña gülşen-i İrem 
 Vey serv-i sidre-úâmet ü gül-rûy u àonca-fem 
 Gîsûsı ãaçlı sünbül-i âşüfte-veş behem 
 Zülf-i nigâr o perçem-i pür-çîn ü òam-be-òam 
 Òâl-i iõârı müşg-i ter-i âhû-yı óarem 
 Lâle-òad ü benefşe-òaù-ı èanberîn-raúam 
 Levó-i cemâl ü behcete ebrûları úalem 
 Ey serv-úaddi gibi olan óüsn ile èalem 
 Şekl-i beşerde óûr-sirişt ü melek-şiyem 
 Bu vech ile baña kimi gördüñ diseñ disem 
 Sulùânımı efendimi şâh-ı cihânımı 
 
5 Ey bâà-ı behcete lebi gül-àonca-i besîm 
 Vey zülfi sünbül-i siyeh-i èanberîn-şemîm 
 Gülbün-ùırâz-ı ravøa-i óüsn ü vefâ-nesîm 
 Gülşen-serâ-yı kûyı riyâø-ı İrem-óarîm 
 Çeşm ü dilimde âks-i ruòuñdur Òudâ èalîm 
 Ey dürr-i şâhvâr hem itdiñ beni yetîm 
 áayra şikâyet eyle dimişsiñ yine Naôîm 
 Benden ferâàat itdi o dîrîne-i úadîm 
 Âyâ kimiñledir kime oldı èaceb nedîm 
 Yaèni kimi sever dir iseñ şimdi èan-ãamîm 
 Sulùânımı efendimi şâh-ı cihânımı 
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TERCÎè-İ BENDLER 
 
1 Tercîè-i Bend Der-Medó ü æenâ Sulùân-ı Kevneyn èAleyhi'ã-ãalâtü ve's-

selâm1 
 (T: 19a, H: 19a, R: 19a, A: 84b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)      
 
 I 
1 Meddâó olunca Òâliú-ı èarø u semâ saña 
 İns ü melek ne vech ile úılsun åenâ saña 
 
2 Levlâk òuùbesiyle olundı nidâ saña 
 Şâh-ı rusülsün oldı sipeh enbiyâ saña 
 
3 èArø eyleyüp bu beyt ile óâlim şehâ saña 
 Oldum deriñde kâse be-kef bir gedâ saña 
 
4  Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede 
  Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña 
 
 II 
5 Rûóî fidâke ey şeh-i kerrûbiyân-sipâh 
 Sulùân-ı mülk-i şerè-i şehenşâh-ı dîn-penâh 
 
6 Muótâc-ı dergeh-i keremiñ mîr ü pâdişâh 
 Bây u gedâya kehf-i emândır o bâr-gâh 
 
7 Bir gün naãîb olur mı olup ben de rû-be-râh 
 Şâhım diyem óuøûr-ı şerîfinde âh âh 
 
8  Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede 
  Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña 
 
 III 
9 Rûóî fidâke ey meh-i burc-ı peyemberî 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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 Mihr-i sipihr-i serveri vü saèd-aòterî 
 
10 Eødâd-ı óükmüñ eyler idüp kîneden berî 
 Bir òâãiyetde bâd ile òâk âb u âzerî 
 
11 Cûyâ-yı derdiñim baña luùf it o gevheri 
 Oldum tamâm naúd-i revân ile müşterî 
 
12  Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede 
  Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña 
 
 IV 
13 Rûóî fidâke ey dü-cihânda olan èalem 
 Zînet-ger-i óudûå u ùırâzende-i úıdem 
 
14 Vuãlat-serâ-yı úurb idi óaúúâ saña óarem 
 Çeşm-i vücûda perde-i hicrân iken èadem 
 
15 Ey çâre-sâz-ı èillet-i cân u dil-i ümem 
 Nem vâr efendimiñ yoluna beõl idüp virem 
 
16  Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede 
  Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña 
 
 V 
17 Rûóî fidâke ey güher-i evvelîn ãadef  
 Baór-i muóîù-i èizzet ü şân úulzüm-i şeref 
 
18 Ümmî laúab debîr-i debistân-ı men èaref 
 Ümmet-sipeh òıdîv-i úalem-rân-ı lâ teòaf 
 
19 Yanıñda gerçi cevher-i cânpâre-i óazef 
 Ey tîr-i derd-i èaşúına her sîne bir hedef 
 
20  Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede 
  Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña 
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 VI 
21 Rûóî fidâke ey èalem-efrâz-ı baór ü ber 
 Maóbûb-ı óaú şefîè-i ümem şâh-ı tâc-ver 
 
22 Õât-ı şerîfiñe óarem-i Kibriyâ maúar 
 Levlâk saña tâc leèamrük saña kemer 
 
23 Pervâne-i çerâà-ı ruòuñ şems ile úamer 
 Kim sevmez ey óabîb-i ilâhî seni meger 
 
24  Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede 
  Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña 
 
 VII 
25 Rûóî fidâke ey gül-i bî-òâr u bî-òazân 
 Nesrîn-i òuld nesteren-i ravøa-i cinân 
 
26 Oldum úuluñ Naôîm gibi zâr u nâ-tüvân 
 Vaãf-ı ruòuñda bülbül-i ãad-gûne dâstân 
 
27 İtdim saña bu naômı selâm ile armaàân 
 Olsun yoluñda cân ile başım daòi revân  
 
28  Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede 
  Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña 
 

 2 (R: 357b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
 I 
1 Kimdir fiàân iden gül içün zaòm-ı òârdan 
 Kim aldı bûy-ı kâm meger rûzgârdan 
 
2 Yoúdur vefâ bu èâlem-i fânîde èibret al 
 Şeyòü'ş-şüyûò o mürşid-i èâlî-vaúârdan 
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3 Gûş eyleyüp vefâtını nâgâh didiler 
 Kim var ise o demde ãıàâr u kibârdan 
 
4  Nâsûtı baãdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ 
  Lâhût ola maúâmı Selâmî Efendi'niñ 
 
 II 
5 Şeyò-i güzîn ü pîr-i kerâmet-penâh idi 
 áavå-ı zamâne úuùb-ı felek-bârgâh idi 
 
6 Çarò-ı hüdâda mihr-i cihân-tâb-ı maèrifet 
 Burc-ı ledünde maùlaè-ı óikmetde mâh idi 
 
7 èÂlem bilürdi ôâhir ü bâùın velâyetin 
 Mülk-i kemâle ãûret ü maènâda şâh idi 
 
8  Nâsûtı baãdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ 
  Lâhût ola maúâmı Selâmî Efendi'niñ 
 
 III 
9 Virmişdi õâtı ãavmaèa-i èâleme şeref 
 Maèlûm idi o èârif içün sırr-ı men-èaref 
 
10 Óaúúâ ki maôhar olmaú içün bir duèâsına 
 Pîr ü cüvân ãâbâó u mesâda çekerdi ãaf 
 
11 Biñ cân ile gelürdi pey-â-pey cihâniyân 
 Rû-mâl-i pâyine o èazîziñ ùaraf ùaraf 
 
12  Nâsûtı baãdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ 
  Lâhût ola maúâmı Selâmî Efendi'niñ 
 
 IV 
13 Nâ-güfte her maúâliñ o úuùb idi vâúıfı 
 Esrâr-ı nâ-şinîdeniñ olmışdı kâşifi 
 
14 Faøl u kemâl mektebiniñ pîr ü kâmili 
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 èİlm-i ledün mesâéiliniñ şeyò-i èârifi 
 
15 Õât-ı şerîfi Kaèbe-i esrâr zâéiri 
 Beytü'l-óarem-i maèrifetiñ merd-i èâkifi 
 
16  Nâsûtı baãdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ 
  Lâhût ola maúâmı Selâmî Efendi'niñ 
 
 V 
17 Gûş eyleyince àulàule-i rıóletin Naôîm 
 Ôann eyledim ki úopdı úıyâmet Òudâ èalîm 
 
18 Ayrıldıú ol ãanevber-i gülzâr-ı feyøden 
 Mânend-i piste olsa nola baàrımız dü-nîm 
 
19 Murà-ı revânı daèvet olup bâà-ı cennete 
 Oldı o dem revâne-i gülşengeh-i naèîm 
 
20  Nâsûtı baãdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ 
  Lâhût ola maúâmı Selâmî Efendi'niñ 
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TERKÎB-İ BENDLER 
 
1 Terkîb-i Bend Naèt-ı Şerîf1 

 (T: 17a, H: 17a, R: 17a, A: 78b) 
(Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün) 

 
 I 
1 Tâ key ola ey dil-i cihân-gerd 
 Kârıñ gehî ãuló u gâh nâverd 
 
2  Şeş-dergeh-i àamda zâr u nâlân 
 Tâ key bu güşâd-bâzî-i nerd 
 
3 Efsürde-i âh-ı serd olup óayf 
 Tâ key geçe saña şiddet-i berd 
 
4 Òâk ol ki bulur èulüvv-i şânı 
 Bu èarãada rûzgâr ile gerd 
 
5 Âh-ı seóer it sirişk-rîzân 
 Göster yine genc-i bâd-âverd 
 
6 Yaú âteş-i èaşú ile derûnuñ 
 Bîhûde dögülmez âhen-i serd 
 
7 Merdân-ı Òudâ'dan iste himmet 
 Baş egme sipihre olma nâmerd 
 
8 Bîmâr-ı àam-ı maóabbet olsun 
 Dâéim dil ü cân derd-perverd 
 
9 Tecrîd ile bul maúâm-ı tefrîd 
 èÎsî gibi nüh-felekde ol ferd 
 
10 Pür-dâà-ı maóabbet it vücûduñ 

                                                           
1 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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 Úıl cismiñi reşk-i gül-bün-i verd 
 
11 Murà-ı seóer-i riyâø-ı èaşú ol 
 Òuffâş-miåâl olma şeb-gerd 
 
12 Ol òastesi bir ùabîb-i cânıñ 
 Eyle diliñi leb-â-leb derd 
 
13 Göster àam-ı óasret ile her dem 
 Süròî-i sirişk ü çihre-i zerd 
 
14 Vir cânıñ o óâõıú-ı cihâna 
 Úıl nâmıñı èâşıú-ı cüvân-merd 
 
15 äay naúd-i revânı tâze cân bul 
 Öl yaèni óayât-ı câvidân bul        
 
 II  
16 Faòr-i dü-cihân óabîb-i Mevlâ 
 Maóbûb-ı cenâb-ı Óaú Teèâlâ 
 
17 Şâhenşeh-i taòtgâh-ı levlâk 
 Evreng-ùırâz-ı èarş-ı aèlâ 
 
18 Deryâ-yı muòîù-i lî-maèallâh 
 Müstaàraú-ı lücce-i tecellâ 
 
19 Mihr-i raòşân-ı úâbe úavseyn   
 Mâh-ı tâbân-ı şâm-ı İsrâ 
 
20 Gül-àonca-i gülsitân-ı Yeårib 
 Nesrîn-i şükûfe-zâr-ı Baùóâ 
 
21 Ârâyiş-i cilve-gâh-ı ãûret 
 Pîrâye-i bezm-gâh-ı maènâ 
 
22 Óayret-zede-i cemâli Yûsuf 
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 Pervâne-i şemè-i óüsni Mûsâ 
 
23 Leb-teşne-i feyøi Óıør u İlyâs 
 Dil-òaste-i èaşúı rûó-ı Îsâ 
 
24 Âvâze-i ãadme-i òurûcı 
 Òâk-efgen-i şeh-nişîn-i Kisrâ 
 
25 Âàâz-ı şerîèat u ôuhûrı 
 Encâm-resân-ı Lât u èUzzâ 
 
26 Tevúîè-i nübüvvet üzre èünvân 
 Burhân-ı risâlet üzre imøâ 
 
27 Bî-çûn ü çirâ o òusreviñdir 
 Mülk-i dünyâ serîre-i èuúbâ    
 
28 Olmuş o şeh-i gedâ-nüvâzıñ 
 Mecnûn-ı kemend-i èaşúı Leylâ 
 
29 Úurbânî-i èaşúına yolında 
 Ölmek ãad-reşk-i îd-i aêóâ 
 
30 Úurbân olsun aña revânım 
 Maúbûli olursa işte cânım      
 
 III 
31 Ey levóa-i nüsòa-i nübüvvet 
 Bismillâh-ı muãóaf-ı risâlet 
 
32 Sulùân-ı úalem-rev-i dü-èâlem 
 Şâh-ı dü-cihân şefîè-i ümmet 
 
33 Gül-çîn-i óadîúa-i le-èamrük 
 Serv-i çemen-i riyâø-ı úudret 
 
34 Òurşîd-i vücûb u mâh-ı imkân 
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 Çarò-ı maènâ sipihr-i ãûret   
 
35 Yek-dâne dür-i muóîù-i dâniş 
 èÂlî güher-i künûz-ı vaódet 
 
36 Ser-òalúa-i òayl-i âferîniş 
 Ser-úâfile-i feøâ-yı òilúat 
 
37 Sîrâb-ı õülâl-i èayn-ı bîniş 
 Deryâ-yı şuhûd u baór-i rüéyet 
 
38 Miréât-ı cemâl-i lâ-yezâlî 
 Manôûr-ı cenâb-ı Rabb-i èizzet 
 
39 Zînet-ger-i kân-ı küntü kenzen 
 Zîver-dih-i mâ u ùîn-i fıùrat 
 
40 Gencîne-i râz-ı úudret-i Óaú 
 Gencûr-ı defîne-zâr-ı óikmet 
 
41 Olmuş ezelî vücûd-ı pâki 
 Ìcâd-ı dü-èâleme bidâyet 
 
42 Ey pâdişeh-i sipâh-ı ebrâr 
 Vey òüsrev-i kişver-i hidâyet 
 
43 Ey kehf-i emân-ı ehl-i èiãyân 
 Vey ãâóib-i şefúat ü şefâèat 
 
44 Bir gün baña da naãîb olur mı 
 Dergâhıñ ola maúâm-ı òıdmet 
 
45 Òâk-i der-i pâkiñi bilüp èarş 
 Çârûb müjem ola yüzüm ferş 
 
 IV 
46 Ey òüsrev-i taòt-gâh-ı levlâú 
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 Sulùân-ı serîr-i mâ èarefnâk 
 
47 Maóbûb-ı Òudâ óabîb-i Mevlâ 
 Maúãûd u murâd-ı îzid-i pâk 
 
48 Ser-òayl-i peyamberânsın olmuş 
 Kim tûde-i şâh-râhıñ eflâk 
 
49 Şemşîr-i celâliñi görelden 
 Oldı yeri düşmeniñ tih-i òâk 
 
50 Añdıkça mehâbet-i hücûmuñ 
 Òaãmıñ daòi zehresi olur çâú 
 
51 Sen şâh-süvârın oldı kevneyn 
 İki tarafında bend-i fitrâk 
 
52 Bir úatre-i ceyş-i lücce-cûşuñ 
 Òayl-i Cemşîd ü cünd-i Daóóâk  
 
53 Deryâ-yı sipâhınıñ öñünde 
 Düşmen mânend-i òâr u óâşâk1 
 
54 Yektâyî-i Kibriyâ-yı õâtıñ 
 İdrâk-i beşer olur mı derrâk 
 
55 Döksün gözüm eşk-i óasretiñle 
 Miréât açılur olunca nem-nâk 
 
56 Cevlân-ı semend-i midóatiñde 
 Teng oldı feøâ-yı èaúl u idrâk 
 
57 Óaú mâdih iken seni ne óaddim 
 Vaãfıñda zebânım ola çâlâk 

                                                           
1 Burada sekt-i melîh yapılmıştır. Sadece Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün için geçerli olan Mefèûlün 
Fâèilün Feèûlün değişimi gerçekleşmiştir.  
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58 Güstâòâne niçe zamândır 
 Medóiñde egerçi itdim imsâk 
 
59 Oldum yine resm idüp åenâñı 
 Ol gevher-i pâke óakkâk 
 
60 Ben òâkî ayırma òıdmetiñden 
 İmdâd cenâb-ı óaøretiñden 
 
 V 
61 Ey òilúat-i kâéinâta bâdî 
 Vey iki cihâna õevú u şâdî 
 
62 Ey bedreúa-i günâh-kârân 
 Vey úâfile-i èuãâta hâdî 
 
63 Ey ãâlió ü ùâlióiñ penâhı 
 Vey bây u gedânıñ istinâdı 
 
64 Âvâre-i deşt-i àaflet oldum 
 İtdi beni bî-úarâr o vâdî 
 
65 èİãyân ile geçdi bilmedik óayf 
 Evúât-ı mesâ vü bâmdâdî 
 
66  Bâzâr-ı òaùâma virdi revnaú 
 Kâlâ-yı ãavâbımıñ kesâdı    
 
67 İúlîm-i derûnum itdi pür-şûr 
 Nefsiñ ôalemi diliñ fesâdı 
 
68 Bilmem niçe menè idem hevâdan 
 Bu nefs-i ôalûm ü bed-nihâdı 
 
69 Feryâd ki çâr-sû-yı èaşúıñ 
 İtdi beni evvel mezâdı 
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70 İtmezse beyâø èafvıñ eyvâh 
 Levó-i èamelimdeki sevâdı 
 
71 Encüm gibi defter-i òaùâmıñ 
 èAdd olmaya noúùa-i ziyâdı 
 
72 İnãâfa gelüp naãîb olur mı  
 Rûóum ile nefsiñ ittióâdı 
 
73 Ey râh-ber-i èuãât göster 
 Çeşm-i cânıma reh-i sedâdı 
 
74 Luùf u keremiñle ber-murâd it  
 Ben bî-kes ü zâr u nâ-murâdı 
 
75 Raóm eyle Naôîm-i derd-mendim 
 Bâúî fermân seniñ efendim 

2 (T: 55b, R: 51b, A: 77a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
 I 
1 Ey óarîm-i óarem-i lem-yezelî 
 Maórem-i perde-serây-ı ezelî 
 
2 Meclis-i úurb u şeb-i İsrâ'da 
 Nûr-ı mişkât-ı ruòı şemè-i celî 
 
3 Dür-i yek-dâne-i baór-i òilúat 
 Kân-ı kevniñ güher-i mâ-óaãalı 
 
4 Câmiè-i şerèine tâ ãubó-ı úıyâm 
 äaff-ı úandîldir aãóâb-ı velî 
 
5 Şemè ü miórâb aña Bû-Bekr ü èÖmer 
 Maófil ü minberi èOåmân u èAlî 
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6 ëarb-ı şemşîr-i ser-endâzını Óaú 
 Düşmeniñ eyledi êarbü'l-meåeli 
 
7 Encüm-i åâbit ü seyyârâtıñ 
 Raúam-ı cûdınıñ ednâ cümeli 
 
8 Bâàbân-ı óarem-i Îzid-i pâk 
 Çemen-ârâ-yı riyâø-ı levlâk 
  
 II 
9 Ey àubâr-ı úademi müşg-sirişt 
 Nefòa-i òâk-i deri bûy-ı bihişt 
 
10 Nâme-i kec-raúam-ı cürm-i ümem 
 Kilk-i èafv ile olur râst-nüvişt 
 
11 Muútedâ olalı ol úıble-i dîn 
 Mescid oldı ümeme deyr ü künişt 
 
12 Dâs-ı èafv u keremiyle biçilür 
 Toòm-ı cürm ile olan óâãıl-ı kişt 
 
13 Luùfı meşşâtasınıñ muótâcı 
 èAmel-i nîk ü bed ü òûbla zişt 
 
14 Òâk-i dergâhını kuól itmeyeniñ 
 Gözine her müje olsun bir òışt 
 
15 Óarem-i rifèatine mihr ile mâh 
 Biri zerrîn biri simîn òışt 
 
16 Tâ óaşr ravøasına ãubó ile şâm 
 Ola envâè-ı taóiyyât u selâm 
 
 III 
17 Ey òalâyıú yoluna üftâde 



1130 
 

 Çâkeri bende eyle âzâde 
 
18 Ùâlib-i luùfı kibâr ile ãıàâr 
 Sâéil-i cûdı şeh ü şehzâde 
 
19 O imâm-ı rusülüñ ümmetine  
 Vech-i arø olsa nola seccâde 
 
20 Cürm-i ümmetle o şâhıñ èafvı 
 Oldı mânend-i keh ü bîcâde 
 
21 Nola olsa başı üzre Ùûbâ 
 Òıdmet-i dergehine âmâde 
 
22 Mâye-i şevú-i dil-i maòlûúât 
 Câm-ı derdindeki dürd-i bâde 
 
23 Mekteb-i maèrifetinde Cibrîl 
 Ùıfl-ı ebced gibi levó-i sâde 
 
24 Kân-ı èirfân u kemâliñ güheri 
 Enbiyâ vü rusülüñ tâc-ı seri 
 
 IV 
25 Faòr-i èâlem şeref-i mevcûdât 
 Şeh-i kevneyn èaleyhi'ã-ãalavât 
 
26 Enbiyâ vü rusülüñ sâlârı 
 Rehber-i úâfile-i fevz ü necât 
 
27 Nâ-tüvân ümmetiniñ àam-òârı 
 Müşfiú-i óâl-i dil-i zâr-ı èuãât 
 
28 Dest-gîr-i øuèafâ-yı maóşer 
 Sâtirü'l-èayb ü şefîèü'l-èaraãât 
 
29 Òâce-i mekteb-i èirfân-ı ledün 
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 Muãóaf-ı óikmet-i muèciz-âyât 
 
30 Nuùk-ı şîrîni şeker-rîz-i kemâl 
 Ùûùî-i efãaó-ı âyîne-i õât 
 
31 İki èâlem güneşi nûr-ı Òudâ 
 Mihrine cân-ı òalâyıú õerrât 
 
32 Gülbün-efrûz-ı riyâø-ı lâ-rayb 
 Gül-i ãad-berg-i çemen-ãuffe-i àayb 
 
 V 
33 Cûşa geldikçe o deryâ-yı şeref 
 Nem degil cûdı yanında yem-i jerf 
 
34 İki èâlemde olur òurrem ü şâd 
 Oúuyan ders-i àamından bir óarf 
 
35 èAfvına nisbet ile cürm ü òaùâ 
 Tâb-ı òurşîd ile mânende-i berf 
 
36 Emrine ins ü melek fermân-ber 
 Oldı maókûmı cihân ùarf-be-ùarf 
 
37 Tengdir èaşúına mülk-i dü-cihân 
 Baór-i èummân úabûl itmez ôarf 
 
38 Feraó-âbâd-ı àamında olsun 
 Dem-be-dem òûn dü-çeşmim şingerf 
 
39 Kâşki cismimde biñ olsa cânım 
 Yoluna her birini itsem ãarf 
 
40 Ola bî-çâre Naôîm'iñ cânı 
 èÎd-gâh-ı àamınıñ úurbânı 
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 3 Terkîb-i Bend-i Mürettebe Be-Óurûf-i Hecâ Der Taèrîf-i èAşú1 
 (T: 122a, H: 65b, R: 114b, A: 70b) 

(Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)  
 

 I 
1 O cân-ı her dü-cihânıñ yolında ol ki fedâ 
 Ola maóabbetiniñ cân-sipârî şâh u gedâ 
 
2 O deñli maôhar-ı èaşú ol ki feyø-i teéåîri 
 Ola secencel-i dilden hemîşe reng-zidâ 
 
3 O òân-ı feyøde ol mîhmân ki eylemeye 
 Teniñde her ser-i mû bir dil olsa şükrin edâ 
 
4 O sûmenâtda zünnâr-bend-i derd ol kim 
 Gele zebânıña hengâm-ı yâ ãanem ãamedâ 
 
5 O kârbâna refîú ol ki bâng-i ãûr gibi 
 Terâne-i ceres-i kemterîni vire ãadâ 
 
6 äafâ-yı èaşú ile deryâ-miåâl pür-cûş ol 
 äadef gibi güher-i kâm ile hem-âàûş ol 
 
 II 
7 Bekâ-yı èaşú iledir èâşıúa şifâ-yı úulûb 
 Baúılsa derd-i derûna devâ imiş maóbûb 
 
8 Benem o câm-ı óaúîúatde èâşıú-ı dîdâr 
 Ki èaşúdır dil-i şûrîdeme mey-i ruò-ı òûb 
 
9 Benem o òâk-i reh-i dergeh-i maóabbet kim 
 Óarem-serâyına zülfeyn-i óûr der çârûb 
 
10 Cemâl-i Yûsuf-ı maúãûdını görür âòir 
 İden dü-çeşmini èaynıyla dîde-i Yaèúûb 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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11 Óakîm-i muùlaú olur çâre-sâz-ı derd-i diliñ  

Gelürse başıña ãabr eyle miónet-i Eyyûb 
 

12 Ne şevú-ı sûr ile şâd ol ne sûg ile àam-nâk 
 Ne nûşdan müteleõõiõ ne nîşden dil-i çâk 
 
 III 
13 Tamâm-ı daàdaàa-i èaşú ile olup mebhût 
 Tebâh olursa da ãabr u şekîb ile sükût 
 
14 Hemîşe baàrıñı úan eyle úân-ı laèl gibi 
 Müdâm ola dil-i òûn-geşte maèden-i yâúût 
 
15 Úo seyr-i èâlem-i nâsûtı úalbiñi ãâf it 
 Ki ceõb ide seni úullâb-ı ceõbe-i lâhût 
 
16 O mertebe beşeriyyetde ol ferişte-òıãâl 
 Ki reşk ide saña sükkân-ı èâlem-i melekût 
 
17 Nevâ-yı nâleye bir söz ile ser-âàâz it 
 Ki gûş-ı cân duta muràân-ı gülşen-i ceberût 
 
18 Hümâ-yı ùabèıñ olup rû-be-râh-ı evc-i yaúîn 
 Cenâó-ı himmet ile eyle èazm-i èilliyyîn 
 
 IV 
19 æebât u ãabrımız èinkâra èaşúdır bâèiå  
 æevâb ü cürmümüz iúrâra èaşúdır bâèiå 
 
20 äafâ-yı vuãlatını iótimâldir diyerek 
 Taóammül-i sitem-i yâra èaşúdır bâèiå 
 
21 Raúîbe gâh müdârâ idüp gehî düşnâm 
 Bu deñli derd-i dil-i zâra èaşúdır bâèiå 
 
22 Kemend-i ùurra-i leylî-veşân óayâli ile 
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 Cünûn-ı èâşıúa hemvâre èaşúdır bâèiå 
 
23 Belâ-yı miónet-i hicrâna èaşúdır bâdî 
 äafâ-yı vuãlat-ı dil-dâra èaşúdır bâèiå 
 
24 èAceb mi dâà-ı derûn olsa lâlesi èaşúıñ 
 Dem-â-dem eşk-i revân oldı jâlesi èaşúıñ 
 
 V 
25 Cihân-ı èaşúda şîb ü firâz olmaz hîç 
 Cibâl ü deşt-i bülend ile pestî pîç-â-pîç 
 
26 Döner bu èaşú-ı mecâzî óaúîúate giderek 
 İder hilâli meh-i bedr èâúıbet tedrîc 
 
27 Kenâr u úaèr bulunmaz muóîù-i èaşú içre 
 Yanında ne yem-i aóøar anıñ kemîne óalîc 
 
28 Bulunmadı ne úumâş olduàın bilür èaşúıñ 
 Bu kâr-gehde bulundı velî hezâr-nesîc 
 
29 Nücûm-ı åâbit ü seyyâr èaşúı farú itmez 
 Ne hendese ne süùurlab u reml ü cifr ü ne zîc 
 
30 Úıyâs u èaúl ile olmaz beyân o keyfiyyet 
 Bu yolda oldı perîşân hezâr cemèiyyet 
 
 VI 
31 Óakîm-i lem-yezel iósân iderse fetó ü fütûó 
 Óarem-serâ-yı dil ü cânı èaşú ider meftûó 
 
32 Verâ-yı èaşúdan âgâh olmadı kimse 
 O lücce olmuş ezelden muóîù-i èâlem-i rûó 
 
33 Nihâyet olmaya devrân-ı èaşúa bir èâşıú 
 Eger ki ãabr ile Eyyûb olsa èömr ile Nûó 
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34 Şarâb-ı èaşú ki câmın düşünde görmedi Cem 
 Fedâ-yı cürèasıdır tevbe-i hezâr naãûó 
 
35 Henûz olmada leb-rîz-i nûr-ı feyø-i cihân 
 Ezel ki bir úadeó itmişdi nûş o meyden yuó 
 
36 Olup o bir úadeóiñ neşve-yâb-ı bâdesi mâh 
 Hilâl iken ten-i èuryânı bedr olur nâ-gâh 
 
 VII 
37 Òarâb-ı bâde-i èaşúa necâtdır berzaò              

Òaùâsı eyler iãâbet cinâñ olur dûzaò 
 
38 Òayâl-i küngüre-i bâr-gâh-ı óaşmet-i èaşú 
 Dü-dest-i èâlemiyânı ider sütûn-ı zenaò 
 
39 Gedâ-yı dergeh-i èaşúıñ yanında yeksândır 
 Palâs-ı köhne ile perniyân u aùlas u naò 
 
40 Şükûh-ı èaşúa göre farúı èaúl-ı nâ-çîziñ 
 Miåâl-i bâriúa-i âfitâb u pâre-i yaò 
 
41 èAceb mi olsa göñül şâh-ı èaşúa dest-âvîz 
 Ki derler oldı Süleymân'a tuòfe pây-ı melaò 
 
42 Úabûl idüp der-i óükmünde bendesi olsun 
 Benim gibi daòi bir èâşıúıñ nesi olsun 
 
 VIII 
43 Debîr-i èaşú yazup ser-nüviştini mesèûd 
 Dimiş ki èâúıbet kâr-ı èâşıúân maómûd 
 
44 Nevâ-yı èaşú olur cân-ı zâra nâòun-zen 
 Miåâl-i naàme-i nây-ı müéeååir-i Dâvûd 
 
45 Devâ-yı derd-i derûn feyø-i èaşú-i pâk iledir 
 Cerâóat-i dile èaşú oldı merhem-i bihbûd 
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46 Helâk-i èaşú u maóabbet bulur óayât-ı ebed 
 Şehîd-i èaşú olur vâãıl-ı maúâm-ı şühûd 
 
47 Gedâ-yı èaşú odur kim olup fenâ-fillâh 
 Ola yanında müsâvî rıøâ-yı bûd ü ne-bûd 
 
48 Mecâz úanùarasından geçüp olan èâşıú 
 Olur ùarîú-i óaúîúatde èâşıú-ı ãâdıú 
 
 IX 
49 Õelîl-i èaşúa olur ãoóbet-i óabîb-i leõîõ 
 Õübâb telò-i meõâúı ider õebîb leõîõ 
 
50 Revâdır itse dili õevú-i èaşú-ı şîrîn-kâm 
 Gelür èalîl olana şerbet-i ùabîb leõîõ 
 
51 èAceb mi õâéiúa-baòş-ı demâà-ı cân olsa 
 Olur mı èaşú gibi aàreb-ı àarîb leõîõ 
 
52 Nola getürse dili zâra kûy-ı yârda èaşú 
 Ki gülsitânda olur ãavt-ı èandelîb leõîõ 
 
53 Müdâm èâşıúa maùlûbı èaşú ider ùâlib 
 Belî ayaàına gelse olur naãîb leõîõ 
 
54 Òoşâ piyâle-i ãahbâ-yı èaşú u medhûşî 
 Ki sâàar-ı Cem'i dil-òûn ider úadeó-nûşı 
 
 X 
55 Ruò-ı niyâzı idüp ferş-i evvel ü âòir 
 Rıøâ-yı èaşúa boyun virdi müémin ü kâfir 
 
56 äıfât-ı èaşú u maóabbet úalemde şeró olmaz 
 Sitâyişinde zebân lâldir òıred úâãır 
 
57 Kemâl-i rütbe-i sulùân-ı èaşú eglenmez 
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 Anı beyân idemez naôm u neår ile şâèir 
 
58 O dil ki èaşú ile ser-şâr ola olur meşhûr 
 Hemîşe ôâhir ü bâùında bâùın u ôâhir 
 
59 Olup ãafâ ile maèşûú èâşıú âyîne 
 O şevú ile biri manôûrdur biri nâôır 
 
60 Cihâna sıàmaz iken pâdişâh-ı kişver-i èaşú 
 äıàar göñül gibi bir tengnâya leşker-i èaşú 
 
 XI 
61 Zebûn-ı èaşú ãunar şîr-i çaròa tîà-ı sitîz 
 Zebân-ı èâşıú olur bî-niyâm òançer-i tîz 
 
62 Serin òalâã idemez pençesinden âòir kâr 
 Óarîf-i èaşúa olursa hezâr pây-i gürîz 
 
63 Şeb-i celâline bir germ-i tâb-dâde úamer 
 Cemâli mihrine òurşîd õerre-i nâ-çîz 
 
64 Cenâb-ı bâdesinin dâàdârı câm-ı veraè 
 Şikest-i dürdî-i ãahbâsı kâse-i perhîz 
 
65 äabâó-ı èîd-i maóabbetde olmaàa kurbân 
 Ùaraf ùaraf çekilür fevc fevc cân-ı èazîz 
 
66 Şükûh-ı kevkebesinden baãıldı mihr ile mâh 
 Zehî şükûh u zehî kevkebe teèâlallâh 
 
 XII 
67 Sipihr-i èaşú ki olmaz úıyâs aña mümâs 
 Sipâh-ı maàz-ı cünûn itdi Úays'ı da o úıyâs 
 
68 Çeker úavâfil-i èuşşâú râh-ı èaşú içre 
 Hezâr-miónet u ãad-ıøùırâb-ı òavf u hirâs 
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69 Yegân yegân ser-i èuşşâúı rîze-seng itmiş 
 Binâ-yı èaşúa ki mièmâr-ı ãunè ãaldı esâs 
 
70 èAceb mi bî-ser ü pâ ùayy olunsa râólesi 
 Ki oldı rîg-i beyâbânı sûde-i elmâs 
 
71 Şarâb-ı sâàarınıñ dürdi derde dermândır 
 Òaù-ı kitâbesi düşmüş menâfièü li'n-nâs 
 
72 Cem eyler âdemi Óâcî Sikender-i èaşúıñ 
 Göñül nola ùolusun içse sâàar-ı èaşúıñ 
 
 XIII 
73 Şükûh-ı èaşú şeh-i èâlemi ider dervîş 
 Şekîbi àâret olur úalbi münkesir dili rîş 
 
74 Vücûd-ı èâşıúı èaşú u maóabbet eyler imiş 
 Ümîd ü bîm ile hem pür-şükûh u hem bî-òûş 
 
75 Kemâl-i èaşú ider olmaz işleri âsân 
 Ne deñli èâşıú-ı zâr olsa da mecâl-endîş 
 
76 Derûn-ı sînesine èaşú-ı èâşıúıñ düşürür 
 Hezâr-şûriş-i teşvîr ü ãad-àam-ı teşvîş 
 
77 Meõâú-ı èâşıúa şehd ü şereng yeksândır 
 äafâ-yı nûş ile birdir yanında miónet-i nîş 
 
78 Dolup maóabbet ile cümleten tenim yâ Rab 
 Firâş-ı èaşúda al cânımı benim yâ Rab 
 
 XIV 
79 äabûó-ı èaşú ile vir cân-ı zâra neşve-i òâã 
 äafâ-yı ãıdú ile olsun leb-â-leb iòlâã 
 
80 Be-mevc-i baòr-i maóabbet be-cûşiş-i yem-i èaşú 
 Ki oldılar aña ervâó-ı enbiyâ àavvâã 



1139 
 

 
81 Be-feyø-i neşve ãahbâ-yı sâàar-ı cem-i èaşú 
 Ki zühre bezmine sâzende çaròdır raúúâã 
 
82 Be-şâdî-i dil-i âzâdegân-ı vâdî-i èaşú 
 Reh-i mecâzdan eyle dil-i òazîni òalâã 
 
83 Be-óaúú-ı òân-ı nevâl-i òudâygân-ı rusül 
 Ki oldı ùuème-òor-ı cûdı hep èavâm u òavâã 
 
84 İdüp sevâd-ı nuèûtun beyâø-ı şâm u ãabâó 
 Olam óabîbiñi mâdió diyüp hüve'l-fettâó 
 
 XV 
85 Øamîr-dân-ı ümem çâre-sâz-ı her emrâø 
 Øiyâ-yı nûr-ı yaúîn sürâdiú-ı feyyâø 
 
86 Óıyâø-ı èizzetine gülşen-i İrem ravøa 
 Riyâø-ı rifèatine selsebîl-i âb-ı óıyâø 
 
87 Muùîè-i silsile-i õevú u şevúı ehl-i veraè 
 Muùavvaú-ı çile-i èaşúı her dil-i murtâø 
 
88 Varaú nigâr-ı şefâèat ki kilk-i èafvı ider 
 Sevâd-ı defter-i èiãyân-ı ümmetânı beyâø 
 
89 Çemen-tırâz-ı risâlet nebiyy-i raómet kim 
 Bahâr-ı vaãfına oldı leèamrük âb-ı riyâø 
 
90 Òudâygân-ı dü-èâlem şehenşeh-i kevneyn 
 Òıdîv-i kişver-i levlâk seyyidü'å-åeúaleyn 
 
 XVI 
91 Ùufeyl-i şerèine óûr-ı àulâm òuld-simâù 
 Ùahûrdur aña şerbet sitebraú aña bisâù 
 
92 Sipihr-i cûy-ı celâlinde bir püll-i kemter 
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 Cihân èimâret-i câhında bir kemîne ribâù 
 
93 Vücûd-ı kâmilini itmiş Îzid-i müteèâl 
 Úavâfil-i ümeme reh-ber-i èubûr-ı ãırâù 
 
94 Úıyâs u èaúl u ferâsetle olmadı taèyîn 
 Henûz o gevher-i yektâya úıymet u úırâù 
 
95 Óabîb-i óaøret-i Mevlâ ki şevú-i mihriyle 
 Dil-i beşerde feraó òâùır-ı melekde neşâù 
 
96 Muóîù-i cûduna nisbetle úaùredir èummân 
 Seóâb-ı himmeti yanında nem degil bârân 
 
 XVII 
97 Ôahîr-i dîn ki ôafer òıdmeti ile maóôûô 
 Ôuhûrı bâèiå-i taórîr-i defter-i maófûø 
 
98 èAceb mi elsine-i nâsa düşse evãâfı 
 Ki gûne gûne edâlarla olmada melfûô 
 
99 Dutar olunca girân-bâr-ı derd-ièaşúına püşt 
 Ne deñli olsa dil-i zâr u nâtüvân mebhûô 
 
100 Vücûd-ı ümmeti bulduúca èâfiyetle óayât 
 Revân-ı òaãmı ola mübtelâ-yı renc-i füyûô 
 
101 Úabûl iderse eger şâh-râh-ı èaşúında 
 Niåâr-ı cân u dil-i èâşıúân ezel melóûô 
 
102 Ùavâf-ı kûyını itdikçe tâ mesâkin-i èarş 
 Müjem türâbına çârûb rûyum olsun ferş 
 
 XVIII 
103 èUmûm-ı òalú aña pervâne cemè-i òalúa o şemè 
 èAceb mi olsa rusül şemè-i bezm-i òâãa cemè 
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104 Fürûà-ı mihr-i sipihr-i peyemberî ki virir 
 äabâó-ı maóşere dek pertev-i risâleti lemè 
 
105 Úılâè-ı râóat-ı düşmen mehâbeti ile úalè 
 Òisâr-ı èâfiyet-i òaãm heybeti ile úamè 
 
106 Kemîne úaùresi yâúût-ı mihre ùaèn eyler 
 O dîde kim aúıda iştiyâú ile aña demè 
 
107 Felekde ãubó u mesâ âfitâb u mâh degil 
 Dutar melâéike âyât-ı naèt-ı pâkine semè 
 
108 Cenâb-ı Aómed-i mürsel şeh-i sürûş-sipâh 
 Şefîè-i küll-i ümem óaøret-i óabîbullâh 
 
 XIX 
109 áulâm-ı dergehine mihr-i âsumân gül-i bâà 
 áarîb-i kûyuna gerdûn şeh-nişîn-i ferâà 
 
110 Cemâli şems-i êuóâ gîsuvânı leyle-i úadr 
 Dü-çeşm-i hûş-rübâsı mükaóóal-i mâ-zâà 
 
111 Elinde sâúî-i mestân-ı èaşúınıñ lâyıú 
 Olursa ãubó u mesâ câm-ı mihr ü mâh ayaà 
 
112 Fürûà-ı dürdî-i ãahbâ-yı sâàar-ı derdi 
 Revâdır ursa dil-i âfitâb-ı maóşere dâà 
 
113 Simâù-ı úadrine mihr-i münîr kâse-i zer 
 Bisâù-ı câhına mâh-ı sipihr sîm-çerâà 
 
114 Muóammed-i èArabî òüsrev-i leèamrük-tâc 
 Şeh-i úalem-rev-i levlâk ãâóibü'l-Mièrâc 
 
 XX 
115 Fünûn-ı mekteb-i èaşúında añlayanlar óarf 
 Fenâ bulunca o fende vücûdın eyler ãarf 
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116 èAceb ki úaùresi kevn ü mekâna sıàmaz iken 
 Teniñ piyâle-i dildir şarâb-ı èaşúına ôarf 
 
117 Fürûà-ı èaşúına nisbetle õerre mihr-i münîr 
 Yem-i maóabbeti yanında úaùre baór-i şigerf 
 
118 Óaúîr õerresi mihr-i kemâliniñ òurşîd 
 Faúîr úaùresi baór-i celâliniñ yem-i jerf 
 
119 Şefâèatiyle o şâhıñ õünûb-ı cümle-i ümem 
 Hemân ki şaèşaèa-i tâb-ı âfitâb ile berf 
 
120 Óarâm ise nola çeşm-i dil-i nizârıma nevm 
 Hezâr cân ile ol şâha èâşıúam el-yevm 
 
 XXI 
121 Úıbâb-ı úaãr-ı celâli sipihrine eùbâú 
 Úamer o úaãra bir âvîze şems şemse-i ùâú 
 
122 Kemîne küngüre-i bâr-gâh-ı rifèatidir 
 O òüsrev-i dü-serânıñ sipihr-i heft-revâú 
 
123 Şikâr-gâh-ı àamında şeh-i maóabbetiniñ 
 Hemîşe beste-i fitrâkıdır dil-i èuşşâú 
 
124 Ùabîb-i èâlem ü âdem ki cânda itmiş 
 Mesîó ü Óıør'ı dem-i rûó-baòşına müştâú 
 
125 Óabîb-i ekrem ü maóbûb-ı Îzid-i müteèâl 
 Yegâne bâr-geh-ârâ-yı óaøret-i òallâú 
 
126 Muèîn-i ins ü melek yaèni Aómed ü Maómûd 
 Güzîn-i èâlem ü âdem òulâãa-i mevcûd 
 
 XXII 
127 Kerem óadîúa-i luùfında bir gül-i ãad-berg 
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 Kemâl-i cûdını èaúl u úıyâs itmez derk 
 
128 Gedâ-yı sünbüle óüsn-i rıøâsı olmazsa 
 Óayâtı òırmenine òaãmıñ ola merg-i tegerg 
 
129 Bulup iãâbet ile dûstân-ı şerèi necât 
 Naãîb-i düşmen-i dîni ola muãîbet-i merg 
 
130 Simâù-ı èaşúınıñ olsun nevâle-çîni göñül 
 Görünse çeşm-i maóabbetdir olmasun mı berg 
 
131 Ayırma vaãf-ı cemîlinden ol şehiñ yâ Rab 
 Ten-i øaèîfimi mâdâm cânım itmeye terk 
 
132 Úabûl olursa gedâdan bu tuòfe-i nâ-çîz 
 Yolında olsun o şâhıñ niåâr-ı cân-ı èazîz 
 
 XXIII 
133 Livâ-yı èazmine ümmet sipâh u nuãret-õeyl 
 Leked-òor-ı àaøabı düşmen-i hezîmet-i òayl 
 
134 Dem-i óaãâd ider kişt-zâr-ı cûdında  

Kemâl-i èâùıfeti her dü-èâlem iki keyl 
 
135 Bisâù-ı cûdına ervâó-ı enbiyâ mihmân 
 Simâù-ı luùfuna ser-cümle kâéinât ùufeyl 
 
136 Beyân-ı vaãf-ı kemâl-i melâóati ve'ş-şems 
 Sevâd-ı gîsû-yı müşgîni sûre-i ve'l-leyl 
 
137 Fürûà-ı pertev-i ruòsâr-ı lemèa-bârı sühâ 
 Şuèâè-ı neyyir-i dîdâr-ı tâb-dârı süheyl 
 
138 Yegâne úâfile-sâlâr-ı şâh-râh-ı hüdâ 
 Ùırâz-ı mesned-i aèlâ-yı Yeårib ü Baùóâ 
 
 XXIV 
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139 Melek-óaşem melik-i mülket-i óudûå u úıdem 
 Muèîn-i nevè-i beşer faòr-i èâlem ü âdem 
 
140 èİõârı necm-i Sühâ èârıøı süheyl-i Yemen 
 Meh-i sipihr-i èArab âfitâb-ı burc-ı èAcem 
 
141 Penâh-ı èâlem ü insân òulâãa-i dü-cihân 
 Óabîb-i óaøret-i Raómân şefîè-i küll-i ümem 
 
142 Şefîè-i ümmet-i şâhâ bihişt-dergâhâ 
 Dem-i pesînde baña eyle õikriñi hem-dem  
 
143 Nola bu meclis-i âòirde eyleseñ teşrîf 
 Óaú eylemiş seni maènîde cümleden aúdem 
 
144 Sebeb bu òilúate õât-ı óikem-nümûduñdur 
 Bu âferînişe bâèiå olan vücûduñdur 
 
 XXV 
145 Nesîm-i èafv ile eyle óarâretin teskîn    
 Naôîm-i zârı úoma şerm-i cürmde àam-gîn 
 
146 Be-sûz-ı sîne-i şûrîde-gân-ı gûşe-i èaşú 
 Be-âb-ı dîde-i òûnîn delâl-ı künc-i enîn 
 
147 Be-óaúú-ı úurb-ı viãâl ü be-leyle-i Mièrâc 
 Be-óaúú-ı meclis-i İsrâ vü bezm-i òâã-ı yaúîn 
 
148 Be-óaúú-ı tâc-ı leèamrük be-òilèat-i levlâk 
 Be-óaúú-ı mühr-i nübüvvet be-nûr-ı şerè-i mübîn 
 
149 Be-óaúú-ı ãıdú u be-èadl ü be-óaúú-ı óilm ü be-èilm 
 Be-ãaób u âl-i Betûl ü be-çâr-yâr-ı güzîn 
 
150 Be-óaúú-ı òûn-ı ciger-gûşegân Óasan ü Óüseyn 
 O pây-mâl-i maèâãîye meróamet senden 
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 XXVI 
151 Velâ-yı õâtıñ ile câna vir óarâret-i nev 
 Velâyet-i dile ãal nûr-ı èaşú ile pertev 
 
152 Òalâyıú olsa nola òûşe-çîn-i enèâmıñ 
 Sipihr-i mezraèa-i himmetiñdir dâne-i cev 
 
153 Simâù-ı rifèatiñe úurã şems-i èâlem-tâb 
 Tenûr-ı cûdıña encüm şerâr-ı mâh-ı èalev 
 
154 äabâó u şâm ümîdim budur cenâbıñdan 
 Olam ölünce feøâ-yı àamıñda bâdiye-rev 
 
155 èAceb olur mı o gün ravøaña idüp rû-mâl 
 Diyem ki ey dil ü cânım maóabbetiñde girev 
 
156 Olursa her bün-i mûyumda biñ dil ü cân 
 Ola óuøûr-ı şerîfiñde cümleten úurbân 
 
 XXVII 
157 Hezâr bencileyin var åenâña dil-beste 
 Hediyye-i süòanım úıl úabûle şâyeste 
 
158 Zamân-ı maóşere dek pîş-gâh-ı èizzetiñe 
 Ola niåâr bu gûne hezâr gül-deste 
 
159 èUãâta meróamet itse nola dil-i pâkin 
 Ki cûy-bârıñ olur meyli dâéimâ peste 
 
160 Ümîd-i dârû-yı dârü'ş-şifâ-yı luùfuñdur 
 Beden şikeste vü cân muøùarib göñül òaste 
 
161 Hezâr sehv ile pâ-laàziş olmada kârı 
 Bu bezm-gâh-ı menâhîde döndüm ol meste 
 
162 Ola òumâr-ı keder àam-zidâ vü şevú-efzâ 
 äudâè-ı cürmüme èafvıñ olursa ãandal-sâ 



1146 
 

 
 XXVIII 
163 Yolumda olsa nice berzaò u nice vâdî 
 Yabanda úalmam olursa èinâyetiñ hâdî 
 
164 Çekerse èafvıñ eger defter-i òatâma úalem 
 Ne àam ulûf u miéâtı geçerse aóâdı 
 
165 èAceb mi gülşen-i vaãfında nâle-senc olsam 
 Çemende õevú virir èandelîb feryâdı 
 
166 Çeküp åelâåe-i àassâle-i åenâñı göñül 
 Henûz üçerlemedir ıøùırâbına bâdî 
 
167 Dilimde naèt-ı cemîliñle midóat-i pâkin 
 Serimde mestî-i èaşúıñla naèra-i şâdî 
 
168 Şarâb-ı midóatiñiñ dil olup úadeó-pûşı 
 Tamâm ùutdı yükin oldı mest-i medóûşı 
 
 4 (T: 126b, H: 70a, R: 119a, A: 80a) 

(Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 

 I 
1 Yine bismillâh ey debîr-i úalem 
 äalavât ile eyle vaøè-ı raúam 
 
2 Óamd-òân ol simâù-ı maènâda 
 Ey bisâù-ı beyânda àarú-ı nièam 
 
3 Òân-ı endîşede åenâ eyle 
 Demdir ey mîz-bân-ı feyø ü óikem 
 
4 Ey serâyende murà-ı dest-âmûz 
 Bülbül-i òoş-ãafîr-i âteş-dem 
 
5 èİlm-i edvârda müsellemsin 
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 Nola gün gibi nâmıñ olsa èalem 
 
6 Rûmiyâna gehi ser-âàâz it 
 Ola èuşşâú-ı bî-nevâ òurrem 
 
7 èArabâna gehi óicâz eyle 
 Teşne şeh-nâzıña seniñ èâlem 
 
8 Gâh göster hevâ-yı evce çıúup 
 Nicedir naàme-i èIrâú u èAcem 
 
9 Ney-i naômıñda itsün âmîziş 
 äavt-ı Rûm u èArab u èAcem bâ-hem 
 
10 Dem-be-dem seyr idüp maúâmâtı 
 Yine çıúsañ Óüseyniye görsem 
 
11 Neàamât itmede muòayyersin 
 Eyler icrâ demiñ ne pîş ü ne kem 
 
12 Eyle òûnîn terâneler şeb ü rûz 
 Dil-figârıñ büzürg ü kûçek hem 
 
13 Tâze bir ãavt-ı dil-firîb it kim 
 Zühreyi óayret eylesün ebkem 
 
14 Midóat-i çâr-yâra úıl âheng 
 äal o gül-zâr-ı bî-òazâna neàam 
 
15 Nefesiñ var ola disün işidüp 
 Çarò-ı çârümde èÎsî-i Meryem 
 
16 Olsun evvel terâne-i taóúîú 
 Naàme-i vaãf-ı óayret-i äıddîú 
 
 Midóat-i Óaøret-i Ebû-Bekr-i äıddîú Raêiyallâhu èAnh 
 II 
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17 Ehl-i İslâma server ü sâlâr 
 Òâce-i ser-úavâfil-i aórâr 
 
18 Yâr-ı àâr-ı óabîb-i óaøret-i Óaú 
 æânîye'åneyni iõ-hümâ fi'l-àâr1 
 
19 Pâdişâh-ı úalem-rev-i taóúîú 
 èAlem-efrâz-ı leşker-i ebrâr 
 
20 Yem-i ãıdú u ãafâ muóîù-i vefâ 
 Kân-ı èirfân u maèden-i esrâr 
 
21 äubó-ı ãâdıú-nihâd u rûşen-dil 
 Maùlaè-ı nûr u maşrıú-ı envâr 
 
22 Ravøa-i kûyı cennetü'l-meévâ 
 Sidre-i úaddi naòl-i Ùûbâ-bâr 
 
23 O iki dîde-i óaúîúat-bîn 
 Bâà-ı ãıdúa dü-nergis-i bîdâr 
 
24 Çemenistân-ı èilm ü èirfânda 
 Gülbün-i bî-òazân gül-i bî-òâr 
 
25 Õerre-i âfitâb-ı maèrifeti 
 äubó-ı tâbân u neyyir-i nevvâr 
 
26 Úaùre-i baór-i cûd u mekrümeti 
 Yem-i èummân u úulzüm-i zeòòâr 
 
27 Tûde-i şâh-râh-ı iúbâli 
 Çarò-ı gerdûn u gerdiş-i devvâr 
 
28 Rîze-seng-i óarîm-i iclâli 
 Mihr ü mâh u åevâbit ü seyyâr 

                                                           
1 Tevbe Sûresi 40. ayetinin "mağarada bulunan ikinin biri iken" anlamındaki kısmı iktibas edilmiştir. 
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29 Òâk-i pâk-i der-i muèallâsı 
 Sürme-i dîde-i ûlü'l-ebãâr 
 
30 Vaãf-ı gülşen-serâ-yı rifèatidir 
 Cennetün tecrî taótehâ'l-enhâr 
 
31 Merkez-i èizzetinde devr-i felek 
 Pây-ber-câ çü noúùa-i pergâr 
 
32 Evvelîn çâr-yâr-ı bî-hem-tâ 
 Maórem-i òâã-ı nâzenîn-i Òudâ 
 
 Midóat-i Óaøret-i èÖmerü'l-Fârûú Raêiyallâhu èAnh 
 III 
33 Biri sulùân-ı maèdelet-güster 
 Zîb-i evreng-i dâd yaèni èÖmer 
 
34 äâóib-i úabøa óaøret-i Fârûú 
 Seyf-i meslûk-ı dîn-i peyàamber 
 
35 Pîşvâ-yı úavâfil-i İslâm 
 Şeh-i nuãret-livâ ôafer-leşker 
 
36 Dürretü't-tâc-ı cümle-i aãóâb 
 Server-i dîn òıdîv-i pâk-siyer 
 
37 Şemè-i meclis-fürûz-ı dîn-i mübîn 
 èÂúıbet-sûz-ı ehl-i ôulmet u şer 
 
38 Pâdişâh-ı memâlik-i èirfân 
 Şehr-bend-i kemâle şeh-bender 
 
39 Úadr ile rîze-seng-i dergâhı 
 Tâc-dârâna gevher-i efser 
 
40 Tîr-i òûn-rîzine úader peykân 
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 Tîà-ı ser-tîzine úaøâ cevher 
 
41 Bîşe-zâr-ı ãalâbetiñ şîri 
 Heybet-i tâm ile àaøanfer-fer 
 
42 Âferîn-òân-ı rûz-ı peykârî 
 Gökde fevc-i sürûş yerde beşer 
 
43 Düşmenâna ùılısm-ı heycâda 
 Nîze-i òışmı heft-ser ejder 
 
44 Naôar-ı òışmına maèâõâllâh 
 Olmasun kimse ol şehiñ maøhar 
 
45 Eåer-i âfitâbı az úaldı  

İde muótâc-ı nûr-ı cürm-i úamer 
 
46 Úâmet-i ser-firâzın itmiş Óaú 
 Bûstân-ı èadâlete èarèar 
 
47 Ôıll-ı èadlinde òalú râóat iken 
 Sâyesinden recîm iderdi òaõer 
 
48 Şemè-i İslâm'a pertev-i evvel 
 Yâr-ı åânî-i Aómed-i mürsel 
 
 Midóat-i Óaøret-i èOåmân-ı Õü'n-Nureyn Raêiyallâhu èAnh 
 IV 
49 Birisi menbaè-ı óayâ èOåmân 
 Mecmaè-ı óilm ü câmiè-i Úuréân 
 
50 äâóib-i óüsn-i òulú õi'n-nûreyn 
 Kân-ı èilm-i hüner yem-i èirfân 
 
51 Mâh-ı tâbân-ı âsumân-ı hüdâ 
 Mihr-i gerdûn-ı raómet-i Raómân 
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52 Bâà-bân-ı óadîúa-i tevóîd 
 Çemen-ârâ-yı gülşen-i îmân 
 
53 Maórem-i râz-ı seyyidü'l-kevneyn 
 Hem-dem-i pâdişâh-ı her dü-cihân 
 
54 èÂlem-i èâùıfet cihân-ı kerem 
 Maózen-i cûd maèden-i iósân 
 
55 Şerm-sâr-ı cemâli ins ü melek 
 Vâlih-i óüsn-i òulúı pîr ü cüvân 
 
56 Úâmet-i naòl-i bûstân-ı óayâ 
 Gülsitân-ı edebde serv ü çemân 
 
57 Gül ruòından iderdi istióyâ 
 Bâà-ı èâlemde cân-ı èâlemiyân 
 
58 Gülbün-i ravøa-i kerâmetde 
 Nuùúı bülbül ruòı gül-i óandân 
 
59 Süòanı dil-güşâ vü rûó-fezâ 
 Deheni àayb-gû-yı èâlem-i cân 
 
60 Düşmen ol şâhı eyledikde şehîd 
 Ditredi èarş u kürs ü kevn ü mekân 
 
61 Olıcaú vâãıl-ı maúâm-ı şühûd 
 èÎd idüp cânın eyledi úurbân  
 
62 Şâò-ı Ùûbâda âşiyânın añup 
 Murà-ı rûó-ı revânı oldı revân 
 
63 Daèvet olup øiyâfete rûóı 
 Gitdi dâru'n-naèîme cilve-künân 
 
64 Hem-nişîn-i Muóammed-i èArabî 
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 Yâr-ı åâliå nedîm-i bezm-i nebî 
 
 Midóat-i Óaøret-i èAliyyü'l-Murteøâ Raêiyallâhu èAnh 
 V 
65 Birisi òusrev ü òuceste-òıãâl 
 Yâr-ı maóbûb-ı Îzid-i müteèâl 
 
66 Şîr-i Yezdân èAlî veliyyullâh 
 Şâh-ı Düldül-süvâr-ı ferruò-fâl 
 
67 Lâ-fetâ-şân u hel-etâ-èünvân 
 äâóib-i Õü'l-feúâr u câh u celâl 
 
68 èArş-mesned şeh-i saèâdet-taòt 
 Şehriyâr-ı úalem-rev-i iúbâl 
 
69 Şâh-ı merdân u óaydar-ı kerrâr 
 Pâdişâh-ı serîr-i cûd u nevâl 
 
70 èÂlem-i maèrifet cihân-ı hüner 
 Baór-i èilm-i ledün muóîù-i kemâl 
 
71 Râyet-efrâz-ı èarãa-i èizzet 
 Mesned-efrûz-ı kişver-i iclâl 
 
72 Deheninde maúâl-i pür-óikemi 
 Dürc-i yâúût içinde dürr-i leéâl 
 
73 Sînesi maòzen-i kerâmet-feyø 
 Vâridâtıyla úalbi mâl-â-mâl 
 
74 Vech-i pâkin gören olur meftûn 
 Kerremallâhu vecheh aña dâl 
 
75 Miålini heybet ü ãalâbetde 
 Görmemiş çeşm-i çarò-ı dîrîn-sâl 
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76 Yine âyîne-i şecâèatde 
 Var ise èaksidir o şâha miåâl 
 
77 Levó-i esrârı ùabèıdır èârif 
 Râz-ı taóúîúi nuùúıdır óallâl 
 
78 Evvelîn baóå-i óikmetinde olur 
 Bû èAlî ebkem ü Felâùûn lâl 
 
79 Muãóaf-ı óüsn aña ãunulmuşdur 
 Nola òatm olsa anda òulú u cemâl 
 
80 Hem-dem-i bezm-i òâã-ı peyàamber 
 Çârümîn yâr u sâúî-i kevåer 
 
 Midóat-i Óaøret-i İmâmeyn Raêiyallâhu èAnhumâ 
 VI 
81 İki serv-i revân-ı bâà-ı saèîd 
 İki nev-naòl-i gülşen-i câvîd 
 
82 İki şeh-zâde-i èaôîmü'ş-şân 
 İki sulùân-ı mesned-i tevóîd 
 
83 Cân-ı èâlem biri İmâm-ı Óasan 
 èÂlem-i cân biri Óüseyn-i şehîd 
 
84 Biri dil-çâk çâk-ı semm-i sitem 
 Câm-ı zehr-âba nûş-ı òaãm-ı èanîd 
 
85 Biri leb-teşne vü derûn pür-tâb 
 áarú-ı òûn-âb-ı tîà-ı cevr-i Yezîd 
 
86 Birisi ùûùî-i maóâfil-i úuds 
 Birisi èandelîb-i èarş-ı mecîd 
 
87 Biriniñ ãubó u şâmı èîd ile úadr 
 Biriniñ şâm u ãubóı úadr ile èîd 
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88 Birisi serv-i gülsitân-ı emel 
 Birisi naòl-i bûstân-ı ümîd 
 
89 Biri kân-ı seòâda gevher-i pâk 
 Biri baór-i èaùâda mürvârîd 
 
90 Birisi úuùb-ı çarò-ı faøl u óüner 
 Birisi mürşid-i kemâl-i mürîd 
 
91 Bir ãadefde iki dür-i yektâ 
 Bir felekde iki meh ü òurşîd 
 
92 Gülbün-i ravøa-i şehâdetde 
 Bî-òazân iki verd-i sürò ü sefîd 
 
93 äadr-ı eyvân-ı èilm ü èirfânda  
 İki şâhen-şeh-i vaóîd ü ferîd 
 
94 İtdi lerzende cism-i aèdâyı 
 Biriniñ tünd-bâd-ı òışmı çü bîd 
 
95 Çekdi Yeécûc-ı küfre óaúúâ kim 
 Biriniñ tîà-ı úahrı sedd-i sedîd 
 
96 Úurretü'l-èayn-ı seyyidü'å-åeúaleyn 
 Nûr-ı çeşm-i èAlî vü Zehrâveyn 
 
 VII 
97 Cümle aãóâb u âl-i òusrev-i dîn 
 Maóremân-ı sürâdıúât-ı yaúîn 
 
98 Daòi cümle muhâcir ü enãâr 
 Tebaè-ı tâbièîn-i bâ-temkîn 
 
99 Daòi Zeyne'l-èâbidîn ile Bâúır 
 äâdıú u Kâôım u Rıøâ âyîn 
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100 Naúî-i muttaúî İmâm-ı Taúî 
 èAsker ü Mehdî-i Muóammed Emîn 
 
101 Daòi cümle eéimme-i İslâm 
 Evliyâ-yı kirâm u müctehidîn 
 
102 Cümlesi hep şeh-i bülend-nişân 
 Cümlesi hep òıdîv-i ãadr-nişîn 
 
103 Leşker-i dîne her birisi ôahîr 
 Ceyş-i İslâm'a her birisi muèîn 
 
104 Her biri mihr-i âsumân-ı şeref 
 Her biri mâh-ı burc-ı èillîyyîn 
 
105 Her biri reh-nümâ-yı ãıdú u sedâd 
 Her biri pîşvâ-yı dîn-i mübîn 
 
106 Her biri pâdişâh-ı èarş-mekân 
 Her biri şehriyâr-ı sidre-mekîn 
 
107 Rehberân-ı úavâfil-i èirfân 
 Serverân-ı kemâl-i óikmet-bîn 
 
108 Hâdimân-ı binâ-yı küfr ü êalâl 
 Òâdimân-ı serâ-yı şerè-i metîn 
 
109 Baór-i õât-ı Muóammedîde ezel 
 Çâr mevc oldı çâr-yâr-ı güzîn 
 
110 Óasan ile Óüseyn o deryâda 
 Bir ãadef içre iki dürr-i åemîn 
 
111 Oldılar hep şinâveri o yemiñ 
 Âl ü evlâdı ãaób-ı feyø-i úarîn 
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112 Demdir olsa bu naôm-ı tâze niôâm 
 Raêıyallâhu èanhum ile tamâm 
 
 VIII 
113 Yâ İlâhî be-óaúú-ı õât u ãıfât 
 Be-ôuhûr-ı ôahîr-i mevcûdât 
 
114 Be-óaú-ı lâ ilâhe illallâh 
 Be-ãalât u be-ãavm u óacc u zekât 
 
115 Be-ãaf-ı enbiyâ vü òayl-i rusül 
 Be-livâ-yı şefîè-i maòlûúât 
 
116 Be-leb-i zemzem ü be-saèy ü ãafâ 
 Be-maúâmât-ı Kaèbe vü èArafât 
 
117 Be-revân-ı çihâr-yâr-ı güzîn 
 Be-dürûd-ı ãalât u teslîmât 
 
118 Be-cemâl-i Óasan be-óüsn-i Óüseyn 
 Be-kemâl-i düvâzdeh-sâdât 
 
119 Be-şebistân-ı ehl-i beyt-i resûl 
 Be-óarem-gâh-ı èiãmet-i zevcât 
 
120 Be-kerâmât-ı ãaób u âl-i kirâm 
 Be-münâcât-ı ehl-i fevz ü necât 
 
121 Be-dem-i ictihâd-ı müctehidîn 
 Be-òulûã-ı èibâdet ü ùâèât 
 
122 Be-úıyâm u úuèûd-ı ùâèatiyân 
 Be-rükûè u sücûd-ı ehl-i ãalât 
 
123 Be-şehîdân-ı èarãa-gâh-ı cihâd 
 Be-àuzât u be-òûn-ı tîà-ı àuzât 
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124 Baúma rûy-ı siyâhıma yâ Rab 
 Olıcaú ãubó-ı èarãa-i èaraãât 
 
125 èİlm ü èirfân ile ser-efrâz it 
 Keremiñden Naôîm'i de bi'õ-õât 
 
126 Bî-kesiñdir o nâ-murâd olsun 
 Vâãıl-ı ãad-merâtib u derecât 
 
127 Luùf idüp vir murâd-ı maúãûdın 
 Ey berârende-i heme óâcât 
 
128 İki èâlemde eyle òurrem u şâd 
 Bi'n-nebiyyi ve âlihi'l-emcâd 
 
 5 (T: 171a, H: 112b, R: 161a, A: 68b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 
 I 
1 Evvel úademe gitdi èinân-ı dilim elden 
 Yâ Rab baña yol vir geçeyim sehv ü õelelden 
 
2 Òûn-âbe gibi òaclet ile yerlere geçdim 
 Her óâl ile şermende olup sû-i èamelden 
 
3 èİãyân ile hemvâre güõâr eyledi èömrüm 
 Yaõıú başımıñ yazusı bu ise ezelden 
 
4 Úayd-ı ser-i gîsû-yı bütân ile muúayyed 
 Úurtulmadı dil keşmekeş-i ùûl-i emelden 
 
5 Her vech ile müstaàraú-ı çirk-âb-ı òaùâyım 
 Yoú bir èamelim kendimi óayfâ ki bilelden 
 
6 Allâh meded senden olur luùf u èinâyet 
 Nüzhet-geh-i taóúîúi baña eyle hidâyet 
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 II 
7 Efsürde-i dem-serdî-i èiãyân olup eyvâh 
 Bir laóôa ısınmaz baña şimdi dil-i gümrâh 
 
8 Ne hem-dem ü ne hem-reh ü ne bedreúa feryâd 
 Ôulmet-geh-i èiãyâna düşürdüm dili nâgâh 
 
9 Şâm u seóerim maèãiyet ü cürm ile geçdi 
 Bî-hûde güõâr itdi nice sâl ü nice mâh 
 
10 Pür òaùù-ı òaùâdır ãafaóât-ı èamelim hep 
 Aña úalem-i èafvı meger kim çeke Allâh 
 
11 Ey óıør-ı hidâyet yetiş Allâh içün olsun 
 Úaldım reh-i târîk-i maèâãîde meded âh 
 
12 Óâl-i dilimi sû-i èamel itdi müşevveş 
 Yaş yerine demdir aúıdırsa gözüm âteş 
 
 III 
13 Uydum heves-i nefs-i ôalûm ile hevâya 
 Esbâb-ı dili bâd-ı hevâ virdi fenâya 
 
14 Ârâm-gehim òalúa-i bezm-i mey olup óayf 
 Sehv ile düşürdüm yolı girdâb-ı òaùâya 
 
15 Her laóôa ãudûr itmede ãad-gûne maèâãî 
 Úaldı işim ancaú kerem ü luùf-ı Òudâya 
 
16 Emr itdüginiñ biñde birin itmedim icrâ 
 Nehy itdügi òoş geldi bu ben bî-ser ü pâya 
 
17 Levó-i èamelim gibi siyeh ãafóa-i rûyum 
 Bilmem ne yüzle varırım bezm-i liúâya 
 
18 èAdl eyler ise óâlime ãad-óayf o sulùân 
 Luùf eyler ise cürmüme ola mûcib-i àufrân 
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 IV 
19 Güstâòlıàım òâùıra geldikce àamımdan 
 Òacletle geçerdim yere bulsam elemimden 
 
20 Dâmân u girîbânımı farú eylemem aãlâ 
 İtdiklerim añdıkça kemâl-i nedemimden 
 
21 Yoú Óaúú'a yarar bir èamelim böyle úalursa 
 Baàrım úara úan olduàı yeg èayş u demimden 
 
22 Yaúdı cigerim nâr-ı maèâãî o úadar kim 
 Âteş yaàar âh-ı seóer-i dem-be-demimden 
 
23 Devr itse eger meclis-i cürm ü günehimde 
 Òûn-âb-ı òacâlet dökülür câm-ı cemimden 
 
24 Yâ Rab beni luùf eyle geçür râh-ı òaùâdan 
 Úurtar dil-i güstâòımı sevdâ-yı sivâdan 
 
 V 
25 Dilbeste-i endûh beden àamla şikeste 
 Evúât güõâr itmede işkeste vü beste 
 
26 Derdâ vü ãad-efsûn dirîàâ vü ãad-efsûs 
 èİãyân ile geçdi bu úadar vaút-i òuceste 
 
27 Üftâde çeh-i maèãiyet oldum meded eyvâh 
 Pâ-laàziş-i sehv ola işi döndüm o meste 
 
28 Cürmüm gelicek òâùıra óayret beni eyler 
 Çün ãûret-i dîvâr ser-efgende nişeste 
 
29 Sen eyle devâ şerbet-i èafvıñla Òudâyâ 
 Oldı dil ü cân tâb-ı teb-i cürm ile òaste 
 
30 İmdâd şifâ-òâne-i luùfuñdan İlâhî 
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 Ey èâciz-i dermândeleriñ dâd u penâhı 
 
 IV 
31 Ey iki cihânı yaradan òâlıú u bî-çûn 
 Vey muòteriè-i ùaró-ı zemîn ãâniè-i gerdûn 
 
32 Óayrân-şüde-i óikmetin idrâk-ı Arisùû 
 Gümgeşte-reh-i maèrifetiñ èaúl-ı Felâùûn 
 
33 İdrâk-i beşer õâtıñı óâşâ ola derrâk 
 Çoú ehl-i òıred oldı bu fikr ile ciger-òûn 
 
34 Ya ben nice taèrîf ideyim mihr-i ãıfâtıñ 
 èAúlım daòi kem õerre-i vaãfıñda diger-gûn 
 
35 Úıl faølıñı tevfîú-i İlâhî baña itsün 
 Leylâ-yı kemâliñ dil-i dîvânemi Mecnûn 
 
36 Mey-òâne-i feyøiñde beni meróametiñden 
 Mest eyle şarâb-ı úadeó-i maèrifetiñden 
 
 VII 
37 Yâ Rab dil-i maózûnumı úıl àuããadan âzâd 
 Faòr-i dü-serâ èaşúına eyle beni dil-şâd 
 
38 Luùf u keremiñ óürmetine geç günehimden 
 İósânıña úaldım seniñ ancaú meded imdâd 
 
39 Âşüfte vü âvâre vü bî-çâre Naôîm'im 
 Eyle dil-i vîrânımı luùfuñ ile âbâd 
 
40 Gülzâr-ı åenâ-kârî-i õât u ãıfatıñda 
 Cân bülbüli olsun neàam-ı õikriñe muètâd 
 
41 Ümmîdim odur rûóumı úabø eyledigiñde 
 Gül-berg-i óayâtım olıcaú mevt ile berbâd 
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42 Õikrim ola Allâh-ı áanî celle celâlüh 
 Fikrim ola hep zemzeme-i èamme nevâlüh 
 
 6 (T: 172a, H: 113b, R: 162a, A: 75b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
 I 
1 Gel ey muúayyed-i zünnâr-ı bend-i şehvânî 
 Yeter perestiş-i deyr-i óicâb-ı cismânî 
 
2 Gel ey misâfir-i àaflet-serâ-yı kevn ü fesâd 
 Yeter bisâù-ı simâù-ı hevâda mihmânî 
 
3 Gel ey úaøâ-yı maèâãîde zâr ü ser-geşte 
 Yeter bu dûrî-i úurb-ı rıøâ-yı Rabbânî 
 
4 Gel ey fütâde çeh-i bî-bün-i güneh-kârî 
 Yeter ola dil ü cân-ı èazîz zindânî 
 
5 Gel ey muúîm-i nişîmen-geh-i hevâ vü heves 
 Yeter bu mestî-i câm-ı şârâb-ı òüsrânî 
 
6 Gel ey menâzil-i emr-i hevâda ser-gerdân 
 Yeter o vâdî-i menhîde bu şitâbânî 
 
7 Gel ey girifte-i zencîr-i şaóne-i èiãyân 
 Yeter fütâdegî-i bend-i fièl-i şeyùânî 
 
8 Bu beyè-gâhda sûduñ zebânı olmaz mı 
 Bahâr-ı gülşen-i èömrüñ óazânı olmaz mı 
 
 II 
9 Uyup dile ser-i kârıñ günâh ola tâ-key 
 Hevâ-yı nefs ile óâliñ tebâh ola tâ-key 
 
10 Beyâø-ı defter-i aèmâl ãad-hezâr efsûs 
 Sevâd-ı sû-i èamelden siyâh ola tâ-key 
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11 Hevâ ile geçe lâyıú mıdır sinîn ü şühûr 
 Reh-i òaùâda nice sâl ü mâh ola tâ-key 
 
12 Taóammül eyleyesiñ bâr-ı cürm ü èiãyâna 
 Kemâl-i èacz ile úaddiñ dü-tâh ola tâ-key 
 
13 Belâ-yı èaşúa düşüp daèvî-i mecâzîde 
 Güvâh-ı óâl-i diliñ âh vâh ola tâ-key 
 
14 Ruò-ı nedâmeti sürmez mi òâk-i inãâfa 
 Dile óarîm-i heves secde-gâh ola tâ-key 
 
15 Viãâle perde-i hicrân óicâb olup dil ü cân 
 Baèîd-i dergeh-i úurb-ı İlâh ola tâ-key 
 
16 Olup hevâ vü heves àam-güsâr u meénûsuñ 
 Yazıú degil mi saña yoú mı èâr u nâmûsuñ 
 
 III 
17 Bu èarãada yeter olduñ fütâde-câh-ı mecâz 
 Revâ mıdır daòi çeşm-i óaúîúat olmaya bâz 
 
18 Dirîà olmadı bî-dâr dîde-i cânıñ 
 Nedir bu mertebe òâb-ı girân-ı pister-i nâz 
 
19 Fiàân ki bulmadadır èömr-i nâzenîn encâm 
 Henûz itmedesiñ sen maèâãîye âàâz 
 
20 Bu òâk-dânda yeter eyle üstüòân-çîni 
 Hümâ-yı cân úafes-i tenden itmeden pervâz 
 
21 Şuèâè-ı âh daòi levó-i cürmi yaúmaz mı 
 Derûn-ı dilde bulunmaz úalur mı sûz u güdâz 
 
22 Yazıú degil mi muúîm-i künişt-i àaflet olup 
 Cebîniñ olmaya pür-gerd-i secde-gâh-ı niyâz 
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23 Meger ãaóîfe-i èiãyânı eyleye ùûmâr 
 Kef-i şefâèat-i sulùân-ı òıùùa-i iècâz 
 
24 Şeh-i zemîn ü zamân pâdişâh-ı heft-eflâk 
 Penâh-ı kevn ü mekân şâh-ı mesned-i levlâk 
 
 IV 
25 Òudâygân-ı dü-èâlem şehen-şeh-i kevneyn 
 Òıdîv-i her dü-serâ yaèni seyyidü'å-åeúaleyn 
 
26 Óabîb-i óaøret-i Mevlâ Muóammed-i èArabî 
 Şeh-i serîr-i ùırâz-ı úalem-rev-i dâreyn 
 
27 Sütûde õât-ı òudâvend-i Yeårib ü Baùóâ 
 Cenâb-ı Aómed-i Muòtâr ãâóibü'l-óaremeyn 
 
28 Penâh-ı èâlem ü âdem şeh-i leèamrük-tâc 
 Binâ-yı pâk-i óasen cedd-i nâzenîn-i Óüseyn 
 
29 Yegâne ãaf-der-i ãâóib-úırân-ı kişver-gîr 
 èAlem-ùırâz-ı ãufûf-ı àuzât-ı bedr-i Óuneyn 
 
30 Fürûà-ı mihr-i hidâyet ki itdi tîre iken 
 Óarem-serâ-yı dili feyø-i nûr-ı èaşú ile zeyn 
 
31 áubâr-ı dergehi kerrûbiyâna kuól-i baãar 
 èAceb midir göze çekmek olursa farøü'l-èayn 
 
32 Miyân-ı âb u gil içre nihân iken âdem 
 Penâh-ı òilúat idi ol güzîde-i èâlem 
 
 V 
33 Òaùîb-i minber-i refref imâm-ı úıble-i dîn 
 Delîl-i râh-ı hüdâ muútedâ-yı ehl-i yaúîn 
 
34 Ôahîr-i èâlem ü insân òulâãa-i dü-cihân 
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 Òıdîv-i sidre-mekân pâdişâh-ı èarş-mekîn 
 
35 Şefîè-i külli ümem mültecâ-yı rûz-ı nedem 
 Penâh-ı èâlem ü âdem òudâygân-ı güzîn 
 
36 Şeh-i serîr-i nübüvvet peyemberi õî-şân 
 Güzîde òusrev-i dîvân-òâne-i tekvîn 
 
37 Fürûà-ı mehce-i râyât-ı şân u şevketiniñ 
 Kemîne lemèasıdır âfitâb u ãubó-ı pesîn 
 
38 èAzîz-i Mıãr-ı dü-èâlem ki çarò-ı vâlâya 
 Fürûà-ı óilmi eger ãalsa sâye-i temkîn 
 
39 Miåâl-i Yûsuf-ı Kenèân olurdı mihr-i münîr 
 äabâó-ı maóşere dek çeh-nişîn-i úaèr-ı zemîn 
 
40 Yegâne úâfile-sâlâr-ı bâmdâd-ı raóîl 
 Terâne-i ceresi bâng-i ãûr-ı İsrâfîl 
 
 IV 
41 Bihîn bahâr-ı risâletle itmiş Îzid-i pâk 
 Vücûdını çemen-ârâ-yı ravøa-i levlâk 
 
42 Muóîù-i dâéire-i şeş-cihât-ı òilúat kim 
 Kemîne noúùa-i pergâr-ı úadridir eflâk 
 
43 Kirâmî-gevher-i baór-i ledün ki vaãfında 
 áarîú-i mevce-i girdâb-ı èacz olur idrâk 
 
44 Süvâr-ı esb-i saèâdet ki bend-i şerèi ider 
 Hümâ-yı èâlem-i lâhûtı beste-i fitrâk 
 
45 Der-i maóabbetini baór-i dilde bulmayanıñ 
 äadef gibi ola yâ Rab derûn-ı sînesi çâk 
 
46 áubâr-ı dergehine cebhe-sây olmayanıñ  
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 Ola vücûduna ârâm-gâh òâk-i helâk 
 
47 O gün olur mı èaceb òâk-i âsitânında 
 Leb-i niyâzım ola naàme-senc-i rûóî fidâk 
 
48 Diyem óuøûruna vardıúda es-selâmu èaleyk 
 Ùavâf-ı Kaèbe-i kûyında söyleyem lebbeyk 
 
 VII 
49 Penâh idüp o óarem-gâh-ı èâlem-ârâyı 
 áubâr-ı dergehine eyleyüp cebîn-sâyı 
 
50 Bir iki beyt ile sevgend idüp óuøûrında 
 Diyem cenâbına óâl-i Naôîm-i şeydâyı 
 
51 Be-èaşú-ı pâk-i İlâhî be-feyø-i maóbûbî 
 Be-nûr-ı bâriúa-i lemèa-i tecellâyî 
 
52 Be-ãaób u âl-i Betûl ü be-çâr-yâr-i güzîn 
 Be-óaúú-ı òûn-ı ciger-guşegân-ı Zehrâyî 
 
53 Be-çâk-dârî-i dâmân-ı èiãmet-i Yûsuf 
 Be-dest-bürden-i güstâòî-i Zelîòâyî 
 
54 Be-óüzn-i òâùır-ı èâşıú be-şâdî-i maèşûú 
 Be-dil şikestî-i Mecnûn be-nâz-ı Mevlâyî 
 
55 Be-sûz-ı sîne-i rindân-ı èaşú u medhûşî 
 Be-âb-ı dîde-i mestân-ı bezm-i tenhâyî 
 
56 Nedîm-i bezm-i óaúîúat-serâ-yı òâã eyle 
 Reh-i mecâzdan ol bî-kesi òalâã eyle 
  

7 Terkîb-i Bend-i Mièrâciyye Şâh-ı Risâlet-penâh1 
 (T: 173b, H: 115a, R: 163b, A: 74b) 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
 I 
1 Sepîde-dem ki ãalup mihr sâye ùâú-be-ùâú 
 Göründi mehce-i zerrîn-i úaãrına eùbâú 
 
2 Cihâna èarø-ı cemâl itdi òüsrev-i òâver 
 Açıldı revzen-i kâò-ı sipihr-i heft-revâú 
 
3 Yine şehen-şeh-i ãubó itdi ãavlecân-bâzî 
 Pür oldı şaèşaèa-i kûy-ı mihr ile âfâú 
 
4 Sipihr-i zer-varaú-ı mihri óall idüp itdi 
 Seóer felekleri óal-kârî sebz-gûn evrâú 
 
5 Degil şafaú felegiñ saúf-ı âlin eyledi zeyn 
 Fürûà-ı şemse-i şems ile úudret-i Òallâú 
 
6 Miåâl-i şîşe-i eflâk sîne-ãâf olanıñ 
 Dilinde şâm u seóer nûr-ı Óaúú ider işrâú 
 
7 Pür eyledi èaraú-ı ãubó câm-ı mihri yine 
 Òumâr-ı òâbını defè itdi Rûm u Şâm u èIrâú 
 
8 Nesîm-i ãubó gül-i âfitâbı açdı nola 
 Bulur revnaú anıñ ile bu şîşe-i berrâú 
 
9 Güşâde oldı gül-i çâr-bâà-ı çarò-ı berîn 
 Gülüp açıldı yine sebze-zâr-ı rûy-ı zemîn 
 
 II 
10 Çemen geyindi ser-â-ser úabâ-yı gûn-â-gûn 
 Basîù-i òâke döşendi bisâù-ı bûúalemûn 
 
11 Riyâø-ı cennete döndürdi farù-ı nâmiyeden 
 Bu şûre-zârı yine feyø-i óikmet-i bî-çûn 
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12 Hezâr-şevú ile açdı çemende nergisler 
 Nigâh-ı ibret ile ãunè-ı õü'l-celâle èuyûn 
 
13 Bahâr irişdi açıldı şükûfe-zâr görüp 
 Revâ mı olmayam ey dil-siyâh maàz-ı cünûn 
 
14 Çemende destine zerrîn úadeó alup gül-i âl 
 Tamâm eyledi mestâne keşf-i râz-ı derûn 
 
15 Ayaàı silsile-i cûda serde lâne-i murà 
 Bahâr eyledi her naòl-i bîdi bir mecnûn 
 
16 èAceb mi çâk-ı girîbân iderse àonca-i ter 
 Görünce sünbüli âşüfte lâleyi dil-òûn 
 
17 Görüp ruò-ı güli rîz-i niúâb-ı sebzinden 
 Terânesin nola bülbüller itse perde-birûn 
 
18 Çemende ãavt-ı hezâr ile verd-i âli görüñ 
 Şükûfe-zâra geliñ ãunè-ı õü'l-celâli görüñ 
 
 III   
19 Tebârekallâh eyâ nev-bahâr-ı èâlem-i rûó 
 Ki metn-i gülşen-i râz-ı derûna virdi şürûó 
 
20 Zehî bahâr ki görse kenâre-i cûyın 
 Ola cünûn ile zencîre-rîz-i tevbe-naãûó  
 
21 Temevvüc eyledi ùûfân-ı bâà oldı yine 
 Óadîúa muòtelif ezhâr ile sefîne-i Nûó 
 
22 èAceb mi eylese bülbül çemende ehl-i dili 
 Seóer şemîm-i gül-i nûş-òand câm-ı ãubûó 
 
23 Olurdı şaóne-i ebr-i bahârî merhem-sâz 
 Ezelden olmasa ger lâleniñ dili mecrûó 
 



1168 
 

24 Dehân-ı àonca açıldı çemende güftâra 
 äımâò-ı bülbüle àâéibden irdi fetó ü fütûó 
 
25 Der-i óadîúa-i ùabèım benim de açıldı 
 Nesîm-i feyø-i Òudâ eylese nola meftûó 
 
26 Ki olmada nefesi èandelîb-i cân u diliñ 
 Nevâ-yı medó-i gül-i bâà-ı şerè ile memdûó 
 
27 Òudâygân-ı dü-èâlem şeh-i leèamrük-tâc 
 Òıdîv-i òıùùa-i levlâk ãâóibü'l-Mièrâc 
 
 IV 
28 Fürûà-ı mihr-i hüdâ mâh-ı leyletü'l-İsrâ 
 Penâh-ı her dü-serâ şâh-ı Yeårib ü Baùóâ 
 
29 O nâzenîn ki óarem-gâh-i Ümmühânî'de 
 Meger saèâdet ile bir şeb eylemişdi câ 
 
30 Getürdi peyk-i ilâhî o şebde müjde-resân 
 O şâha èizzet ile bir Burâú-ı bî-hemtâ 
 
31 Sevâd-ı kâküli sevdâ-fezâ-yı leyle-i úadr 
 Øiyâ-yı cebhesi pertev-rübâ-yı şems-i êuóâ 
 
32 Süvâr olup aña Cibrîl'i itdi àâşiye-dâr 
 Maúâmın eyledi bir demde Mescid-i Aúsâ 
 
33 Revân-ı cümle-i peyàamberâna oldı imâm 
 O muútedâ-yı ümem ol şefîè-i rûz-ı cezâ 
 
34 Basîù-i òâkdan oldı bisâù-ı úurba revân 
 İdüp Burâú'ını rûóü'l-emîn ile hem-pâ 
 
35 Sipihr-i evvel idüp pây-ı raòşını taúbîl 
 Dem-i laùîfine virdi şafaúla reng-i óınâ 
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36 Kemâl-i óüsnüne óayrân olup o sulùânın 
 Fürûà-ı ùalèati bildirdi mâha noúãânın 
 
 V 
37 Òırâm-ı nâz iderek Burâú-ı müşgîn-düm 
 Olunca èâzim-i rifèat-serâ-yı nüh-ùârüm 
 
38 Dizüp cevâhir-i teslîmi rişte-i naôma 
 Úaãîde sundı o şâha debîr-i çarò-ı düvüm 
 
39 Hirâs-ı şerèi ile zühre sâzın itdi şikest 
 äadâ-yı èazmi olup lerze-baòş-ı ùâú-ı süvüm 
 
40 Nişâne-i süm-i pür-nûrıdır degil òurşîd 
 Olunca cilve-geh-i raòşı èarãa-i çârüm 
 
41 Görüp dü-tîà-ı siyâh-tâb ebruvânın o dem 
 Düşürdi òançerin elden müvekkil-i pencüm 
 
42 Bulup metâè-ı úudûmiyle müşterî devlet 
 Donandı şemè-i nücûm ile çâr-sû-yı şeşüm 
 
43 Fürûà-ı nûr-ı cemâli pür itdi eflâkı 
 Baãıldı kevkebe-i şâha kevkeb-i heftüm 
 
44 Gelince Sidre'ye Cibrîl úaldı nâle-künân 
 Bu iftirâú ile èaúl-ı küll itdi èaúlını güm 
 
45 Serîr-i èaşúa vücûd-ı şerîfi virdi şeref 
 Müşerref oldı úudûmiyle ol şehiñ refref 
 
 VI 
46 Maúâm-ı nûrı güõâr eyleyüp o neyyir-i cûd 
 Vücûd-ı kâmili oldı nedîm-i bezm-i şühûd 
 
47 Miåâl-i tîr-i duèâ irdi úâbe úavseyne 
 Maúâmın eyledi âmâc-gâh-ı úurb-ı Vedûd 
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48 Tekellüm eyledi bî-óarf ü ãavt Òâlıú ile 
 Tamâm olup aradan refè-i úayd-ı güft ü şinûd 
 
49 O bezm-i òâãda hestî vü nistî bir idi 
 Berâber idi vuãlat-serâda bûd u nebûd 
 
50 Ùaşup dökildi èuyûn-ı tecellî-i dîdâr 
 Zülâl-i vuãlata úandı o maúãad u maúãûd 
 
51 İcâzet oldı o dem bâr-gâh-ı èizzetden 
 Murâdı üzre úaøâ itdi óâcetin maèbûd 
 
52 äabâó u şâm o sulùân-ı èarş-eyvânıñ 
 Revân-ı pâkine tâ óaşr ola ãalât ü dürûd 
 
53 Hezâr-şükr úudûmiyle itdi ümmetine 
 èAùâ-yı Îzid'i tebşîr o Aómed-i Maómûd 
 
54 Vücûdı òilúat-i kevne medâr iken anıñ 
 Daòi sirişte degildi òamîri insânıñ 
 
 VII 
55 Eyâ şeh-i seyyid-i ümmet es-selâmu èaleyk 
 Şefîè-i ümmet olan óaøret es-selâmu èaleyk 
 
56 Çihâr-yârıñ iden beyt-i dîne çâr-erkân 
 Penâh-ı şeş-cihet-i òilúat es-selâmu èaleyk 
 
57 Óarîm-i bâr-geh-i úurb-ı èizzet-i Îzid 
 Nedîm-i bezm-geh-i vaódet es-selâmu èaleyk 
 
58 Güzîde gevher-i gencîne-i ùılısm-ı ezel 
 Bihîn dürr-i ãadef úudret es-selâmu èaleyk 
 
59 Muóîù-i èâlem-i èirfân cihân-ı èilm-i ledün 
 Seóâb-ı pür-güher-i óikmet es-selâmu èaleyk 
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60 Meh-i sipihr-i ezel mihr-i âsumân-ı ebed 
 Fürûà-ı bâriúa-i raómet es-selâmu èaleyk 
 
61 Zamân-ı maóşere dek kâéinâta ser-tâ-ser 
 Şerîèat ile viren zînet es-selâmu èaleyk 
 
62 Görünce óâl-i èiãyânı yine şefâèatle 
 Cezâ gününde iden şefúat es-selâmu èaleyk 
 
63 Dirîà eyleme şâhım şefaèâtiñ benden 
 Úuluñ Naôîm-i güneh-kâra meróamet senden 
 
 8 Terkîb-i Bend-i Meråiyye-i İmâm-ı Óüseyn Raêiyallâhu èanh1 
 (T: 175b, H: 117a, R: 165a, A: 82b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
 I 
1 Demdir fiàâna başla gel ey cân-ı nâ-tüvân 
 Dutsun cihânı velvele-i nevóa vü fiàân 
 
2 Demdir firâú-ı mâtem-i şâh ile èâlemi 
 áarú eyle eşk-i âl ile ey çeşm-i òûn-feşân 
 
3 Eyle hücûm-ı óasret ile nâleñi bülend 
 Olsun ãadâ-yı âh ile pür çarò-ı âsumân 
 
4 Düşsün zemîne velvele-i mâtem-i Óüseyn 
 Çıúsun sipihre àulàule-i âh-ı èâşıúân 
 
5 Úılsun bu demde sînesini pâre pâre òalú 

Olsun bu demde òûn-ı ciger dîdeden revân 
 

6 Úaddin hemîşe çarò egüp úanlar aàlasun 
 Girsün siyâh câmelere òayl-i úudsiyân 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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7 Mâh-ı muóarrem oldı göñül mâtem eyle gel 
 Demdir ki sûz-ı şîven ile yansun ins ü cân 
 
8 Sûz-ı firâú-ı şâh-ı şehîdân-ı Kerbelâ 
 Düşdi cihâna mâtem-i sultân-ı Kerbelâ 
 
 II 
9 Yansun derûn-ı sîne-i çarò-ı sitîze-kâr 
 Çıúsun sipihre şuèle-zenân âh-ı pür-şerâr 
 
10 Mâh-ı felek firâk ile zerd ü nizâr olup 
 Olsun hezâr óasret ile mihri bî-úarâr 
 
11 Ol serv-i sidre-úâmete ãad-iştiyâú ile 
 Ser-geşte-óâl cûy-ı çemen lâle dâàdâr 
 
12 Laèlin meger ki àonca añup oldı baàrı òûn 
 Her bir şükûfe òançer-i mâtemle dil-figâr 
 
13 Úılsun benefşe-ser-be-zemîn şîven eylesün 
 Sünbül-veş olsun ol da perîşân-ı rûzgâr 
 
14 Pîrâhenini pârelesün àoncalar olup 
 Bâd-ı elemle gülleriñ evrâúı târumâr 
 
15 Meråiyye-òânı oldı meger şimdi derd ile 
 Her gülbün üzre nâlede ãad-èandelîb-i zâr 
 
16 Pür-yâre itdi lâleleri tîr-i mâtemi 
 äad-pâre úıldı gülleri şemşîr-i mâtemi 
 
 III 
17 Ey luùfı yoú mürüvveti yoú çarò-ı ser-nigûn 
 Âl-i resûli miónet ile eyleyen zebûn 
 
18 Úıydıñ o şâha nice ihânetler eylediñ 
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 Dâmânıñ oldı èâúıbetü'l-emr àarú-ı òûn 
 
19 Bir úaùre ãuya teşne idüp eylediñ dirîà 
 Cevr ü cefâlar itdiñ aña ey sipihr-i dûn 
 
20 Òavf itmediñ mi òışm-ı Òudâ'dan èaceb o dem 
 Ey cevr-pîşe dehr-i denî devr-i bâz-gûn 
 
21 Devriñ tamâm olmaàa yaúlaşdı var ise 
 Kârıñ müdâm olmadadır mekr ile füsûn 
 
22 äaórâ-yı maóşere gele òûn-pâş u ser-be-kef 
 Meydân-ı óaşrı eyleye ol dem ki âl-gûn 
 
23 Âyâ olur mı sende o demde mecâl-i nuùú 
 Ey âl-i Muãùafâ'ya úıyan çarò-ı bî-sükûn 
 
24 Geçsün derûn-ı sîne-i çaròa òadeng-i âh 
 Geysün hezâr-zâr iderek âsumân siyâh 
 
 IV 
25 Úalmaz bu cürm yanıña ey çarò-ı pür-şitâb 
 Meséûl olunca rûz-ı cezâda nedir cevâb 
 
26 Òavf itmediñ mi Óaú'dan idüp böyle cüréeti 
 Faòr-i cihândan eylemediñ ùutalım óicâb 
 
27 Cism-i laùîfin eylediñ âàişte òûn ile 
 Úıydıñ o nâzenîne idüp cevr-i bî-óisâb 
 
28 Òalú-ı cihân bu vâúıèadan dil-figâr olup  

Girsün siyâha mâtem idüp aàlasun seóâb 
 
29 Mâtem zamânı geldi geyüp kisve-i siyâh 
 Dök eşk-i âl-gûnıñı gel ey dil-i òarâb 
 
30 Şîven zamânı geldi yanup yaúılup müdâm 
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 Sür òâke rûy-ı zerdiñi mânend-i âfitâb 
 
31 Eyle ãadâ-yı nâleñi peyveste-i felek 
 Teéåîr-i sûz-ı âh ile úıl sînesin kebâb 
 
32 Kimdir bu demde sînesi çâk olmayan göñül 
 Kimdir bu demde menzili òâk olmayan göñül 
 
 V  
33 Gel ey Naôîm-i zâr yeter eyle mâtemi 
 Òâkister itdiñ âteş-i naômıñla èâlemi 
 
34 Gel ey Naôîm-i zâr yeter sûziş-i derûn 
 Yaúdın şerâr-ı âh ile nüh-ùâú-ı ùâremi 
 
35 Gel ey Naôîm-i zâr yeter âh-ı girye-òîz 
 áarú itdiñ eşk-i germ ile mâh-ı muóarremi 
 
36 Gel ey Naôîm-i zâr yeter eylediñ fiàân 
 Terk eyle sen de nâle vü âh-ı dem-â-demi 
 
37 Gel ey Naôîm-i zâr yeter ãunma fârià ol 
 Ser-mest-i câm-ı mâteme bu kâse-i àamı 
 
38 Gel ey Naôîm-i zâr yeter eylediñ yeter 
 Fevvâre-sâz-ı úaãr-ı èazâ çeşm-i pür-àamı 
 
39 Gel ey Naôîm-i zâr yeter nâle vü enîn 
 Bezm-i fenâda eyle biraz sen de òurremi 
 
40 Demdir şarâb-ı naôm ile medhûş ol ey úalem 
 Oldı tamâm meråiyye òâmûş ol ey úalem 
 
 9 Terkîb-i Bend Óasb-i Óâl-i Òod1 
 (T: 176b, H: 118a, R: 166a, A: 67b) 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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 (Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün) 
 
 I  
1 Ey câna olan maóabbet-âmûz 
 èAşú âteşin eyleyen ciger-sûz 
 
2 Ey èâlim-i sırr ve'l-óafiyyât   
 Vey vâúıf-ı óâl-i râz-ı mermûz 
 
3 Ey nâfe-güşâ-yı ùurre-i şeb 
 Vey nûr-fezâ-yı cebhe-i rûz 
 
4 Ey nâvek-i cân-sitân-ı èaşúı 
 Çün tîr-i úaøâ iden ciger-dûz 
 
5 Ey óüsnini eyleyen bütânıñ 
 Deyr-i dile şemè-i meclis-efrûz 
 
6 Ey èuúde-güşâ-yı ùâliè-i nâz 
 Bulmaz mı niyâz baòt-ı fîrûz 
 
7 Ey óâõıú-ı dil-figâr-ı óasret 
 Ùâúat-dih-i cân-ı fürúat-endûz 
 
8 Rencûr-ı maóabbet oldı göñlüm 
 Rencîde-i fürúat oldı göñlüm 
  
 II 
9 Yaúdı dili itdi câna teéåîr 
 èAşú âteşi âh olup èalev-gîr 
 
10 Olmazdı göñül bu deñli şeydâ 
 èAşú urmasa pây-ı èaúla zencîr 
 
11 Şeró olmaya èaşúı bâà-ı dehriñ 
 Her sebzesi olsa kilk-i taórîr 
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12 Keyfiyyet-i óâl-i èaşú-ı pâke 
 äûret viremez zebân-ı taúrîr 
 
13 Levó-i serime óurûf-ı èaşúı 
 Naúş itmiş ezel debîr-i taúdîr 
 
14 Âvâze-i ãayd-ı èaşúıñ itmiş 
 Gerdûnda àazâl-i mihri naòcîr 
 
15 Dil uydı imâm-ı èaşúa itdi 
 Cân gûşını pür-ãadâ-yı tekbîr 
 
16 èAşú oldı nedîm-i àam-güsârım 
 Hep èaşú ile geçti rûzgârım 
 
 III 
17 Ben neyyir-i âsumân-ı èaşúım 
 Perverde-i òânedân-ı èaşúım 
 
18 Olsam nola mâh-veş dil-figâr 
 Ben levóa-i imtióân-ı èaşúım 
 
19 Dem-beste çü sûsenim velîkin 
 Ez-ser-tâ-pâ zebân-ı èaşúım   
 
20 Ben óarf-i ãaóîfe-i cünûnum 
 Şâyeste-i gûş-ı cân-ı èaşúım 
 
21 Ser-úâfile-i diyâr-ı derdim 
 Ser-òalúa-i kârvân-ı èaşúım  
 
22 Bir şûòuñ olup esîr-i zülfi 
 Berhem-zen-i òânumân-ı èaşúım 
 
23 Nüh cürèa-i câm-ı óasretiyle 
 Mestâne-i ser-girân-ı èaşúım 
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24 Ser-mest-i müdâm-ı óasretim ben 
 Dürdî-keş-i câm-ı óasretim ben 
 
 IV 
25 İtmekde niåâr eşk-i gülgûn 
 Giryân giryân bu çeşm-i pür-òûn 
 
26 Olmaúda terâne-senc-i hicrân 
 Nâlân nâlân bu cân-ı maózûn 
 
27 Úan aàlamadır hemîşe kârım 
 Óâlim àam-ı èaşú ile diger-gûn 
 
28 Kâr itdi dile belâ-yı óasret 
 Günden güne derdim oldı efzûn 
 
29 Bir leylî-i óüsnüñ oldum eyvâh 
 Zencîr-i maóabbetinde mecnûn 
 
30 Bir çeşm-i siyâh mest-i naòvet 
 İtdi beni bir nigehle meftûn 
 
31 Ey ùurresi òâb-gâh-ı fitne 
 Vey àamzesi sâóir-i pür-efsûn 
 
32 Yaúdı beni âteş-i firâúıñ 
 Çâú cânıma geçdi iştiyâúıñ 
 
 V 
33 Çeşmim lebrîz-i eşk-i óasret 
 Cismim pür-dâà-ı derd-i fürúat 
 
34 Gelmez mi bu àurbet ilde senden 
 Ben òasteñe bir peyâm-ı ãıóóat 
 
35 Bir şemme vefâña degmediñ mi  
 Ey àonca-i gülbün-i melâóat 
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36 Ben bî-kese çoú mı bir selâmet 
 Úurbâñıñ olam úanı mürüvvet 
 
37 Cânâ bu mıdır benimle èahdiñ 
 İnãâf eyle nedir bu vaóşet 
 
38 Yaúdı beni tâb u sûz-ı dûrî 
 Ey neyyir-i âsumân-ı naòvet 
 
39 Tâ key ola câme-i ãabûrî 
 äad-pâre-i òâr-zâr-ı óayret 
 
40 Óâlim àam-ı èaşú ile müşevveş 
 Külòan külòan dilimde âteş 
 
 VI  
41 Óasret-keş olup o ebruvâna 
 Döndi yine úâmetim kemâna 
 
42 Gözyaşı döküldi úaèr-ı òâke 
 Feryâdım irişdi âsumâna 
 
43 èArø itmek olur mı saña çün şemè 
 Sûz-ı dil-i zârı yana yana 
 
44 Kâr itdi dile òadeng-i fürúat 
 Tîr-i àam-ı èaşú geçdi câna 
 
45 Dil muràı şikâr-ı óasretiñdir 
 Ey zülf ile òâli dâm u dâne 
 
46 Olsun meh-i ùalèatıñ nümâyân 
 Ey zülfine âfitâb şâne 
 
47 èArø eyle kemân ebruvânıñ 
 Ey tîrine cân u dil nişâne 
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48 Sensiz tenhâ àarîb úaldım 
 Bîmârım ü bî-ùabîb úaldım 
 
 VII 
49 Göster yine óüsn-i bî-miåâliñ 
 èArø eyle cemâl-i bâ-kemâliñ 
 
50 Bir kerre tecellî-i cemâl it 
 Refè eyle niúâb-ı rûy-ı âliñ 
 
51 Kâşâne-i úalbim eyle rûşen 
 äal pertev-i neyyir-i cemâliñ 
 
52 Maóv eylemesün sirişk-i óasret 
 Levó-i dile naúş olan óayâliñ 
 
53 Feryâd ki dâà-ı fürúat oldı  
 Âyîne-i dilde èaks-i òâliñ 
 
54 Besdir yaúa tâb u sûz-ı hicrân 
 äun kâse-i şerbet-i viãâliñ 
 
55 Úurbân-ı èîd-i viãâliñ olsun 
 Bîçâre Naôîm-i òaste-óâliñ 
 
56 äabr eyleyemez göñül firâúa 
 èÂşıú doyamaz bu iştiyâúa 
 
 10 (T: 178a, H: 119b, R: 167b, A: 77b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
 I 
1 Úanı o dem ki nişîmen-ùırâz-ı ãoóbet idim 
 O mest-i nâz ile mey-nûş-ı bezm-i èişret idim 
 
2 Úanı o dem ki idüp yâri ãubóa dek der-ber 
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 Miåâl-i hâle hem-âàûş-ı mâh-ùalèat idim 
 
3 Úanı o dem ki ser-i kûy-ı yâr idi vaùanım 
 Hezâr şevú ile gülçîn-i bâà-ı vuãlat idim 
 
4 Úanı o dem ki olup àırre mest-i bâde-i nâz 
 Òumâr-ı dürdî-i câm-ı niyâza óasret idim 
 
5 Úanı o dem ki Cem-i meclis-i maóabbet olup 
 Şarâb-ı èaşú ile pür-õevú ü şevú ü óâlet idim 
 
6 Úanı o dem ki ruò-ı yâre eyledikçe nigâh 
 Ser-â-ser âyîne-veş çeşm-dûz-ı óayret idim 
 
7 Úanı o dem ki ãafâdan miåâl-i pervâne 
 O şemè-i bezm-i leùâfetle germ-ülfet idim 
 
8 Fiàân ki şimdi olup hecr ile perîşân-óâl 
 Gözümde úaldı o demler miåâl-i òâb u òayâl 
 
 II 
9 Görürdi dîde-i dil cilve-i úadd-i yâri 
 O serviñ olmuş idim cân ile hevâ-dârı 
 
10 Kemend-i zülfine dil baàlamışdım ol şûòun 
 Şikenc-i kâkülünüñ cân idi giriftârı 
  
11 Nigâhı siór ile itmişdi ãabrımı àâret 
 èIúâl-i èaúlım idi çîn-i zülf-i mekkârı 
 
12 Òayâl-i óüsni cilâ-baòş-i çeşm-i cânım idi 
 Anıñla egler idim sînede dil-i zârı 
 
13 Musaòòar itmiş idi naèl ile olup âteş 
 Dil-i øaèîfimi ebrûsı ile ruòsârı 
 
14 Meõâú-ı èaşúımı telò itmemişdi sâúî-i hecr 
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 Viãal-i dilber idi bezmimiñ úadeó-kârı 
 
15 èAzîz-i taòt-geh-i mıãr-ı vuãlat olmuş idim 
 Tamâm o Yûsuf-ı óüsnüñ olup òarîdârı 
 
16 Revâ mı şimdi olam künc-gîr-i mehcûrı 
 Úarar-gâh-ı dil ü cân ola çeh-i dûrı 
 
 III  
17 Fiàân u óayf ki dûrum viãâl-i cânândan 
 Dirîà u derd ki õerdim belâ-yı hicrândan 
 
18 Kenâr-ı çeşmimi demdir ki eşk-i şuèle-feşân 
 İde nümûne dem-â-dem tenûr u ùûfândan 
 
19 İdüp o Yûsuf-ı óüsnüñ àamında Yaèúûb'ı 
 Nişân virir dil ü cân şimdi beyt-i aózândan 
 
20 èAceb mi fürúati itse cihânı tîre vü târ 
 áubâr-ı kûyı olup dûr dîde-i cândan 
 
21 Bilürse èilletimi nabø-gîr-i derdim olup 
 Mesîó el çeke òavfım budur ki dermândan 
 
22 Dem-â-dem âteş-i óasret ile eşk-i ter yerine 
 Şerâre cûş ider oldı dü-çeşm-i giryândan 
 
23 Úabâ-yı gül gibi çâk itdi òâr-zâr-ı firâú 
 Henûz yoúdur eåer bende ceyb ü dâmândan 
 
24 O şûòı görmeyeli òâùır oldı rencîde 
 Cünûn-ı èaşú ile oldum bahâra nâ-dîde 
 
 IV 
25 Bu yolda hem-demim ancaú dü-çeşm-i pür-nem var 
 Görünce óâlime aàlar gözüm gibi nem var 
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26 Reh-i firâúda úaldım yine tek ü tenhâ 
 Ne bir enîs-i muvâfıú ne yâr-i hem-dem var 
 
27 Diyâr-ı èaşúda düşdüm àarîb ü âvâre 
 Ne ketm-i râzda ùâúat ne keşfe maórem var 
 
28 Kemîne cürèası eyler derûn-ı èâşıúı òûn 
 Şarâb-ı èaşú ile dem-vâr egerçi èâlem-vâr 
 
29 Şarâb-ı èaşúıñ olur keyfi terk-i cân itmek 
 Egerçi biñ yaşar ol meyden içse âdem-vâr 
 
30 O meyden içmiş idim ben de germ olup şimdi 
 Òumâr-ı óasret imiş nâmı dilde bir àam var 
 
31 Viãâl-i yârdan efsûs u óayf dûr olalı 
 Serinde cân u diliñ gûne gûne mâtem var 
 
32 Belâ-yı fürúate yâ Rab nihâyet olmaz mı 
 Bu iştiyâúa daòi óadd ü àâyet olmaz mı 
 
 V 
33 Gözüm firâú ile pür-òûn serimde dâà-ı cünûn 
 Hevâ-yı leylî-i zülfiyle cân u dil mecnûn 
 
34 Derûnum âteş-i èaşú ile külòan-ı óasret 
 Dil ıøùırâb ile meksûr u òâùırım maózûn 
 
35 Tenimde nâr-ı maóabbet kebâb ider cigerim 
 Hücûm-ı èaşú ile óâlim òarâb baàrım òûn 
 
36 Dirîà oldı òarâb ol şehen-şeh-i óüsniñ 
 Sipâh-ı èaşúına iúlîm iken derûn u bîrûn 
 
37 Remîde itdi òayâl-i hümâ-yı kâkülini 
 Firâz-ı lâne-i çeşmimden âh-ı berú-ı derûn 
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38 Dile òayâl-i zeneòdânı çâh-ı Bâbil idi 
 İderdi èaúlıma her bir nigehde ãad-efsûn 
 
39 Naôîm-i zâr gibi göñlüm ol perî-rûya 
 Hezâr cân ile olmuşdı èâşıú-ı meftûn 
 
40 Fiàân ki sürme-i hecr itdi dem-beste 
 Firâú-ı yâr ile oldum ölümli bir òaste 
 
 11 (T: 179b, H: 120b, R: 169a, A: 168b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
 I 
1 Gitdi o dem ki dil saña neôôâre-gâh idi 
 Miréât-ı òâùırım gibi vakf-ı nigâh idi 
 
2 Gitdi o dem ki kûyıña itdikçe fikr-i èazm 
 Şevú-i òayâl-i óüsn baña zâd-ı râh idi 
 
3 Gitdi o dem ki tîà-ı müjeñ eyledikçe çâk 
 Her zaòm-ı ten dehânın açup èöõr-òâh idi 
 
4 Gitdi o dem ki eşk-i dü-çeşm-i dem-â-demim 
 İåbât-ı derd-i èaşúıma iki güvâh idi 
 
5 Gitdi o dem ki èaks-i cebîniñle èârıøıñ 
 Burc-ı sipihr-i sînede òurşîd ü mâh idi 
 
6 Úan aàlarım firâúıñ ile şimdi ey perî 
 Ey kâş görmeyeydi gözüm böyle demleri 
 
 II 
7 Ey dil helâk-i àamze-i fettânıñ olduàum 
 Vey sîne-çâk-ı òançer-i müjgânıñ olduàum 
 
8 Virdiñ àubâr-ı òaùù-ı lebiñle baña cünûn 
 Úıldıñ rübûde èaúlımı óayrânıñ olduàum 
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9 Kesme nigâh-ı luùfını èuşşâú-ı zârdan 
 Raóm eyle mübtelâlara úurbânıñ olduàum 
 
10 Dâmen-keş olma dest-i ümîdimden al elim 
 Ey pây-mâl-i serv-i òırâmânıñ olduàum 
 
11 Maórûm-ı õevú-i vuãlatıñ olmaú revâ mıdır 
 Ey künc-gîr-i kûşe-i hicrânıñ olduàum 
 
12 Ben dil-helâk-i nâvek-i müjgânıñım seniñ 
 Rûz-ı cezâda dest-be-dâmânıñım seniñ 
 
 III 
13 Sînemde zaòm-ı tîà-ı nigâhıñ dikilmedi 
 Senden henûz bu dil-i şeydâ kesilmedi 
 
14 Sen bâri sil sirişkimi ey âstîn-i àam 
 Dâmân-ı meróametle o bî-raóm silmedi 
 
15 Ey òûn-ı dil pür it úadeó-i dâà-ı sînemi 
 Laèlîn piyâle-i leb-i dilber çekilmedi 
 
16 Bir kerre dest-yârî-i bâd-ı viãâl eyle 
 Rûy-ı murâdıma der-i maúãûd açılmadı 
 
17 Dest-i ümîdim olmadı feryâd-ı mîve-çîn 
 Beñzer bir bâàa naòl-ı murâdım dikilmedi 
 
18 Gülçîn-i vuãlat olmadı cân bir nefes daòi 
 Naòl-i viãâle bulmadı dil dest-res daòi 
 
 IV 
19 Ey mest-i nâz râz-ı dile maórem olmadıñ 
 Bir laóôa derd-mendiñ ile hem-dem olmadıñ 
 
20 Mecrûó-ı tîà-ı derd-i firâú eylediñ beni 
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 Tedbîr-sâz-ı zaòm-ı dil-i pür-àam olmadıñ 
 
21 Ey çeşm-i ter ziyâde ola dem-be-dem demiñ 
 Bir dem mi var ki óasret ile pür-nem olmadıñ 
 
22 Derd ile hâle-veş o mehiñ ey úad-i dü-tâ 
 Tâ ãubh şeb mi var ki òam-ender-òam olmadıñ 
 
23 Nâ-şâd-ı èaşúsın bilürüm ey dil-i óazîn 
 Ol nâzenîne meyl ideli òurrem olmadıñ 
 
24 Ol mest-i nâza itmedi teéåîr âh-ı dil 
 Gûyâ maóabbet itdügidir hep günâh-ı dil 
 
 V 
25 Gelmez mi àurbet ilde baña bir selâm-ı dost 
 Olmaz mı zîb-i gûş-ı ümîdim peyâm-ı dost 
 
26 Ey bâd-ı ãubó sür yüziñi òâk-i pâyine 
 İtdikçe cilve úâmet-i ùûbâ úıyâm-ı dost 
 
27 Bir şemme yâd idiñ meded ey maóremân-ı râz 
 Gelsün meşâm-ı ãıóóatime bûy-ı nâm-ı dost 
 
28 Mecnûn-ı nev-bahâr-ı firâúım yetişdiriñ 
 Dârü'ş-şifâ-yı cân u dilimdir maúâm-ı dost 
 
29 Bir pâdişâh-ı óüsne úul oldum Naôîm-veş 
 Úayd oldı levó-i èaşúına nâmım àulâm-ı dost 
 
30 Bend-i kemend-i óasretine besteyim henûz 
 Düşdüm firâş-ı fürúatine òasteyim henûz 
 
 12 (T: 180a, H: 121b, R: 169b, A: 69b) 
 (Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
 I 
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1 Ey gül-i levlâk u leèamrük-óarîm 
 Mâdiói Óaú midóati naôm-ı kerîm 
 
2 Òatm-i rusül òâtime-i enbiyâ 
 Fâtióa-i muãóaf-ı dîn-i úavîm 
 
3 Cilve-gehi kürsî-i èarş-ı mecîd 
 Bezmine ervâó-ı muúaddes nedîm 
 
4 Şibh ü naôîrinde Òudâ eylemiş 
 Rûz-ı ezel mâder-i dehri èaúîm 
 
5 Hâdî-i dîn bedreúa-i ins ü cân 
 Pîş-rev-i câdde-i müstaúîm 
 
6 Òalúa-be-gûş-ı deri óûr-ı cinân 
 Kûyı İrem ravøası dârü'n-naèîm 
 
7 Cânımı úurbân ideyim ol şehiñ 
 Yoluna maúbûle geçerse Naôîm 
 
 Bismillâhirraómânirrâóîm 
 
 II 
8 Ey óarem-i ravøası reşk-i bihişt 
 Òâk-i reh-i dergehi èanber-sirişt 
 
9 Mâóî-i èiãyân u şefîè-i èuãât 
 Óâmî-i dîn ùayy-kön-i ùûmâr-ı zişt 
 
10 Òâce-i òırmen-geh-i toòm-ı èaùâ 
 Luùf u kerem sünbüle vü cûd-ı kişt 
 
11 Eylemiş aóbâbına aèdâsına 
 Cenneti Óaú dûzaò ile ser-nüvişt 
 
12 äîù-i ôuhûr ile olup lerze-nâk 
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 Yerlere geçdi nice deyr ü künişt 
 
13 Dest-i úaøâ sînesine òaãmınıñ 
 Merg-i sitemle ura peykân u òışt 
 
14 èAzm idelim kûyına rû-mâl içün 
 Bister ü bâlîn yetişür òâk ü òışt 
 

Bismillâóirraómânirrâóîm 
 
 III 
15 Ey sebeb-i òilúat-i her dü-cihân 
 Bâèiå-i îcâd-ı zemîn ü zamân 
 
16 Mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i ezel 
 Mâh-ı øiyâ-baòş-ı ebed-âsumân 
 
17 Server-i sâlâr-ı sipâh-ı rusül 
 Úâfile-i ümmete ser-kârvân 
 
18 Sürme-i mâ-zâà ile virmiş cilâ 
 Nergis-i raènâlarına müsteèân 
 
19 Õât-ı kirâmı güherin eylemiş 
 äunè-ı ezel mâ-óaãal-ı baór ü kân 
 
20 Òâr u õelîl itdi beni yâ nebî 
 Nefs-i ôalûmumdan amân el-amân 
 
21 Òıdmet-i naètıñda olup cân ile 
 Rûz u şeb oldı dile vird-i zebân 
 
 Bismillâóirraómânirrâóîm 
 
 IV 
22 Ey èalem-efrâz-ı ùarîú-i hüdâ 
 Fevc-ùırâz-ı rusül ü enbiyâ 
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23 Şâh-ı rusül-óayl ü nübüvvet-penâh 
 Aómed-i muòtâr u óabîb-i Òudâ 
 
24 Ùûùî-i miréât-ı füyûøât-ı Óaú 
 Bülbül-i gülşen-geh-i sümme denâ 
 
25 Şâhid-i òalvet-geh-i úurb-ı İlâh 
 Maórem-i òâã-ı óarem-i Kibriyâ 
 
26 Sûre-i Nûn ve'l-úalem ebrûları 
 Ùalèat-i saèd-aòteri bedr-i dücâ 
 
27 Sûre-i ve'l-leyl o iki gîsûvân 
 Cebhesi ve'ş-şems ruòı ve'ê-êuóâ 
 
28 Reh-güõerim hep dem-i tîà olsa da 
 Baña yeter dergehine reh-nümâ 
 
 Bismillâóirraómânirrâóîm 
 
 V 
29 Ey dürr-i yek-dâne-i deryâ-yı cûd 
 Gevher-i èirfân-ı künûz-ı şühûd 
 
30 Bâr-geh-ârâ-yı óarîm-i viãâl 
 Şâhid-i kâşâne-i úurb-ı vedûd 
 
31 Ümmete miórâb der-i ravøası 
 Úıble-i óâcât ü maúâm-ı sücûd 
 
32 Úâfile-i şâh-reh-i èaşúına 
 Seyl-i zebân-ı elemi èayn-ı sûd 
 
33 Zîr-i livâ-yı ôafer-i rezmine 
 Nuãret ü tevfîú-i İlâhî cünûd 
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34 Küşte-i şemşîr-i úaøâ cevheri 
 Cân u dil-ı òaãm-ı èanûd u óasûd 
 
35 Kûyı ùavâfında olup òâk-i râh 
 Eyleyelim cân ile beõl-i vücûd 
 
 Bismillâóirraómânirrâóîm 
 
 VI 
36 Ey meh-i saèd-aòter-i şâm-ı viãâl 
 Mihr-i celî pertev-i ãubó u cemâl 
 
37 Faòr-i cihân mefòar-i dünyâ vü dîn 
 äadr-ı dü-èâlem şeh-i mülk-i kemâl 
 
38 Naòl-i revân-ı óarem-i lem-yezel 
 Serv-i çemân-ı çemen-i lâ-yezâl 
 
39 Künc-i vefâ úulzüm-i luùf-ı èaùâ 
 Kân-ı seòâ lücce-i cûd u nevâl 
 
40 Şemè-i cemâli şeb-i İsrâ-fürûz 
 Bezm-ùırâz-ı óarem-i õü'l-celâl 
 
41 Õât-ı kerem-kârına yoúdur henûz 
 Õât-ı İlâhî gibi şibh ü miåâl 
 
42 Nâle-künân bir gün olur mı diyem 
 Eyler iken ravøasına rûy-mâl 
 
 Bismillâóirraómânirrâóîm 
 
 VII 
43 Ey dür-i óikmet reşeóât-ı lebi  
 èAyn-ı füyûøât-ı Òudâ àabàabı 
 
44 Ùâlib ü maùlûb-ı cihân-âferîn 
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 Òalú-ı cihânıñ ùaleb ü maùlabı 
 
45 Ey iki èâlem güneşi nûr-ı Óaú 
 Vey felek-i mihr-i vefâ kevkebi 
 
46 Yoluna úurbân olanıñ cân ile 
 èÎd ile hep úadr ola rûz u şebi 
 
47 Gerdenine ãal resen-i èafvıñı 
 Tâ ki Naôîm'iñ geçe tâb-ı tebi 
 
48 Şükr ki düşmez deheninden henûz 
 Menúabetiñ gerçi demir leblebi 
 
49 Bende sezâ-vâr olıcaú nesne yoú 
 Nem var ise saña fedâ yâ nebî 
 

Bismillâóirraómânirrâóîm 
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LÜGAZLAR 
 

 1 (R: 353a) 
 (pergâr) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nedir ol şaòã-ı lâàar u cerrâr 
 Bir ayaà üstine ider reftâr 
 
2 İkidir gerçi ayaàı ammâ 
 Bir ayaàında aàzı var óâlâ 
 
3 Aú óiãâr üzre cemè idüp leşker 
 Leşkere hep o sîm ü zer òarcar 
 
4 Úaddini bükse miónet-i devrân 
 Bir óiãârı penâh ider ol ân 
 
5 Bu lüàaz ey Naôîm raènâdır 
 Óaú budur kim bilürse dânâdır 
 
 2 (R: 353a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Nedir ol vefú-ı müåelleå üslûb 
 Bî-èaded òânesi var cümlesi òûb 
 
2 Çizdi bir vefú-ı müåelleå pergâr 
 Lîk her òânesiniñ ãâóibi var 
 
3 Şekli bir pîr-i øaèîfe beñzer  
 Üstüòânı görinür ser-tâ-ser 
 
4 Bir yere gelse iderler icrâ 
 äanèatın biri birinden aèlâ 
 
5 Anı cânı gibi ehli ãaúlar 
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 Ele aldıúça gehî mızraúlar 
 
6 Úalèa bârûsına beñzer dem-i ceng 
 Her biri òaãma atar ùûb u tüfeng 
 
7 Gûş iden kimse bilür bu lüàazı 
 Boş bulunursa Naôîm'iñ boàazı 
 
 3 (R: 353b) 
 (kefş) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nedir ol ejdehâ-yı merdüm-òâr 
 Yidügin cümle úayy ider tekrâr 
 
2 Aàzı vardır başı ayaàı yoú 
 Giceler úarnı aç gündüz ùoú 
 
3 Bir degirmi ridâsı var el-óaú 
 Dişleri var ridâsına mülóaú 
 
4 Birisini aãarsa ol bî-dâd 
 Dişlerini úırar anıñ üstâd 
 
5 Nola mâh-ı nev olsa aña úarîn 
 Dâéimâ oldı yıldızı pervîn 
 
6 Ne úadar rind olur o câdû-fen 
 Gördügini geçirmede yaúadan 
 
7 Ne úadar olsa da úavî-endâm 
 èÖmri olur Naôîm üç ayda tamâm 
 
 4 (R: 353b) 
 (mühr-i Süleymân) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
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1 Ne vefú olur o kim şekl-i müseddes 
 Yedi òâne ãayar ammâ ki herkes 
 
2 Egerçi ãûretâ ber-vefú-ı ôâhir 
 Yedi gencîne üzre óükm-i nâôır 
 
3 O genciñ her biri bir mâra mesken 
 Velî gerdenlerinde ùavú-ı âhen 
 
4 Dutarken her biri bir pâd-zehri 
 Vücûdın eyler ifnâ zehr-i úahrı 
 
5 İçinde çâr-èunãurdan üçi var 
 Yedi genciñ türâb ü âb ile nâr 
 
6 Eger itse derûnından güõer bâd 
 Ola taòt-ı Süleymân gibi berbâd 
 
7 O genciñ her biri gevher yataàı 
 Naôîmâ fetó idüp al şeb-çerâàı 
 
 5 (R: 353b) 
 (menâre) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nedir ol serv gibi âzâde 
 äûretâ ùoàrı egri maènâda 
 
2 Balùacı ketòudâsına beñzer 
 Gâh şâùır olur belinde kemer 
 
3 Gerçi dâéim dilinde õikr-i Òudâ 
 Yüzi aúdır velîk úalbi úara 
 
4 Bir ayaà üzre èarø idüp hünerin 
 Ùutamaz kimseler cihânda yerin 
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5 Zûr-ı bâzûsına anıñ taósîn 
 Bir úolı var úolında beş şâhîn 
 
6 Ne dir ise o òâce-i dânâ 
 İşiden dir Naôîm âmennâ 
 
 6 (R: 354a) 
 (èaraú-bâde) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bir anadan iki úardaş doàdı dünyâda 
 Óelâl-zâde birisi biri óarâm-zâde 
 
2 İki birâderiñ ammâ budur cevâb-ı ãaóîó 
 Óarâm-zâdeye nisbet óelâl-zâde úabîó 
 
3 Naôîm baña suéâl itseler anı bî-şek 
 Óelâl-zâdeden evvel óarâm-zâde gerek 
 
 7 (R: 354a) 
 (òâme) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Nedir ol sîne-çâk u râst-úâmet 
 Ki ôâhir úâmetinden istiúâmet 
 
2 Dilinde dâéimâ tefsîr ü Úuréân 
 Derûnında velî zünnâr pinhân 
 
3 Olur her bir lisânıñ tercemânı 
 Serin úaùè itseler söyler zebânı 
 
4 Açup úara òaberlerle dehânın 
 O dem bir mû gelüp baàlar zebânın 
 
5 Geh aàlar geh güler mânende-i şemè 
 Gülerken dîdesinden aúıdır demè 
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6 Başı üzre yürür olduúça mâşî 
 Başı ayaàıdır ayaàı başı 
 
7 Naôîmâ bu lüàaz medóe sezâdır 
 Anı yazup oúuyana ãalâdır 
 
 8 (R: 354a) 
 (úavs) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ol nedir kim yüz vaúıyye úudreti 
 Kendi gelmez yüz direm yinmez eti 
 
2 Yimez içmez üstüòânı görinür 
 Başların açup vücûdın bürinür 
 
3 İki başı iki aàzı var müdâm 
 İki aàzında birer dâne licâm 
 
4 Pehlevân olmuş miyânında kemer 
 Pîr iken Rüstemlere bulur ôafer 
 
5 Bu lüàazdan tâ bulunca bir nişân  
 Çoú çile çekdi Naôîm-i nâtüvân 
 
 9 (R: 354b) 

(öreke) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 On úızı var bir ananıñ nedir ol ùurfe lüàaz 
 Onu da olmadadır mâderine cândan  eèazz 
 
2 Beşi bir raòşa binüp itmededir seyr ü sefer 
 Beşi gâhîce licâmın uzadup gâh çeker 
 
3 On úızıñ işleri bir her birisi âmâde 
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 äaçaú altında beşi lîk beşi ãaórâda 
 
4 Onu da kârına meşàûl iken olsa bârân 
 Bu ne sırdır ider herkesi lâ-büd óayrân 
 
5 äaçaú altında beşi ıãlanur anıñ óâlâ 
 Beşi ıãlanmaz olurken yeri deşt ü ãaórâ 
 
6 äaçını anasınıñ yolar üşüp on duòter 
 Ne úadar yolsalar ammâ yine ol demde biter 
 
7 Bu lüàaz óaú bu ki bir úalèa gibi oldı metîn 
 Anı fetó eyleyen iòvâna Naôîmâ taósîn 
 
 10 (R: 354b) 
 (mükóüle) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nedir ol hindû-yı øaèîf-endâm 
 Âlet-i óarbesi úılıfda müdâm 
 
2 Görmemiş yoú cihânda âletini 
 Bilmemiş yoú henûz leõõetini 
 
3 Hindîdir kendi èavreti ammâ 
 Hem èArab hem èAcem dimiş óükemâ 
 
4 Kendi èüryân gezer anıñ ekåer 
 èAvreti geydügi zer ü zîver 
 
5 Nîze alsa ele ider her gâh 
 Gözine èâlemiñ cihânı siyâh 
 
6 Kim iderse aña naôar el-óaú 
 Ola nûr-ı siyâha müstaàraú 
 
7 Her kişide bulunması óâlâ 
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 Farø-ı èayn oldı Naôîm ammâ 
 
8 Olmuş iken bu mertebe meràûb 
 İkisi de anıñ olur maãlûb 
 
 11 (R: 354b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Nedir ol efèî-i pür-şûr u teşvîr 
 Miyân-ı gerdeninde bend-i zencîr 
 
2 Naôarda gerçi efèîdir liúâsı 
 Olur bir ejderiñ ammâ àıdâsı 
 
3 Anı bir aç arıú şaòã-ı müsellem 
 Alur ol ejder aàzından dem-â-dem 
 
4 Görinür ãûret-i ôâhirde sâkin 
 Dili birdir iki yüzlü velâkin 
 
5 Çıúınca òânesinden ùaşra ey dil 
 Olur bî-câm u mey sermest-i úanzil 
 
6 Gehî âb-ı revâna nâv-dândır 
 Gehî belden çıúar âb-ı revândır 
 
7 Naôîmâ söylenür dillerde nâmı 
 Yalıñ yüzlü deli úanlu óarâmî 
 
 12 (R: 355a) 
 (sâèat) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Nedir ol sîm-ten maóbûb-ı maãlûb 
 Yine maãlûb iken reftâr ider òûb 
 
2 Zer ü sîm ile pür-zîver şeb ü rûz 
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 Ser-â-ser câmesi zer-beft ü zer-dûz 
 
3 Ya bir gencînedir olmuş bedîdâr 
 Muùavvaú sînesinde bir siyeh mâr 
 
4 Dili yoú aàzı var ammâ ki her gâh 
 Hemân söyler yürür şâm u seóergâh 
 
5 Dönüp bir òaste-óâl-i bî-úarâra 
 Götinde cânı cismi pâre pâre 
 
6 Ne óâletdir bu kim bulmaz selâmet 
 Götin parmaúlamazlarsa o sâèat 
 
7 Naôîmâ bu lüàaz bir ter güzeldir 
 Anı úoynuñda ãaúlarsañ maóaldir 
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MESNEVÎLER 
 
1 (T: 1b, H: 1b, R: 1b, A: 1b) 

 (Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 Mâéide-i süfre-i luùf-ı aóad 
 Gevher-i gencîne-i feyø-i ãamed  
 
2 Sünbül-i sîrâb-ı riyâø-ı ezel 
 Zülf-i nigâr-ı çemen-i lem-yezel 
 
3 Vesme-i ebrû-yı èarûsân-ı úuds 
 Sürme-keş-i çeşm-i àazâlân-ı úuds 
 
4 Râyet-i zîbende-i ceyş-i úıdem 
 Tûà-ı serâ-perde-i deşt-i óikem 
 
5 Naòl-i bülend-i çemenistân-ı àayb 
 Serv-i ser-efrâz-ı òıyâbân-ı àayb 
 
6 Levóa-ùırâzende-i Naôm-ı Kerîm 
 Heyéet-i ùuàrâ-yı berât-ı úadîm 
 
7 Tîà-ı siyeh-tâb-ı ãaf-ârâ-yı dîn 
 Rümó-ı siyeh-perçem-i dîn-i mübîn 
 
8 Nâfe-i âhû-yı çemen-zâr-ı vaóy 
 Mükóüle-i dîde-i ebkâr-ı vaóy 
 
9 Mevce-i müşgîn-i yem-i lâ-yezâl 
 Mâhî-i deryâ-yı muhîù-i kemâl 
 
10 Cedvel-i enhâr-ı füyûøât-ı Óaú 
 Cevher-i âyîne-i âyât-ı Óaú 
 
11 Vefú-ùırâz-ı per-i Rûóu'l-emîn 
 Bâzû-yı tevfîú-i Ḫudâ-yı muèîn 
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12 Şâh-per-i ùâéir-i evc-i ezel  
 Râh-ber-i cümle-i fevc-i ezel 
 
13 Maùlaè-ı âyât-ı kelâm-ı Òudâ 
 Mıãraè-ı târîò-i der-i Kibriyâ 
 
14 Sünbüle-i kişt-i feøâ-yı yaúîn 
 Òûşe-i òırmen-geh-i dîn-i mübîn 
 
15 Zîb-dih-i şemse-i eyvân-ı èarş 
 Zîver-i tesbîó-i sürûşân-ı èarş 
 
16 Sübóa-i lûlû-yı rumûz-ı elest 
 Rişte-keş-i dürr-i künûz-ı elest 
 
17 Kufl-güşâ-yı der-i ãıdú u sedâd 
 äûret-i miftâó-ı ùılısm-ı murâd 
 
18 Sünbül-i destâr-ı sipâs-ı Òudâ 
 Zülfe-i ùuàrâ-yı berât-ı Hüdâ 
 
19 äûret-i imøâ-yı berâhîn-i dîn 
 Òâtime-i óuccet-i èilmü'l-yaúîn 
 
20 Râbıùa-i dîn-i resûl-i enâm 
 Vâsıùa-i sâlik-i dâru's-selâm 
 
21 Şuèle-i úandîl-i çerâàân-ı èarş 
 Şemè-i fürûzân-ı şebistân-ı èarş 
 
22 Maùlaè-ı fihrist-i kitâb-ı kerîm 
 Mıãraè-ı pâkîze-i naôm-ı úadîm 
 
23 Mâh-ı siyeh-çerde-i burc-ı ezel 
 Mihr-giyâh-ı çemen-i lem-yezel 
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24 Ebrû-yı garrâ-yı èarûs-ı kemâl 
 Burc-ı sipihr-i ezel üzre hilâl 
 
25 Perde-rübâyende-i bâb-ı murâd 
 èUúde-güşâyende-i kâr-ı èibâd 
 
26 Şemè-i fürûzende-i râh-ı hüdâ 
 Nûr-ı siyâh-ı óarem-i Kibriyâ 
 
27 Şâh-reh-i vaódet-i Rabb-i Raóîm 
 Óaúú'a gider câdde-i müstaúîm 
 
28 Ebr-i bahârî-i riyâø-ı úıdem 
 Noúùalar aña úaùarât-ı óikem 
 
29 Şemè-i şeb-ârâ-yı ùarab-gâh-ı nûr 
 Encümen-i vaódete ãadr-ı ãudûr 
 
30 Câmiè-i vaódetde nevâ-senc-i râz 
 Òuùbe-i pâkîze-i minber-ùırâz 
 
31 Ùâéir-i taóúîúa cenâó-ı necâó 
 Hüdhüd-i tevfîú-i hümâyûn-cenâó 
 
32 èIúd-ı leéâl-i kereme vâsıùa 
 Silk-i dür-i maàfirete râbıùâ 
 
33 Besmeledir gevher-i genc-i hüdâ 
 Olmuş o gence yine hem ejdehâ 
 
34 Besmeledir mihr-i cihân-tâb-ı râz 
 Nûr-dih-i mâh-ı sipihr-i niyâz 
 
35 Besmeledir râh-ı Òudâ'ya delîl 
 Nüsòa-i taèvîõ-i per-i Cebreéîl 
 
36 Besmeledir sâlike rûşen ùarîú 
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 Râh-rev-i dergeh-i óaúúa refîú 
 
37 Besmeledir vird-i inâå u õükûr 
 Óırz-ı dil ü cân-ı sürûşân u óûr 
 
38 Besmeledir sünbül-i bâà-ı kemâl 
 Úaùreleri noúùa-i şebnem-miåâl 
 
39 Besmeledir naòl-i riyâø-ı hüdâ 
 Şâòdır üstinde anıñ şekl-i bâ 
 
40 Olmuş aña noúùa miåâl-i åemer 
 Seyr iden ol naòli olur mîve-ber 
 
41 Nokùa velî nüsóa-i râz-ı dü-kevn 
 Safóa-i esrâr-ı ùırâz-ı dü-kevn 
 
42  Noúùa velî kâşif-i her müşkilât 
 Noúùada mevcûd imiş kâéinât 
 
43 Noúùa velî merdümek-i çeşm-i cân 
 Reşk-i süveydâ-yı dil-i úudsiyân 
 
44 Toòm-feşânende-i kişt-i ebed 
 Dâne-i òırmen-geh-i feyø-i ãamed 
 
45 Òâl-i ruò-ı şâhid-i yektâ-yı dîn 
 Dâà-ı dil-i düşmen-i dîn-i mübîn 
 
46 Sîni anıñ erre-i cân-ı èadû 
 Pençe-zen-i ceyb-i emân-ı èadû 
 
47 Meddi èadû baàrına ser-tîz-i sîò 
 Mîmi ser-i müşrik-i dîn üzre mîò 
 
48 Dîde-i mîm u elif-i ism-i õât 
 Óalúa-i fevvâre-i âb-ı óayât 
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49 Olmuş ezel ol elif-i râst-úad 
 Şâh-reh-i şehr-i celâl-i aóad 
 
50 Úaldırup engüştini bî-iştibâh 
 Vaódet-i Óaúú'a o elifdir güvâh 
 
51 Heyéet-i pâkîze-i ism-i celâl 
 Pençe-zen-i sîne-i ehl-i êalâl 
 
52 Şâne-keş-i zülf-i èarûsân-ı àayb 
 Yâ müje-i Yûsuf-ı Kenèân-ı àayb 
 
53 Her elifi òaãma sinân-ı sitem 
 Lâmları düşmene çengâl-i àam 
 
54 äunmuş elif-lâmı daòi tâ ezel 
 Dâmene-i raómet-i Raómân'a el 
 
55 Õikr-i Raóîm'e o ki muètâd olur 
 Raómet-i Raómân ile dil-şâd olur 
 
56 Şekl-i elif lâmına dirsem maóal 
 Serv-i ebed zülf-i nigâr-ı ezel 
 
57 Ol ki ide vird Raóîm ismini  
 Bozmaya âsîb-i fenâ cismini 
 
58 Raómet-i Raómân'ı iderseñ ùaleb 
 İsm-i Raóîm'i idegör zîb-i leb 
 
59 Cân u dile óırz-ı emân eyleyüp 
 Óırz-ı emân-ı dil ü cân eyleyüp 
 
60 Naôm idelim óamd-ı Òudâ'yı Naôîm 
 Bismillâhirraómânirraóîm 
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Der-Øımn-ı Maóâmid-i Bârî Edâ-yı Naèt-ı Óaøret-i Peyàamberî1 
61 Óamd-i Òudâ-râ ki cihân âferîd 
 Kevn ü mekân kişt-i zi-ãunèeş bedîd 
 
62 Vâóid u Ferd u Aóad u Lem-yezel 
 Kes ne-tüvân dâd be-mülkeş òalel 
 
63 Óâkim-i iúlîm-güşâ-yı vücûd 
 Yaèni Òudâvend-i eúâlîm-i cûd 
 
64 Úâdir u Úayyûm-ı cihân-âferîn 
 Pâdişeh-i èâlem-i cân-âferîn  
 
65 äâniè-i nüh-ùâú-ı zümürrüd-nigâr 
 Mâlik-i ins ü melek-i bî-şümâr 
 
66 Sâtir ü ãâóib-kerem ü dest-gîr 
 Dâver-i baòşende-i pûziş-pezîr 
 
67 Nâãır-ı manãûr-kön-i dûstân 
 Úâhir-i maúhûr-kön-i düşmenân 
 
68 Òâliú-ı òurşîd ü meh ü müşterî 
 Úâsım-ı rûzî-dih-i ins ü perî 
 
69 Pâdişeh-i taòt-geh-i lâ-ilâh 
 Şâh-ı ezel-çetr ü ebed-bâr-gâh 
 
70 Úâêi-i óâcât-ı ãabâó-ı nüşûr 
 Vâhib-i aèmâl-i inâã u õükûr 
 
71 Dâver-i dârende-i kevn ü mekân 
 Kâm-berârende-i òalú-ı cihân 
 
72 Şuúúa-firâzende-i râyât-ı mihr 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 



1205 
 

 Küngüre-perdâz-ı òıyâm-ı sipihr 
 
73 Bezm-ùırâzende-i óüsn-i cemâl 
 Şemè-i fürûzende-i bezm-i kemâl 
 
74 Feyø-resânende-i mihr-i münîr 
 Nûr-dih-i mâh-ı münevver-øamîr 
 
75 Levóa-nigârende-i arø u felek 
 Çihre-güşâyende-i ins ü melek 
 
76 Vâóid-i bî-çûn ü Òudâvend-i ferd 
 Mübdiè-i çarò-ı felek-i lâceverd 
 
77 Pâdişeh-i èâlem-i èarş-âsitân 
 Muòteriè-i ùaró-ı zemîn ü zamân 
 
78 Taòt-nişîn-i óarem-i lâ-yezâl 
 Òâliú-ı kevneyn şeh-i bî-zevâl 
 
79 Tâc-dih-i Òusrev-i òâver-serîr 
 Vesme-zen-i ebrû-yı mâh-ı münîr 
 
80 Kâr-geh-ârâ-yı vücûd u èadem 
 Bâr-geh-ârâ-yı óudûå u úıdem 
 
81 Nâmiye-baòşâ-yı bahârân-ı èaşú 
 áâliye-fersâ-yı gülistân-ı èaşú 
 
82 Küngüre-ârâ-yı sipihr-i berîn 
 Bâdiye-pîrâ-yı basîù-i zemîn 
 
83 Çetr-ber-efrâòte-i nüh-sipihr 
 Meşèale-efrûòte-i mâh u mihr 
 
84 Reng-dih-i rûy u bahâr u òazân 
 Mâşıta-i peyker-i pîr ü cüvân 
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85 Laèl-ùırâzende-i tâc-ı mülûk 
 Úıble-nümâyende-i ehl-i sülûk 
 
86 Sürme-keş-i dîde-i kerrûbiyân 
 Şâne-zen-i ùurra-i óûr-i cinân 
 
87 Silsile-peyvend-i niôâm-ı felek 
 Kâm-dih-i cümle-i ins ü melek 
 
88 Òâliú-ı nüh-vâlid ü çâr-ümmehât 
 Úâdir-i bî-çûn-ı óayât u memât 
 
89 Óâkim-i nüh-maókeme-i âsumân 
 Pâdişeh-i èâdil-i kevn ü mekân 
 
90 èÂlim ü èallâm-ı nihân ü bedîd 
 Vâúıf-ı dânende-i güft ü şenîd 
 
91 Nûr-dih-i ãubó-ı münevver-liúâ 
 Câme-ùırâz-ı şeb-i müşgîn-úabâ 
 
92 Çihre-fürûz-ı gül-i âteş-èiõâr 
 Óavãala-sûz-ı dil ü cân-ı hezâr 
 
93 Câõibe-baòş-ı ruò-ı her meh-veşân 
 Tâb-resân-ı dil-i miónet-keşân 
 
94 Ùuème-òor-ı süfre-i cûdı Òalîl 
 Dergeh-i luùfında gedâ Cebreéîl 
 
95 Cevher-i kül midóat-ı õâtında lâl 
 Vaãf-ı ãıfâtında òıred bî-mecâl 
 
96 Künhini idrâk idemez èaúl-ı kül 
 Güm-şüdedir belki bu yolda rusül 
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97 Úulzüm-i ãunèında ãadef âfitâb 
 Úudreti baórinde felek bir óabâb 
 
98 Õerre-i òurşîd-i cemâli güneş 
 Levó-i celâlinde felek noúùa-veş 
 
99 Hep anı tesbîó ider arø u felek 
 Yaèni odur òâhiş-i ins ü melek 
 
100 Ey olan üftâdesine dest-gîr 
 èUúde-güşâ-yı dil-i bernâ vü pîr 
 
101 Vey dil-i âvâreye feryâd-res 
 Óâline raóm itmez iken hîç kes 
 
102 Ùurra-i cânânı iden müşk-bûy 
 èÂşıú-ı nâlânı úılan zerd-rûy 
 
103 Sünbül-i bâàa düşüren pîç ü tâb 
 Mevce-i enhâra viren ıøùırâb 
 
104 Mihri iden şemse-i eyvân-ı dehr 
 Mâhı úılan şemè-i şebistân-ı dehr 
 
105 Gösterüp âşüftelere rûy-ı èafv 
 Òaste-i èisyânına dârû-yı èafv 
 
106 Bî-kes u nâkâmı iden ber-murâd 
 Rûy-ı niyâza der-i luùfun güşâd 
 
107 Bendelerin luùfuna maàrûr iden 
 Devlet-i dâreyn ile mesrûr iden 
 
108 Baúma siyeh-rûy ise de ey kerîm 
 èAfvıña güstâò úulundur Naôîm 
 
109 Úılma naôar cürmine ey õü'l-minen 
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 Aña güneh saña èafvdır düşen 
 
110 Úaldı reh-i maèãiyet içre õelîl 
 Ola meger peyk-i hidâyet delîl 
 
111 Râh-rev-i èâlem-i taóúîú ola 
 Râh-beri hüdhüd-i tevfîú ola 
 
112 Gel yine ey kilk-i terennüm-ùırâz 
 Ey ney-i âteş-nefes-i bezm-i râz 
 
113 Naàme-ùırâzende-i râz-ı süòan 
 Muùrib-i úânûn-nüvâz-ı süòan 
 
114 Bülbül-i òoş-naàme-i bâà-ı kemâl 
 Murà-ı şeker-òâre-i mıãr-ı maúâl 
 
115 Durma gel ey òâme-i dil-keş-ãarîr 
 èÂleme ãal tâze nevâ-yı nefîr 
 
116 Eyle ser-âàâz terennüm-künân 
 Naèt-ı şeh-i kevn ile ol ter zebân 
 
117 Faòr-i cihân pîşrev-i enbiyâ 
 Râh-ber-i bâr-geh-i Kibriyâ 
 
118 Pâdişeh-i tâc-ı nübüvvet be-ser 
 Òüsrev-i èâlî-güher-i tâc-ver 
 
119 Taòt-firâzende-i peyàamberî 
 Çetr-ber-efrâşte-i serverî 
 
120 Çâre-ger-i derd-i dil-i òastegân 
 Sâye-ber-endâz-ı ser-i ümmetân 
 
121 Úâfile-sâlâr-ı ùarîú-i hüdâ 
 Aómed-i muòtâr-ı óabîb-i Òudâ 
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122 Òatm-i rusül òüsrev-i evreng-i dîn 
 Bâèiå-i îcâd-ı zamân u zemîn 
 
123 èArş-mekân dâver-i levlâk-câh 
 Şâh-ı rusül-òayl ü nübüvvet-penâh 
 
124 Gevher-i pâk-i ãadef-i kâéinât 
 Zîb-dih-i çâr-sû-yı şeş-cihât 
 
125 Bâèiå-i àufrân-ı òaùâ-pîşegân 
 Çâre-ger-i maàfiret-endîşegân 
 
126 Şâfiè-i yektâ-yı õünûb-ı èibâd 
 Bedreúa-i èâlem-i rüşd ü sedâd 
 
127 Melce-i ebrâr u penâh-ı rusül 
 Server-i serdâr-ı sipâh-ı rusül 
 
128 Mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i kerem 
 Mâh-ı øiyâ-güster-i burc-ı óikem 
 
129 Velvele-endâòte-i nüh-sipihr 
 Şuúúa-ùırâz-ı èalem-i mâh u mihr 
 
130 Küngüre-efrâòte-i úaãr-ı dîn 
 áulàule-endâz-ı zamân u zemîn 
 
131 Òân-ı kerem-güster-i òalú-ı cihân 
 Süfre-güşâ-yı nièam-ı bî-kerân 
 
132 Mertebe-baòşende-i arø u felek 
 èUkde-güşâyende-i ins ü melek 
 
133 Şemè-i fürûzende-i miórâb-ı râz 
 Úıble-nümâyende-i ehl-i niyâz 
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134 Dâd-ger ü nâm-ver ü nâm-dâr 
 Pâdişeh-i èâdil ü èâlî-tebâr 
 
135 Neyyir-i eflâk-ı nübüvvet-fürûz 
 Lemèa-i dîn bâriúa-i küfr-sûz 
 
136 Şuúúa-firâz-ı èalem-i burc-ı dîn 
 Fevc-ùırâz-ı reh-i dîn-i mübîn 
 
137 Dürr-i girân-mâye-i deryâ-yı cûd 
 Gevher-i õî-úıymet-i genc-i vücûd 
 
138 Faòr-i cihân mefòar-ı kevn ü mekân 
 Òatm-i rusül òâtem-i peyàamberân 
 
139 Fâtióa-i muãóaf-ı şerè-i mübîn 
 Hâdi-i dîn òâtime-i mürselîn 
 
140 Seyyid-i kevneyn imâm-ı sübül 
 Gevher-i tâc-ı ser-i òayl-i rusül 
 
141 Òâce-i dânâ-yı ledünnî-sebaú 
 Maôhar-ı envâr-ı tecellâ-yı Óaú 
 
142 Şâh-süvâr-ı reh-i ãıdú u ãafâ 
 äadr-nişîn-i óarem-i ıãùıfâ 
 
143 äâóib-i mièrâc şeh-i taòt u tâc 
 Óâõıú-ı yektâ-yı şefâèat-èilâc 
 
144 Pâdişeh-i dehr u felek-bâr-gâh 
 Òüsrev-i kevneyn-i melâéik-sipâh 
 
145 Âyine-i úudret ü manôûr-ı Óaú 
 Şaèşaèa-i nâãıye-i nûr-ı Óaú 
 
146 Melce-i her şâh u gedâ dergehi 
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 Kehf-i emân-ı øuèafâ dergehi 
 
147 Òayl-i melek èaşk ile bî-hûşıdır 
 Rûóü'l-emîn àâşiye-ber-dûşıdır 
 
148 Cevher-i kül bende-i òâk-i deri 
 İns ü perî cân ile fermân-beri 
 
149 Câddesi refref ü èarş-ı berîn 
 Tûde-i râhı felek-i heftümîn 
 
150 Ey sebeb-i òilúat-i kevn ü mekân 
 Yolına úurbân ola cân u cihân 
 
151 Baúma benim cürmüme èiãyânıma 
 èArø ideyim óâlimi sulùânıma 
 
152 Ben de Naôîmin gibi nâ-çârıñım 
 Maèãiyet-âlûd-ı güneh-kârıñım 
 
153 Eyle düşen her ne ise şânıña 
 Úaldı işim luùfuña iósânıña 
 
154 Kâm-ı dilim sen de dirîà eyleme  
 Luùfuñı benden de dirîà eyleme 
 
155 Eyle şefâèat baña ey şâh-ı dîn 
 Hem-rehim îmân ola rûz-ı pesîn 
 
156 Rûó-ı pür-envârına her ãubó u şâm 
 Ola taóiyyât u ãalât u selâm 
 
 Medîóa-sencî-i Ebû-Bekri'ã-äıddîú Raêiye Anhu'r-Rab ve Hüve Nième'r-
Refîú1 
157 Gel yine ey òâme-i meràûle-kâr 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Úıl naàam-ı menúabet-i çâr-yâr 
 
158 Hem-dem olup zemzeme-i bülbüle 
 Gülşen-i âfâúa düşer àulàule 
 
159 Midóat-i äıddîú'ı edâ eyle gel 
 Ravøa-i vaãfında nevâ eyle gel 
 
160 Óaøret-i äıddîú-ı ãadâúat-serîr 
 Yaèni Ebû Bekr-i münevver-øamîr 
 
161 Şemè-i fürûzân-ı şebistân-ı ãıdú 
 Bedreúa-i bâdiye-pûyân-ı ãıdú 
 
162 Mihr-i celî pertev-i burc-ı vefâ 
 Gevher-i gencîne-i ãıdú u ãafâ 
 
163 Baór-i èaùâ úulzüm-i luùf u kerem 
 Kân-ı seòâ maèden-i cûd u nièam 
 
164 Mihr-i cihân-tâb-ı ãabâó-ı saèîd 
 Mâh-ı şeb-ârâ-yı sipihr-i ümîd  
 
165 èÂrif-i rûşen-dil ü feròunde-õât 
 Fâøıl-ı dânâ-yı òuceste-ãıfât 
 
166 Seyyid-i kevneyne olup yâr-ı àâr 
 Úulluàın itdi o şehiñ iòtiyâr 
 
 Sitâyiş-gerî-i èÖmer İbnü'l-Òaùùâb Raêiye èAnhu Rabbü'l-Vehhâb1 
167 Biri de şâhen-şeh-i èâlî-güher 
 Bâr-geh-ârâ-yı èadâlet èÖmer 
 
168 Bedreúa-i menzil-i ãıdú u sedâd 
 Òâce-i ser-úâfile-i èadl u dâd 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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169 Óâkim-i seccâde-i şerè-i mübîn 
 äafóa-ùırâzende-i aókâm-ı dîn 
 
170 Òâdim-i dergâh-ı óabîb-i Òudâ 
 Maórem-i bezm-i óarem-i Muãùafâ 
 
171 Gevher-i genc-i hüner ü maèrifet 
 Lüélüé-i şeh-vâr-ı yem-i maèdelet 
 
172 èAdl ile èirfân ile meşhûr idi 
 Gün gibi ser-tâ-be-úadem nûr idi 
 
173 Maórem idüp bezmine anı Resûl 
 Òıdmetini cân ile úıldı úabûl 
 
174 Biri daòi câmiè-i vaóy-i èalîm 
 Óaøret-i èOsmân-ı şehîd ü óalîm 
 
175 Fâøıl-ı deryâ-dil ü èâlî-güher 
 Òüsrev-i ãâóib-naôar u nâm-ver 
 
176 Gevher-i gencîne-i óilm ü óayâ 
 Dürr-i girân-mâye-i baór-i ãafâ 
 
177 Server-i evreng-ùırâz-ı kerem 
 Eşref-i âdem melekiyyü'ş-şiyem 
 
178 èÂrif-i dânâ-yı kerâmet-mesîr 
 Òusrev-i yektâ-yı velâyet-serîr 
 
179 Luùf ile olduúça tekellüm-niåâr 
 İns ü melek olur idi şerm-sâr 
 
180 Olsa nola ol şeh-i èâlî-maúâm 
 Òıdmet-i peyàamber ile şâd-kâm 
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 Vaãf-ı Óaøret-i Şîr-i Merdân Kerremallâhu Vechehu Rabbü'd-Deyyân1 
181 Birisi dâmâd-ı şeh-i enbiyâ 
 Şîr-i Òudâ yaèni èAlî Murtaøâ 
 
182 äâóib-i gencîne-i èirfân u óilm 
 Óâcib-i yektâ-yı der-i şehr-i èilm 
 
183 Server-i dîn pâdişeh-i nâm-dâr 
 Óaydar-ı òaãm-efgen-i Düldül-süvâr 
 
184 Şîr-i àazâ ãaf-der-i aèdâ-yı dîn 
 äâf-şiken-i düşmen-i dîn-i mübîn 
 
185 Mest-i şarâb-ı úadeó-i vâridât 
 Sâúi-i kevåer şeh-i feròunde-õât 
 
186 Sînesi baór-i kerem u èâùıfet 
 Úalbi künûz-ı gevher-i meróamet 
 
187 Oldı o sulùân kerâmet-penâh 
 Òâdim-i dergâh-ı resûl-i ilâh 
 
 Tavãîf-i Reyóâneyn-i Bâà-ı Cinân Raêiye èAnhumâ Rabbü'l-Mennân2 
188 İki gül-i gülbün-i bâà-ı saèîd 
 Biri Óasan biri Óüseyn-i şehîd 
 
189 Birine òayyâù-ı úaøâ bî-direng 
 Kesmiş idi câme-i sebzîn-reng 
 
190 Ùûùi-i Firdevs idi o òayr-i nâs 
 Olsa nola giydigi sebzîn libâs 
 
191 Sebz-úabâ àonca-i cennet Óasan 
 Serv-i çemen-zâr-ı siyâdet Óasan 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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192 Birisiniñ mâderi çarò-ı kühen 
 Biçmiş idi cismine gül pîrehen 
 
193 Maèrekede cevşeni pür-òûn idi 
 áonca gibi giydigi gül-gûn idi 
 
194 Sürò-úabâ pâdişeh-i Kerbelâ 
 Yaèni Óüseyn ibn-i èAlî Murtaøâ 
 
 Taóiyyat-güõârî-i Aãóâb-ı Güzîn Rıêvânullâhi Teèâlâ èAleyhim Ecmaèîn1 
195 Zümre-i aãóâb-ı Resûl-i enâm 
 Oldılar ol òüsrev-i dîne àulâm 
 
196 Maôhar olup luùfına iósânına 
 Tâbiè olup emrine fermânına 
 
197 Devlet-i dâreyn ile şâd oldılar 
 Vâãıl-ı maúãûd-ı murâd oldılar 
 
198 Her biri bir mâh-ı sipihr-i himem  
 Her biri bir neyyir-i burc-ı kerem 
 
199 Her biri bir gevher-i kân-ı vücûd 
 Her biri pâkîze-dür-i baór-i cûd 
 
200 Ol şeh-i kevneyne idüp intisâb 
 Oldılar ol devlet ile kâm-yâb 
 
201 Ola selâm ol şehiñ aãóâbına 
 Âline evlâdına ensâbına 
 
 Úalemiyye-i Raènâ Berây-ı İmlâ-yı Naèt-ı Şâh-ı Her Dü-serâ2 
202 Gel yine ey hâme-i muèciz-beyân 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Gülşen-i iècâza olup nâv-dân 
 
203 Ravøa-i endîşede güller bitür 
 Bâà-ı taòayyülde ãanavber bitür 
 
204 Dik çemen-i naôma nihâl-i óikem 
 Ur yine gülzâr-ı beyâna úalem 
 
205 Gel yine ey òâme-i câdû-firîb 
 Bâàçe-i sióre olup èandelîb 
 
206 äal felege ãavt-ı nefîr-i kemâl 
 Naàmeñi úıl gevher-i gûş-ı hilâl 
 
207 Zemzemeñi gül gibi itdikçe gûş 
 áonca gibi çâk ola ceyb-i sürûş 
 
208 Gel yine ey òâme-i siór-âferîn 
 Nâdire-perdâz-ı belâàat-zemîn 
 
209 Vaútidir ey edhem-i müşgîn licâm 
 èArãa-i endîşede eyle òırâm 
 
210 Vâdi-i maènâyı idüp zîr-i pây 
 Eyle beyâna úademiñ bûse-cây 
 
211 Gel yine ey òâme-i iècâz-ı fen 
 Ùûùi-i òoş-lehce-i bâà-ı süòan 
 
212 Bülbül-i destân-zen-i bustân-ı feyø 
 Zemzeme-perdâz-ı gülistân-ı feyø 
 
213 Esb-i sebük-ceyş-i çâpük-èinân 
 Lerze-ber-endâz-ı basîù-i beyân 
 
214 Edhem-i şeb-dîz-i muèanber úuùâs 
 Raòş-ı sebük-òîz-i feøâ-yı sipâs 
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215 Sâúi-i nâzende-i bezm-i süòan 
 Râyet-i zîbende-i rezm-i süòan 
 
216 Bülbül-i gûyende-i naòl-ı maúâl 
 Murà-ı serâyende-i bâà-ı kemâl 
 
217 Mâhî-i deryâ-yı muóîù-i hüner 
 áavùa-òor-ı baór-i belâàat-güher 
 
218 Lûle-i ser-çeşme-i feyø-i ilâh 
 Cedvel-i gül-zâr-ı maèânî-giyâh 
 
219 Gülbün-i bâà-ı hüner-i şâèirî 
 Sünbül-i ùarf-ı küleh-i sâóirî 
 
220 Münşi-i dîvân-ı belâàat-serâ 
 Nâôım-ı manôûme-i óüsn-i edâ 
 
221 Mûnis-i bezm-i ùarab-ı àam-güsil 
 Murà-ı kef âmûòte-i ehl-i dil 
 
222 Perde-nüvâzende-i úanûn-ı õevú 
 Muùrib-i şâdî-neàam-ı bezm-i şevú 
 
223 Şemè-i celî pertev-i bezm-i neşâù 
 Nûr-ı sirâc-ı óarem-i inbisâù 
 
224 Serv-i çemân-ı çemen-i meånevî 
 Naòl-i revân-ı óarem-i maènevî 
 
225 Fevc-ùırâzende-i ãaff-ı süùûr 
 Râyet-i nâzende-i burc-ı şuèûr 
 
226 Mükóüle-i dîde-i ehl-i beyân 
 Sürme-keş-i çeşm-i süòan-perverân 
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227 Zemzeme-güster ney-i âteş-nefes 
 Naàme-güzârende-i gûş-ı heves 
 
228 Nâm-zed-i duòter-i maènâ-tütuú 
 Şaèşaèa-i mihr-i belâàat-ufuú 
 
229 Bülbül-i destân-zen-i maènâ-çemen 
 Ùûùi-i muèciz-dem ü şîrîn-süòan 
 
230 Çûb-süvâr-ı büt-i ùıfl-ı edâ                   
 Mâèni resen-bâzına çûpîn-i pâ 
 
231 Bikr-i óarîm-i süòana sürme-dân 
 Şâhid-i maènâya benân-ı beyân 
 
232 Sâlik-i râh-ı hünere reh-nümâ 
 Mürşid-i endîşeye lâyıú èaãâ 
 
233 Fâòte-i serv-i ser-efrâz-ı naôm     
 Murà-ı niyâz-ı çemen-i nâz-ı naôm 
 
234 Naôm degil gevher-i genc-i èaôîm 
 Òâme degil ejder-i çûb-ı kelîm 
 
235 Naôm degil òûşe-i kişt-i süòan 
 Òâme degil naòl-ı bihişt-i süòan 
 
236 Gel yürüt ey òâme-i müşgîn-raúam 
 Dem-be-dem engüşt-i beyâna úalem 
 
237 Ey çemen-i feyøde naòl-i bülend 
 Gülşen-i maènîde gel ol naòl-bend 
 
238 Eyle gel ey Óıør-ı ùarîú-i beyân  
 Úâèide-i âb-ı óayâtı beyân 
 
239 Ol yine mîzâb-ı çemen-zâr-ı naèt 
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 Cûş u òurûş eylesün enhâr-ı naèt 
 
240 Úulzüm-i naèt ile olup âşinâ 
 áavùa-zenân durma serin eyle pâ 
 
241 Naèt-ı şeh-i kevn ile âàâze úıl 
 Úubbe-i eflâkı pür-âvâze úıl 
 
242 Zemzemeñi gûş idelim gül gibi 
 Eyle terennüm yine bülbül gibi 
 

2 İôhâr-ı Vecd ü Óâl Der-Beyân-ı Mièrâc-ı Peyàamber Muècize-i İştimâl1 
 (T: 7b, H: 7b, R: 7b, A: 6a) 
 (Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün) 
 
1 Bir şeb ki èiõâr-ı şâhid-i hûr 
 Zülf-i siyeh ile oldı mestûr 
 
2 Virmişdi o şebde dest-i úudret 
 Ruòsâr-ı èarûs-ı dehre zînet 
 
3 Ol şebde nücûm olup hüveydâ 
 Dîbâ-yı siyâh geydi gûyâ 
 
4 Meclis úurılup felekde nâ-gâh 
 Gerdişde idi piyâle-i mâh 
 
5 Hem câm idi mâh o bezme hem def 
 Nâhîd idi anda çeng-der-kef 
 
6 Mestâne idüp terâne-i nerm 
 Bezm ehlini eylemişdi ser-germ 
 
7 Bir çetr-i siyeh úurup bu devrân 
 Zer mîò idi hep nücûm-ı raòşân 
                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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8 Almışdı olup zamâneden kâm 
 Tecdîd-i berât-ı manãıb-ı şâm 
 
9 Olmuşdı hilâl şekl-i ùuàrâ 
 Encüm aña rîg idi ser-â-pâ 
 
10 Şemè-i mehi itmege fürûzân 
 Kibrîtini itdi çarò sûzân 
 
11 Âteş-zene-i hilâl der-çeng 
 Encümle şafaú şerâre-i seng 
 
12 Yer yer felek üzre necm-i pür-tâb1 
 Bir ùâs-ı nigûnda naúş-ı sîm-âb 
 
13 Úaãr-ı felege hilâl-i àarrâ 
 Sîmîn èalem olmuş idi gûyâ 
 
14 Naúúâş-ı úaøâ virüp ser-â-ser 
 Encüm ile ùâú-ı çaròa zîver 
 
15 Sulùân-ı serîr-i òıùùa-i reng 
 Oldı yine zîb-baòş-ı evreng 
 
16 Döndi meh-i nev kemâna ol şeb 
 Ùoz olmuş idi nücûm aña hep 
 
17 Feròunde zehî şeb-i feraó-zâ 
 äan nûr-ı siyâh idi ser-â-pâ 
 
18 Ol şebde meger cenâb-ı óaøret 
 Ol òüsrev-i kişver-i şefâèat 
 
19 Ol şebde o pâdişâh-ı ekrem 

                                                           
1 yer yer, H: bir bir 
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 Ol bâèiå-i òilúat-ı dü-èâlem 
 
20 Ol taòt-nişîn-i mülk-i sermed 
 Yaèni şeh-i enbiyâ Muóammed 
 
21 Ol şebde aña øiyâfet oldı 
 Mièrâc-ı şerîfe daèvet oldı 
 
22 İtmişdi o şeb be-kâmrânî 
 Teşrîf-i sarây-ı Ümmühânî 
 
23 Geldi o maóalde peyk-i Mevlâ 
 Destinde Burâú-ı èarş-peymâ 
 
24 Pâkîze-òırâm u èanberîn-süm 
 Şîrîn-óarekât u sünbülîn-düm 
 
25 Pâyin nola çarò iderse taúbîl 
 Meftûn-şüde-i òırâmı Cibrîl 
 
26 Aósente zehî Burâú-ı raènâ 
 Kim peyk-i Òudâ'ya ola hem-pâ 
 
27 Devletle süvâr olup Burâú'a 
 äad-velvele ãaldı nüh-revâúa 
 
28 Hem-râhı ile o şâh-ı èâdil 
 Bir laóôada Úuds'e oldı vâãıl 
 
29 Teşrîfi ile idüp o sulùân 
 Ervâó-ı peyem-berânı şâdân 
 
30 äad-şevú ile oldılar cemâèat 
 Ol úıble-i dîn idüp iúâmet 
 
31 Bindi yine ol Burâú'a bî-bâk 
 Ol şâh-ı serîr-i mâ-èarefnâk  
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32 Mièrâc-ı şerîfe niyyet itdi 
 Tâ-sûy-ı Óaú'a èazîmet itdi 
 
33 Baãdı úademin sipihre evvel 
 èArø eyledi mâh-ı bedr meşèal 
 
34 İtdi o semend-i şûòa devrân 
 Mâh-ı nev-i sîm-naèl-i raòşân 
 
35 Ùaúdı o şeh-i serîr-i iclâl 
 äan sâk-ı Burâú'a sîm-òalòâl 
 
36 Encüm ãanma sipihr-i mînâ     
 Òoy-gerde-i şerm idi ser-â-pâ 
 
37 Bir demde yine o raòş-ı çâlâk 
 Çarò-ı düvüme irişdi bî-bâk   
 
38 Aldı ele òâmesin èuùârid 
 Zeyn eyledi nâmesin èuùârid 
 
39 Pür-şevú u feraó bi-emr-i taúdîr 
 Mièrâc-ı şerîfin itdi taórîr  
 
40 äundı o şehen-şeh-i ferîde 
 äad-èöõr ile bir güzel úaãîde 
 
41 Virdi o òıdîv-i pâk-gevher 
 Çarò-ı siyüme şeref ser-â-ser 
 
42 Sâzende-i bezm-gâh-ı eflâú 
 İtdi defini óicâbdan çâk 
 
43 Evtârını eyledi şikeste 
 Gûyâ ki alındı cân-ı òaste 
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44 Òam-geşte olup o sâz çün yâ 
 Şerm ile rukûèa vardı gûyâ 
 
45 İtdi o Burâú-ı sünbülîn-düm 
 èAzm-i ùaraf-ı sipihr-i çârüm 
 
46 Pâyına düşüp Buraú'ıñ ol ân 
 èArø eyledi úurã-ı mihr-i devrân 
 
47 Ol çeşm-i çerâà-ı âferîniş 
 İtdi anı da Mesîó'e baòşiş 
 
48 Bir gül idi âfitâb-ı pür-tâb 
 Feyø-i keremiyle oldı sîr-âb 
 
49 Ol germ-èinân o pâdişâhıñ 
 Pencüm felek itdi cilve-gâhın 
 
50 Pîşinde gelüp bi-farù-ı ikrâm 
 Yer öpdi teber-be-dûş Behrâm 
 
51 Ol pâdişeh-i sipâh-ı aórâr 
 İtdi felege anı silaó-dâr 
 
52 Òançer-be-miyân u dil feraó-nâk 
 Oldı reh-i òıdmetinde çâlâk 
 
53 Sûú-i şeşüme idüp èazîmet 
 Úondı ser-i müşterîye devlet 
 
54 Biñ cân ile olmış idi her bâr 
 Kâlâ-yı úudûmına òarîdâr 
 
55 Teşrîfine itdi bezl varın 
 Òâk-i rehi úıldı cân-ı zârın 
 
56 Envâr-ı ruòıyla úalbi doldı 
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 Biñ cân ile müşterîsi oldı 
 
57 Oldı o sebük-rev-i yegâne  
 Cevlân-geh-i heftüme revâne 
 
58 Baòtı züóalin olup güşâde 
 Oldı úademinde ser-nihâde 
 
59 èArø itdi o şeh-süvâra devrân 
 äan bir Óabeşî àulâmı ol ân 
 
60 Ol pâdişeh-i serîr-i levlâk 
 İtdi anı pâs-bân-ı eflâk 
 
61 Úıldı o Óabîb-i Rabb-i èizzet 
 Menzil-geh-i Sidre'ye èazîmet 
 
62 Bâlâya revân olup o sulùân 
 Cibrîl de úaldı zâr u giryân 
 
63 Bûs itdi rikâb-ı pâdişâhı 
 èArş oldı feøâ-yı cilve-gâhı 
 
64 Ol şâh ile olmaàa müşerref 
 Óasret-keş idi tamâm Refref 
 
65 Pâ-bûsı ile olup şeref-yâb 
 Ber-sîne nihâde dest-i âdâb 
 
66 Ùayy eyledi ol mekânı mesrûr 
 Tâ oldı maúâmı èâlem-i nûr 
 
67 Geçdi anı da o şâh-ı kevneyn 
 Menzil-gehi oldı úâbe úavseyn 
 
68 Sîrâb-ı zülâl-i èayn-ı vuãlat 
 Gül-çîn-i riyâø-ı úurb-ı èizzet 
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69 Cân maórem-i bâr-gâh-ı Mevlâ 
 Dil àarúa-i lücce-i tecellâ 
 
70 Vâãıl-ı baór-i serâ-yı maèbûd 
 Óâãıl heme-i murâd u maúãûd1 
 
71 Ey maórem-i râz-ı úurb-ı èizzet 
 Vey hem-dem-i bezm-gâh-ı vaódet 
 
72 Ey nâsıò-ı dîn-i èÎseviyye 
 Mensûò-kön-i èale's-seviyye 
 
73 Sen èârif-i nükte-i úıdemsin 
 Sen vâúıf-ı sırr-ı her óikemsin 
 
74 Müştâú-ı cemâl-i pâkinim ben 
 Biñ cân ile dil-helâkinim ben 
 
75 Luùf eyle úuluñ Naôîm-i zâra 
 äad-dâà-be-dil o bî-úarâra 
 
76 Dil muràı esîr-i èaşúıñ olsun 
 Cân ùabla-i tîr-i èaşúıñ olsun 
 
77 Gül-çîn-i riyâø-ı èâùıfet úıl 
 Mesrûr-ı nigâh-ı meróamet úıl 
 
78 Redd itme úapuñdan ol faúîri 
 Üftâdedir eyle dest-gîri 
 
79 Luùf eyle úoma àarîb u tenhâ 
 Âzürde-dilim be-óaúú-ı Mevlâ 
 
80 Ey şâfiè-i ümmetân şefâèat 

                                                           
1 Óâãıl, H, R: Taóãîl 
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 Yolında fedâ revân-ı ümmet 
 
81 Ey ùabè-ı süòan-ùırâz-ı pür-cûş 
 Besdir besdir òamûş òâmûş1 
 

3 Óamd-i Bârî èAzze İsmuhu ve Teèâlâ Şânuhu2 
 (T: 20b, H: 21a, R: 20b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Óamd-i bî-óad sipâs-ı bî-àâye 
 Mâlikü'l-mülk Óaú Teèâlâya 
 
2 Ki odur bî-èadîl ü bî-hemtâ 
 Râzıúu'l-òalú òâliúu'l-eşyâ 
 
3 Kâm-baòş-ı cemîè-i mevcûdât 
 Dâéimü'l-luùf úâêiyü'l-óâcât 
 
4 Mübdiè-i iòtirâè-ı kün fe-yekûn 
 Óayy ü Úayyûm u vâóid-i bî-çûn 
 
5 Pâdişâh-ı úalem-rev-i ezelî 
 Dâver-i bârgâh-ı lem-yezelî 
 
6 Mesned-efrûz-ı kişver-i dâreyn 
 èAlem-efrâz-ı èarãa-i kevneyn 
 
7 Çemen-ârâ-yı ravøa-i dü-cihân 
 Çihre-pîrâ-yı nev-bahâr ü òazân 
 
8 Vâúıf-ı óâl-i her kemîne vücûd 
 èÂlimü's-sırr-ı cümle-i mevcûd 
 

                                                           
1 Burada sekt-i melîh yapılmıştır. Sadece Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün için geçerli olan Mefèûlün 
Fâèilün Feèûlün değişimi gerçekleşmiştir. 
2 Başlık, L nüshasından alınmıştır. 
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9 Naúş-pîrâ-yı levó-i arø u felek 
 Çihre-perdâz-ı cümle ins ü melek 
 
10 Eróamü'r-Râóimîn olan sensin 
 Ekremü'l-ekremîn olan sensin 
 
11 Óaøret-i õü'l-celâli ve'l-ikrâm 
 Vâhib-i òalú-ı kâm-baòş-ı enâm 
 
12 Ey áafûr u Raóîm olan Allâh 
 Vey Cevâd u Kerîm olan Allâh 
 
13 Bizi mülk-i àınâya úıl mâlik 
 İnneke úâdirun èalâ õâlik 
 
14 Yâ ilâhî be-óaúú-ı çâr-kitâb 
 Be-ôuhûr-ı resûl-i èarş-cenâb 
 
15 Be-revân-ı çehâr-yâr-ı Resûl 
 Be-Óüseyn ü Óasen be-âl-i Betûl 
 
16 Bize luùfuñdan eyle fetóü'l-bâb 
 Kerem it yâ müfettióa'l-ebvâb 
 
 4 Berây-ı Gerdûne1 
 (T: 195b, H: 137a, R: 184a, A: 158b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bârekallâh zehî gerdûne 
 Lerze virdi revişi gerdûna 
 
2 Döndi gerdûna bu gerdûne meger 
 İki âyînesidir şems ü úamer 
 
3 Seyr iden iki úanâdın gûyâ 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Ôann ider şehperin açmış èanúâ 
 
4 Sürò-pûş olsa ãorarlar el-óaú 
 Çarò-ı gerdûn ile mânend-i şafaú 
 
5 Gün gibi anda vücûd-ı sulùân 
 Oldı gerdûn ile mihr-i raòşân 
 
6 İtdi ol şâh-ı saèâdet meénûs 
 Gûyiyâ taòt-ı Süleymân'a cülûs 
 
7 Olsa şâyeste bu gerdûne Naôîm 
 Ùârem-i çarò gibi miåli èadîm 
 
 5 èArø-ı Óâl Berây-ı İstidèâ-yı Aúçe1 
 (T: 195b, H: 137a, R: 184a, A: 157b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ey kerîmü'ş-şiyem veliyy-i nièam   
 Vey èazîz ü mükerrem-i èâlem 
 
2 Mekrümet-kâr ü èâùıfet-pîşe 
 Òayr-ı maóø u åevâb-endîşe 
 
3 Bânî-i beyt-i úalb-i dervîşân 
 Merhem-i zaòm-ı cân u dil-rîşân 
  
4 Câh u iúbâl ile müsellemsin 
 Úadr ü iclâl ile mükerremsin 
 
5 èArø-ı óâl-i Naôîm'e eyle nigâh  
 Ki nigeh-dâr ola ãaña Allâh 
 
6 Oúuyup óâcetin revâ eyle 
 Luùfuña cûduña sezâ eyle 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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7 On yedi aúçe úâdir-i õü'l-men 
 Baña luùf eyledi müşâhereden 
 
8 Yedi on olsa baña yetmiş olur 
 Himmetim yetmişe yetişmiş olur 
 
9 Úıl teraúúî vaôîfeme iósân 
 İdeler gûş idenler istiósân 
 
10 Ramaøân ayı ol meh-i fîrûz 
 Ya yigirmi ùoúuz olur ya otuz 
 
11 Eyle luùf it be-óaúú-ı mâh-ı ãiyâm 
 On yedi aúçemi otuzla tamâm 
 
12 Devlet ü èizzet ile Rabb-i Mecîd 
 Şebiñi úadr ide rûzuñı èîd 
 
13 Bî-riyâ bî-òilâf ü bî-kîne 
 èAbd-i kemter Naôîm-i dîrîne 
 
 6 Berây-ı Devât1 
 (T: 196a, H: 137b, R: 184b, A: 158b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bârekallâh zehî devât-ı güzîn 
 Seyr iden ùaróını ider taósîn 
 
2 Bu úalem-dânı eyleyen îcâd 
 Virdi zerrîn devât mihr-i kesâd 
 
3 Görse naúş-ı kitâbesin Mânî 
 Ola evvel naôarda óayrânı 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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4 İtse gerdûn şihâbı òâme-miåâl 
 Eger olsa úalem-terâş hilâl 
 
5 Mihri zer óoúúa eylese devrân 
 Bu úalem-dâna olmaya şâyân 
 
6 Vaøè iden òâme-i güher-bârıñ 
 İde dürr-i Naôîm güftârın 
 
 7 Münâcât-ı Dîger Li-Cenâb-ı Rabb-i Ekber1 
 (T: 196a, H: 137b, R: 184b, A: 9a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Leke'l-óamd ey simâù-ı cûd-güster 
 Cenâb-ı Kibriyâ Allâhu ekber 
 
2 Leke'ş-şükr ey mühim-sâz-ı òalâyıú 
 Kefîl-i muùlaú u maèbûd u òâliú 
 
3 Münezzeh õâtı bî-çûnuñ mekândan 
 Müberrâ her úıyâs u her gümândan 
 
4 Ezel âàâz-ı mülk-i lâ-yezâliñ 
 İder ser-óadd-i iúlîm-i celâliñ 
 
5 Nola iôhâr-ı èacz itsem dem-â-dem 
 Zebânım midóatiñde lâl ü ebkem 
 
6 Nedir sermâyesi bir úaùre âbıñ 
 Yine cânâ cenâbıñdır cenâbıñ 
 
7 Melek ser-geşte-i evãâf-ı õâtıñ 
 Beşer âşüfte-i şeró-i ãıfâtıñ 
 
8 èAùâ-baòşâ òaùâ-pûşâ İlâhâ 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Kerîmâ bî-niyâzâ pâdişâhâ 
 
9 İlâhî sen àanîsin biz faúîriz 
 İlâhî sen tüvânâ biz óaúîriz 
 
10 İlâhî sen èazîz ü biz õelîliz 
 İlâhî sen óakîm ü biz èalîliz 
 
11 İlâhî çâre-sâz ol dil-figârız 
 İlâhî faølıña ümmîd-vârız 
 
12 Güneh-kârız fesâd u ôulmümüz çoú 
 Kerem úıl senden özge kimsemiz yoú 
 
13 Muóammed ümmetin òâr itme yâ Rab 
 Zebûn-ı òayl-i küffâr itme yâ Rab 
 
14 Şeh-i İslâm'ı yâ Rab úıl muôaffer 
 Ola aèdâsı maúhûr u müdemmer 
 
15 İlâhî baór ü berde dest-gîr ol 
 áuzât-ı dîn-i İslâm'a ôahîr ol 
 
16 İdüp fetó ü ôafer imdâd imdâd 
 èAdû-yı òâk-sârı eyle berbâd 
 
17 Livâ-yı òaãm-ı dûnı vâz-gûn it  
 Perîşân leşkerin baòtın nigûn it 
 
18 èAdûyı eyle úahrıñla ciger-òûn 
 Seniñdir àayret ey úahhâr-ı bî-çûn 
 
19 İlâhî úuvvet ü úudret seniñdir 
 Esirge meróamet şefúat seniñdir 
 
20 Úabûl eyle duèâmız şefúatiñden 
 Bizi redd itme bâb-ı meróametiñden 
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21 İlâhî úâêiyü'l-óâcât sensin 
 èAùıyye-baòş-ı mevcûdât sensin 
 
22 Ne idem neyleyem ne eyledim ben 
 İden sen eyleyen sen itdüren sen 
 
23 Çü sensin sâtir-i her èayb yâ Rab 
 Bizim de èaybımız úıl àayb yâ Rab 
 
24 İlâhî ben sezâ-yı her cezâyım 
 İlâhî her cezâya ben sezâyım 
 
25 Olup ser-mest-i ãahbâ-yı maèâãî 
 İlâhî tevbe oldum saña èâãî 
 
26 İşim dâéim òaùâ estaàfirullâh 
 Òaùâma dâéimâ estaàfirullâh 
 
27 Baàışla itdigim cürmi günâhı 
 Òaùâ benden èaùâ senden İlâhî 
 
28 İlâhî nûr-ı õâtıñ óürmetî-çün 
 Münezzeh her ãıfâùın óürmetî-çün 
 
29 Cemâl-i bâ-kemâliñ óaúúı yâ Rab 
 Sûzân-ı nevâliñ óaúúı yâ Rab 
 
30 Saña úurbı içün rûóü'l-emîniñ 
 Cemîè-i enbiyâ vü mürselîniñ 
 
31 Yüzi ãuyına ervâó-ı kirâmıñ 
 Feleklerde sürûşân-ı èiôâmıñ 
 
32 Be-óaúú-ı rütbe-i sulùân-ı kevneyn 
 Be-óaúú-ı èarş u kürs ü úâbe úavseyn 
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33 Be-âyât ü süver tefsîr ü Úuréân 
 Be-Tevrât ü Zebûr İncîl ü Furúân 
 
34 Be-rûó-ı çâr-yâr-i faòr-i èâlem 
 Ebû Bekr ü èÖmer èOåmân èAlî hem 
 
35 Be-nûr-ı dîde-i Zehrâ vü Óaydar 
 Óasan ile Óüseyn iki birâder 
 
36 Be-ãaób u âl ü evlâd-ı Muóammed 
 Be-zevcât-ı óarîm-i òâã-ı Aómed 
 
37 Be-feyø-i meclis-i tehlîl ü temcîd 
 Be-devr-i òalúa-i tesbîó ü tevóîd 
 
38 Be-vecd-i óâlet-i ãâóib kerâmât 
 Be-yâ Rab yâ Rab ehl-i münâcât   
 
39 Be-teéåîr-i duèâ-yı ãubó-òîzân 
 Be-âh u nâle-i şeb-zinde-dârân 
 
40 Be-bî-dermânî-i derd-i maóabbet 
 Be-renc-i òâùır-ı merd-i maóabbet 
 
41 Be-òûnîn-girye-i mestâne-i èaşú 
 Be-sûz-ı sîne-i pervâne-i èaşú 
 
42 Be-óüzn-i úalb-i meksûr-ı yetîmân 
 Be-vaút-i şâm-ı teşvîş-i àarîbân 
 
43 Be-dâà-ı ıøùırâb-ı sîne-rîşân 
 Úoma ben zâr-ı mecrûóı perîşân 
 
44 áarîb ü bî-kesim sensin ilâhım 
 Úapuñdan àayrı yoú cây-ı penâhım 
 
45 Bilürsiñ óâlimi ey Óayy-i dânâ 
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 Saña maòfî degil pinhân ü peydâ 
 
46 Meded ey vâúıf-ı peydâ vü pinhân 
 Øamîrim sen bilürsiñ eyle iósân 
 
47 Naôîm-i nâ-murâdım ber-murâd it 
 Dil-i maózûnımı luùfuñla şâd it 
 
48 Budur senden ümîdim rûz ile şeb 
 Úapuñdan àayra muótâc itme yâ Rab 
 
49 Ola bostân-ı maúãûd içre gül-çîn 
 Duèâmı gûş idüp kim dirse âmîn 
 
 8 Berây-ı Úâèide-i Naóv1 
 (T: 197b, H: 139a, R: 186a, A: 159b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Óamd-i bî-àâyet ü şükr-i bî-óadd 
 Faølıña cûduña ey ferd ü aóad 
 
2 Óikmet ü úudretiñe irmez èaúl 
 èAúl ile maèrifetiñ olmaz naúl 
 
3 Vaãf u õât-ı ãıfatıñda yâ Rab 
 Bir âlây èâciz ü óayrânız hep 
 
4 Rûó-ı pâk-i şeh-i kevneyne müdâm 
 Ola teslîm taóiyyât ü selâm 
 
5 Çâr-yâr ile ola ãubó u mesâ 
 äaób u âline dürûd ile åenâ 
 
6 Oldılar çarò-ı Òudâ'da encüm 
 Raêiyallâhu teèâlâ èanhum 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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7 Diñle ey ùâlib-i èilm ü èirfân 
 Eyle bu úâèideyi vird-i zebân 
 
8 Oúuyup añlayaraú óarf-be-óarf 
 èİlm-i ãarfa idegör õihniñi ãarf 
 
9 Nicedir úâèide-i èilm-i binâ 
 Saña resm eyleyeyim icmâlâ 
 
10 Bil åülâåî-i mücerred evvel 
 Altı bâb oldı anı añla güzel 
 
11 Òâceler böylece idüp taãóîó 
 Altısından gelür didi ãaóîó 
 
12 Hem muøâèaf gelür ey ùâlib-i fen 
 Evvel ü åânî ile râbièden 
 
13 Añla bu resm ile mehmûzü'l-fâ 
 İdeyim anı daòi saña edâ 
 
14 Evvel ü åânî vü åâliåden hem 
 Râbiè ü òâmis olur anlara øam 
 
15 Geldi bu vech ile mehmûzü'l-èayn 
 Fehm idüp èilm ile úıl úalbiñi zeyn 
 
16 æânî vü åâliå ü râbièden bil 
 Daòi òâmisle olurmuş kâmil 
 
17 Hem bu tertîb ile mehmûzü'l-lâm 
 Úanàısından gelür ey merd-i tamâm 
 
18 æânî vü åâliå ile râbièden 
 Daòi òâmisden imiş bil anı sen 
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19 Bu miåâl üstüne muètellü'l-fâ 
 Didiler nice gelirmiş üdebâ 
 
20 Evvel ü åânî vü åâliå bâ-hem 
 Aña râbiè ile sâdis munøam 
 
21 Ecvefi ol ki ùaleb itdi bulur 
 Evvel ü åânî vü râbièden olur 
 
22 Fehm idüp nâúıãıñ aóvâlin bil  
 Sen de noúãânıñı eyle kâmil 
 
23 Evvel ü åânî vü åâliåle hemân 
 Râbiè vü òâmis imiş bî-noúãân 
 
24 Hemzeli olsa lefîf-i maúrûn 
 Bâb-ı râbiède bulur ehl-i fünûn 
 
25 Hemzesiz lîk lefîf-i maúrûn 
 æânî vü râbièa oldı merhûn 
 
26 Olsa yâ hemze lefîf-i mefrûú 
 Bâb-ı râbiède ide ey maèşûú 
 
27 Hemzesiz cây-ı lefîf-i mefrûú 
 æânî vü râbiè ü sâdis daòi yoú 
 
28 Óamd ü minnet ki o Óayy-i õü'l-men 
 Feyø-i nuùú itdi bize luùfından 
 
29 Eyleyüp feyø-i ilâhî yârî 
 Ter-zebân itdi Naôîm-i zârı 
 
30 Virdi bu sübóa-i lûlûya niôâm 
 Oldı biñ ùoúsân üç irince tamâm 
 
31 Oúuyup kim ki ide òayr duèâ 
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 Òayr ide èâúıbetini Mevlâ   
 
 9 (H: 139b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Sipâs-ı bî-úıyâs u óamd-i bî-óad 
 Saña ey pâdişâh-ı mülk-i sermed 
 
2 Úadîm ü Óayy ü Bâúî Dâéim ü Óaú 
 Beúâ ancaú saña maòãûã muùlaú 
 
3 Ne miåliñ var ne mânend ü naôîriñ 
 Ne mîr ü müsteşâr ü ne vezîriñ 
 
4 Dehânım bî-zebân-ı künh-i õâtıñ 
 Lisânım èâciz-i şeró-i ãıfâtıñ 
 
5 Óabîbiñ faòr-i èâlem óürmeti-çün 
 O maóbûb-ı mükerrem óürmeti-çün 
 
6 Şeb-i İsrâ'da olan óâlet içün 
 O şemè-i bezm-gâh-ı rüéyet içün 
 
7 èUãâta raómı içün ol óabîbiñ 
 Devâ-yı èafvı içün ol ùabîbiñ 
 
8 èUluvv-i úadri içün çâr-yâriñ 
 Binâ-yı dîne ol rükn-i çihârıñ 
 
9 İmâmeyniñ cemâli óaúúı yâ Rab 
 Cemâl-i bâ-kemâli óaúúı yâ Rab 
 
10 Yüzi ãuyı içün âl-i kirâmıñ 
 Daòi evlâd u aãóâb-ı èiôâmıñ 
 
11 Naôîm-i èâcize luùf it ilâhî 
 Ki her bir èâciziñ sensin penâhı 
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12 Yine bir kâr-ı òayra itdi niyyet 
 Tamâmında diye bi'l-òayri temmet 
 
13 Temennâsın tamâm itdikde òâme 
 Geze elden ele yâ Rab bu nâme 
 
14 Ola bu nâmeniñ mühr-i òıtâmı 
 Resûlüñ õikr-i esmâ-yı èiôâmı 
 
15 Òudâvend-i serîr-i mülk-i sermed 
 Muóammed Muãùafâ Maómûd u Aómed 
 
16 Óamîd ü óâmid ü úâsım u èâúıb 
 Beyân ü óüccet ü burhân u ãâóib 
 
17 Sirâc oldur münîr oldur beşîr ol 
 Mübeşşir münõir oldur hem nezîr ol 
 
18 Òalîl ü hem óabîb ü hem ùabîb ol 
 Úarîb ü hem münîb ü hem òaùîb ol 
 
19 äafâ Ùâ-hâ vü Yâsîn murteøâ hem 
 Müzekkâ vü muèallâ müctebâ hem 
 
20 Nebiyy ü mürsel ü mehdî vü óâşır 
 Şehîd ü şâhid ü muòtâr u nâãır 
 
21 Raúîb ü âmir ü nâhî vü èâlim 
 Muóallil mâóî vü dâèî muóarrim 
 
22 Ôahîr ü èâdil ü hâdî vü òâtim 
 Cevâd ü hem àanî fettâó ü úâéim 
 
23 èAzîz oldur raéûf oldur raóîm ol 
 Óalîm oldur èalîm oldur óakîm ol 
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24 Mübîn nûr-ı imâm ümmî vü óâfıô 
 Muùîè ü muúteãid meõkûr u vâéiô 
 
25 Mütevassıù óaú u hem sâbıú oldur 
 Muãaddıú mühtedî hem ãâdıú oldur 
 
26 äabûr u hem şekûr u şâkir oldur 
 Daòi müzzemmil ü müddeååir oldur 
 
27 Reşîd ü ùâhir oldur hem muùahhar 
 Faãîó ü nâùıú oldur hem muôaffer 
 
28 Müşeffiè şâfiè evvel âòir oldur 
 O bâùın yine hem ôâhir oldur 
 
29 Medennî Baùóî vü Mekkîdir ol şâh  
 Fedâ cân-ı ümem yolında her gâh 
 
30 Úureyşî hem èArâbî Hâşimî hem 
 äalât ile selâm ola dem-â-dem 
 
 10 Dâstân-ı Hecr ü Viãâl  
 (R: 358a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Ey muèîn ü ôahîr olan Allâh 
 èÂcize dest-gîr olan Allâh 
 
2 Sen muèîn ü ôahîrim ol yâ Rab 
 èÂcizim dest-gîrim ol yâ Rab 
 
3 Şeref-i óaøret-i Muóammed içün 
 äaób u evlâd u âl-i Aómed içün 
 
4 O óabîbiñ cemâli óürmetine 
 Saña úurb u viãâli óürmetine 
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5 O resûlüñ çihâr-yârı içün 
 Bezm-i òâãında yâr-ı àârı içün 
 
6 Óasan ile Óüseyn óürmetine 
 Veled ü vâlideyn óürmetine 
 
7 Baña luùf it murâd u maúãûdum 
 Ey Kerîm ü Raóîm maèbûdum 
 
8 Şâdumân it beni óabîbim ile 
 Òastesi olduàum ùabîbim ile 
 
9 Cânı cânânıma mülâúî úıl 
 Beni ser-mest anı sâúî úıl 
 
10 Nâéil eyle viãâl-i Aómedime 
 Serv-i âzâdıma sehî-úadime 
 
11 Yine bir kez cemâlini göreyim 
 Yüzümi òâk-i pâyine süreyim 
 
12 Gelsün âàûş-ı câna cânânım 
 Yerine èavdet eylesün cânım 
 
13 Beni böyle àarîb ü âvâre 
 Úomasun fürúatiyle bîçâre 
 
14 Yoldadır çeşm-i óasretim yâ Rab 
 Úalmadı ãabra ùâúatim yâ Rab 
 
15 Bir zamân ben de bâà-ı dünyâda 
 Her ùaraf geşt iderdim âzâde 
 
16 Pây-ı èaúlımda yoà idi úaydım 
 Şâhbâzân-ı nâz idi ãaydım 
 
17 äubóum olmuşdı gün gibi tâbân 



1241 
 

 Şebim eylerdi meh-veşân raòşân 
 
18 Òûblar ùâlib idi ülfetime 
 Dilberân râàıb idi ãoóbetime 
 
19 Úande bir àonca olsa bülbül idim 
 Naàme-perdâz-ı meclis-i gül idim 
 
20 Leb-i dilber ãunardı maècûnum 
 Óabbe-i òâl-i rûyı efyûnum 
 
21 Germ-bâzâr idim şarâb gibi 
 Òâne-ber-dûş idim óabâb gibi 
 
22 Dem-be-dem mecmaè-ı hüner-mendân 
 Baña olmışdı mekteb-i èirfân 
 
23 Óâãılı bî-niyâz idim meåelâ 
 Nâz-ı dehre iderdim istiànâ 
 
24 Bî-àam-ı rûzgâr idi nâmım 
 Kâmrâne geçerdi eyyâmım 
 
25 Çarò yanımda berg-i terre idi 
 Gözüme âfitâb õerre idi 
 
26 Naôarımda felek degildi kelek 
 èAynıma gelmez idi óûr u melek 
 
27 Cebel-i Úâf idi hemân kef-i òas 
 Baña èanúâ gelürdi perr-i meges 
 
28 áamdan olmuşdı cân u dil èârî 
 Germ idi õevú u şevú bâzârı 
 
29 Pür-neşâù idi meclis-i ùarabım 
 èÎd ü úadr olmış idi rûz u şebim 
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30 Meskenim bâà u râà idi evvel 
 Baña ùâà üsti bâà idi evvel       
 
31 Çarò-ı kec-rev degildi nâ-hemvâr 
 Ùâlièim yâver idi baòtım yâr 
 
32 èAyş u èişretde şâd u òurrem iken 
 Bezm-i èâlemde böyle bî-àam iken 
 
33 Nâgehân bir belâya dûş oldum 
 Yem-i pür-cûş iken òamûş oldum 
 
34 Dil-i zârı belâya uàratdım 
 Ne belâya úaøâya uàratdım 
 
35 Şâh-ı èaşúa dil oldı dest-âvîz 
 Mihre gûyâ ki õerre-i nâçîz 
 
36 Õerreden de óaúîr iken dil-i zâr 
 Ùaàlarca henûz àuããası var 
 
37 Mülk-i cân u dil oldı pür-teşvîr 
 Fitne-i èaşú itdi şûr-pezîr 
 
38 Sipeh-i èaşúa pâymâl oldum 
 Kevkeb-i mevkibiyle lâl oldum 
 
39 Câna kâr itdi derd-i miónet-i èaşú 
 Beni dem-beste úıldı heybet-i èaşú 
 
40 Âh ey derd-i èaşú-ı èâlem-gîr 
 Ki ider şîri gürbe gürbeyi şîr 
 
41 Göñlüme derd-i èaşú maóremdir 
 Gözüme òûn-ı eşk hem-demdir 
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42 Der-i dilberde derde düşdi tenim 
 Düşmenim düşmeye o derde benim 
 
43 Bir şeh-i óüsne mübtelâ oldum 
 Dergeh-i èaşúına gedâ oldum 
 
44 Mihr-i enver òacil cemâlinden 
 Mâh şermende rûy-ı âlinden 
 
45 áam-ı zülfiyle Leylî bir miskîn 
 Hecr-i laèliyle teşne-leb Şîrîn 
 
46 Lebi èayniyle çeşme-i óayvân 
 Bir içim ãudur ol şeh-i òûbân 
 
47 Deheninde gören o dendânı 
 äadefinde güher ãanur anı 
 
48 Süòanı tercemân-ı rûó-ı revân 
 Cân baàışlar ne söylese o zebân 
 
49 Deheni çeşme-sâr-ı èâlem-i àayb 
 Mû-miyânında úıl úadar yoú èayb 
 
50 Zülfi sünbül òaùı benefşe-i ter 
 Lâle-òad gül-èiõâr u nesrîn-ber 
 
51 Cebhesi mâh-ı bedr-i şâm-ı ümîd 
 èÂrıøı âfitâb-ı ãubó-ı saèîd 
 
52 Õeúanı gûyiyâ çeh-i Zemzem 
 Kisve zülfi cemâli Beyt-i Óarem 
 
53 Ebruvânı keşîde iki kemân 
 Nâvek-i çeşmine hedef dil ü cân 
 
54 Òâl-i müşgîni óabbetü's-sevdâ 
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 áayret-i âhuvân-ı Çîn ü Òıùâ 
 
55 Kef-i desti ile o beş parmaú 
 Pençe-i âfitâbdır el-óaú 
 
56 Úaddi serv-i cinân-ı óüsn ü bahâ 
 Sâèidi şâh-ı Sidre vü Ùûbâ 
 
57 Şemè-i kâfûra nâz ider bedeni 
 Aña fânûs-ı èişve pîreheni 
 
58 Deyr-i óüsn ü melâóat içre müdâm 
 Kâfir-i zülfi düşmen-i İslâm 
 
59 Pîşesi nâz ü èişve-endîşe 
 Hem cefâ-kâr u hem vefâ-pîşe 
 
60 Gerçi maóbûb-ı şûò u şengüldür 
 Âşinâsı hezâr bir güldür 
 
61 Çekilür yâr içün àam-ı aàyâr 
 Òârsız gül bulunmaz ey dil-i zâr 
 
62 Böyledir rûzgârıñ aóvâli 

Ki degil nûş nîşden òâlî 
 

63 Evvel eylerken iltifât baña 
 Óased eylerdi kâéinât baña 
 
64 Girye itsem teraóóum eylerdi 
 Her nigehde tebessüm eylerdi 
 
65 Óüsn ile òulú ile olup meşhûr 
 Beni itmişdi luùfına maàrûr 
 
66 Bilmiş iken o şûò-ı mekkârı 
 Cânımıñ cânı èömrümüñ varı 
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67 Rukebâ óayf ittifâú itmiş 
 Òaberim yoà iken nifâú itmiş 
 
68 İçlerinde o demde bir bî-dîn 
 Yoà iken beynimizde kibr ile kîn 
 
69 Yer içerken anıñla şâm u seóer 
 Baña dirken peder ben aña püser 
 
70 Sebeb oldı firâú-ı cânâna 
 Dil ü cânımda dâà-ı hicrâna 
 
71 O melekden beni ayırdı óasûd 
 Ola iblîs-i àûl-veş merdûd 
 
72 èÖmri nâúıã àamı ziyâd olsun 
 İki èâlemde nâ-murâd olsun 
 
73 Yârdan èâúıbet cüdâ düşdüm 
 Derd-i hicrâna mübtelâ düşdüm 
 
74 Cânıma geçdi fürúat-ı cânân 
 Baàrımı yaúdı âteş-i hicrân 
 
75 Derd-i dûrî esîr-i künc itdi 
 Beni èâlemlere gülünc itdi 
 
76 Óasretiyle gözüm döker úan yaş 
 Görmeyeydim bu demleri ey kâş 
 
77 èAksine úâéil oldum âb içre 
 Yâri görsem nolaydı òâb içre 
 
78 El-amân ey maóabbet-i cânân 
 El-amân ey meşaúúat-i hicrân 
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79 Óasret-i yâre àâyet olmaz mı 
 Bu firâúa nihâyet olmaz mı 
 
80 Bilmezem neyleyim nice edeyim 
 Nereye başımı alup gideyim 
 
81 Nice günler àarîb ü âvâre 
 Bî-dil ü bî-úarâr u bî-çâre 
 
82 Künc-i àamda dem-â-dem aàlar iken 
 Nâr-ı óasretle sîne daàlar iken 
 
83 Var idi bir òabîr-i aóvâlim 
 Aña maèlûm idi benim óâlim 
 
84 Maórem-i râz u yâr-i àârım idi 
 Gûşe-i àamda àam-güsârım idi 
 
85 Varup aóvâlimi dimiş yâre 
 O cefâ-cûya ol sitem-kâre 
 
86 Saña bir mübtelâ selâm eyler 
 èArø-ı óâl ile iótirâm eyler 
 
87 Cân u dilden muóibb u ãâdıúdır 
 Maôhar-ı luùfuñ olsa lâyıúdır 
 
88 äadme-i âhı èâlemi yıúdı 
 Nâlesi çâú feleklere çıúdı 
 
89 Saña inãâf virsün Allâh'ım 
 áaraøıñ cevr ise yeter şâhım 
 
90 Gûş idüp sözlerin ãûret-i çîn 
 Gösterüp nâzikâne çîn-i cebîn 
 
91 Dimiş aña tecâhülâne o dem 
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 Baña ne virdi alımaz bilsem 
 
92 İtmesün èâşıúım diyü beni yâd 
 Úulum olursa eyledim âzâd 
 
93 Böyle söyle dimiş o hem-râza 
 Başlamış nice şîve vü nâza 
 
94 Gâh nâz u gehî niyâz olmuş 
 Arada çoú niyâz u nâz olmuş 
 
95 Úaãd-ı cevr ile çoú kelâm itmiş 
 Âòirinde velî selâm itmiş 
 
96 Dimiş ol àuããa-mendi şâd ideyim 
 Yine vaãlımla ber-murâd ideyim 
 
97 Úalbini àamdan eyleyüp âzâd 
 İdeyim òâùır-ı óazînini şâd 
 
98 Nicedir ol àarîbimiñ óâli 
  èAceb ol derd-mendiñ aóvâli 
 
99 İntiôârı irişdi pâyâna 
 Eylesün el-vedâè hicrâna 
 
100 Bu òaberle o dilber-i ùannâô 
 Eylemiş bendesin yine mümtâz 
 
101 Úâmeti serv-i ser-firâz olsun 
 èÖmri zülfi gibi dırâz olsun 
 
102 Luùf-ı yâre olınca erzânî 
 Eyledim şevú ile àazel-òânı 
 
 áazel 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
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103 Gözlerim yaşını sil Aómed Muóammed èaşúına 
 Úadrimi bir kerre bil Aómed Muóammed èaşúına 
 
104 Bâde-i âl olmasun ruòsârıña reng-i óayâ 
 Kendüñi itme òacil Aómed Muóammed èaşúına 
 
105 Serv-i dâmen-çîde ol seyl-i èalâyıúdan óaõer 
 Cûy-ı ãâfî-veş çekil Aómed Muóammed èaşúına 
 
106 El-óaõer şemşîr-i cân-teèåîr-i âhımdan benim 
 áayr bezminden kesil Aómed Muóammed èaşúına 
 
107 Olmasun âlûde-i çirkâb-ı töhmet dâmeniñ 
 Pâk-rû ol muttaãıl Aómed Muóammed èaşúına 
 
108 Maófil-i vaãlıñda yansun tünd-bâd-ı hecr ile 
 Sönmesün úandîl-i dil Aómed Muóammed èaşúına 
 
109 Meróamet eyle Naôîm-i zâra aóvâl-i dilin 
 Söylemek lâzım degil Aómed Muóammed èaşúına 
 
110 Kaèbe-i kûy-ı yâre ùâlib idim 
 Görmege ol maúâmı râàıb idim 
 
111 Cûy-veş sû-be-sû revân oldum 
 Cüst u cû eyleyüp anı buldum 
 
112 Nerede olduàın maóalle-i yâr 
 Bu rubâèîle eyledüm işèâr 
 
 Rubâèî 
 (ahreb) 
113 Óayretde iken firâk ile dîde-i cân 
 èArø itdi yine èiõâr-ı pâkin cânân 
114 èAks eyleyeli cemâli èayniyle Naôîm 
 Âyîneli çeşme oldı çeşm-i giryân 
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115 Ey meh-i bedr-i şâm-ı âmâlim 
 Mihr-i raòşân-ı ãubó-ı iúbâlim 
 
116 Ey behişt-i melâóat içre müdâm 
 Úaddi ùûbâ-úıyâm u sidre-òırâm 
 
117 Ey cinân-ı cemâle óûr-ı sirişt  
 Lebi kevåer-nümûn-ı bâà-ı bihişt 
 
118 Ruòlarıñ verd-i bî-òazânımdır 
 Úâmetiñ naòl-i bâà-ı cânımdır 
 
119 Burc-ı baòtımda kevkebim sensin 
 Mihr-i rûzum meh-i şebim sensin 
 
120 Gel gel ey bezm-i şevúime sâúî 
 Cândan var iken ramaú bâúî 
 
121 Bâde-i vuãlatıñla mest eyle 
 Bu òumâr-ı àamı şikest eyle 
 
122 Keyf-i câm-ı lebiñle cûş ideyim 
 Ùoluñı èâşıúâne nûş ideyim 
 
123 Beni rüsvâ-yı èaşú iden sensin 
 Mest-i ãahbâ-yı èaşú iden sensin 
 
124 Úandesiñ úande gel gözüm nûrı 
 Cigerim yaúdı âteş-i dûrî 
 
125 Fürúatiñ cânı derd-nâk itdi 
 İntiôârıñ dili helâk itdi 
 
126 Şâdumân it beni úudûmüñle 
 Maúdem-i meymenet-lüzûmuñla 
 
127 Ùaà ùaàa úavuşmasa meåelâ 
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 Úavuşur âdem âdeme cânâ 
 
128 Nice bir fürúatiñle zâr olayım 
 Nice bir zâr u bî-úarâr olayım 
 
129 Beni úıldı nizâr o mûy-miyân 
 Úılca úaldı tenimde hecr ile cân 
 
130 Çeşmime sensiz oldı òâb óarâm 
 Acebâ li'l-muóibbi keyfe yenâm 
 
131 Gözümüñ yaşına nigâh eyle 
 Baàrımıñ başına nigâh eyle 
 
132 Cân u dilden Naôîm-i èâşıúıñam 
 Bî-riyâ bir muóibb-i ãâdıúıñam 
 
133 Mâéilim çeşm-i èişve-bâzıña ben 
 Úâéilim bir nigâh-ı nâzıña ben 
 
134 Óâlime çeşm-i èişve-bâzıñ içün 
 Naôar eyle nigâh-ı nâzıñ içün 
 
135 Neyyir-i óüsn-i bî-miåâliñ içün 
 Mâh-ı tâbân gibi cemâliñ içün 
 
136 Serv-i bâlâ gibi úıyâmıñ içün 
 O ãanevber-reviş òırâmıñ içün 
 
137 Baña bildir günâhımı bileyim 
 èÖõrümi biñ óicâb ile dileyim 
 
138 Bilürüm ey cüvân-ı sîm-berim 
 Cürmüm oldur hemân seni severim 
 
139 Bu güneh besdir ol dil-figâra 
 Ki saña èâşıúım diye yâra 
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140 Ey büt-i deyr-i èişve el-óâãıl 
 Seni sevdiyse kâfir olmadı dil 
 
141 Ehl-i buàø u àaraøda dîn olmaz 
 Úalb-i müéminde kibr ü kîn olmaz 
 
142 Nola èafv eyleseñ benim günehim 
 Úul òaùâsız olur mı pâdişehim 
 
143 Saña lâyıú mı ey şeh-i òûbân 
 Òaãm-ı dûn eyleye baña bühtân 
 
144 İètimâd eyleyüp anıñ sözine 
 Baúmaz olduñ bu bendeñiñ yüzine 
 
145 äoóbetinden seniñ olam maórûm 
 Saña ôâlim dine baña maôlûm 
 
146 Yeter Aómed bu cevr ile óarekât 
 Rûó-ı pâk-i Muóammed'e ãalavât 
 
147 Óamdü-lillâh ki ey naôîr-i melek 
 Gözlerim var imiş seni göricek 
 
148 Şükrü-lillâh cemâliñi gördüm 
 Dest ü dâmânıña yüzüm sürdüm 
 
149 Bulmuş idi kemâl-i õevú-i viãâl 
 áam-ı hicrâna da irişdi zevâl 
 
150 Beni refè itdi òâkden keremiñ 
 Yeridir baããa dîdeme úademiñ 
 
151 Cilve-i nâzıña úumâş-ı niyâz 
 Olsun ey naòl-i èişve pây-endâz 
 



1252 
 

152 Ben niyâz eyledikçe nâz eyle 
 Gâh gâh eyle az az eyle 
 
153 Beni senden ayırmış idi èadû 
 Başına geldi âòir ey meh-rû 
 
154 Nice dem gerçi nâ-murâd oldum 
 äıdú u kiõbim bilindi şâd oldum 
 
155 Oldılar rû-siyâh ehl-i nifâú 
 Oldı alnım açıú benim yüzüm aú 
 
156 Óâl-i òaãm-i denî tebâh oldı 
 Baòtı ber-geşte kârı âh oldı 
 
157 Baña itmişdi itdigin buldı 
 Şimdi benden o beş beter oldı 
 
158 Baña Óaú èâúıbet o nâ-merdi 
 Nice istersem öyle gösterdi 
 
159 Yolına geldi uàradı âha 
 Kendüsi düşdi úazduàı çâha 
 
160 èÂleme óasb-i óâl olup bu maúâl 
 Didiler dâstân-ı hecr ü viãâl 

 

 11 Münâcât Meånevî Berây-ı İtmâmiyye1 
 (T: 338b, H: 269a, R: 364b, A: 67a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Óamd-i lâ-yuóãâ vü şükr-i lâ-yuèad 
 Faølıña ey Vâóid ü Ferd ü Aóad 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alnmıştır. 
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2 Rûó-ı pâk-i óaørete leyl ü nehâr 
 Biñ ãalât ile selâm olsun niåâr 
 
3 Çâr-yâr-ı bâ-ãafâ ile müdâm 
 Âline aãóâbına biñ biñ selâm 
 
4 Yâ Rab envâr-ı cemâliñ óaúúı-çün 
 Kaèbe-i èizz ü celâliñ óaúúı-çün 
 
5 Faòr-i èâlem yüzi ãuyı èaşúına 
 Enbiyânıñ âb-ı rûyı èaşúına 
 
6 Biñ bir adıñ óürmeti-çün yâ áanî 
 Bî-niyâz eyle dü-èâlemde beni  
 
7 Úâêiyü'l-óâcât sensin yâ Kerîm 
 Ber-murâd eyle faúîriñdir Naôîm 
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ŞARKILAR 
 

 1 (R: 362a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün)  
 
1 Yine ãahbâ-yı vuãlat nuş ider dil 
 Òumâr-ı câm-ı fürúat böyle úalmaz 
 O óâletle olur sermest-i úanzil 
 Òumâr-ı câm-ı fürúat böyle úalmaz 
 
2 Dil-i zâr itmesün ferdâ òayâlin 
 Bugün yârın görür lâ-büd cemâlin 
 Çeker peymâne-i bezm-i viãâlin 
 Òumâr-ı câm-ı fürúat böyle úalmaz 
 
3 Bulur bir gün güşâyiş kâr-ı beste 
 Olur eyyâm-ı àam èîd-i òuceste 
 İder bir sâàar-ı vuãlat şikeste 
 Òumâr-ı câm-ı fürúat böyle úalmaz 
 
4 İder endûh u àam encâma âàâz 
 Olur râmiş-ger-i şâdî ùarab-sâz 
 Mey-i laèlin ãunar ol sâúî-i nâz 
 Òumâr-ı câm-ı fürúat böyle úalmaz 
 
5 Bu fürúatler bu óasretler olup dûr 
 Dil-i maózûn olur elbette mesrûr 
 Úomaz sâúî Naôîm-i zârı maòmûr 
 Òumâr-ı câm-ı fürúat böyle úalmaz 
 
 2 (R: 362b, A: 172b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Yine mânend-i süveydâ-yı derûn 
 Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm 
 Buldı Leylâ'sını gûyâ Mecnûn 
 Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm 
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2 Óâl-i aàyâr tebâh oldı yine 
 Kârı hep nâle vü âh oldı yine 
 Maôhar-ı nûr-ı siyâh oldı yine  
 Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm 
 
3 Õerresi ùalèatiniñ mihr ile mâh 
 Óüsnünüñ sûòtesi nûr-ı nigâh 
 Çeşm-i âhû-veşi bî-sürme siyâh 
 Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm 
 
4 Mâéil oldum o sehî-bâlâya 
 Raóm idüp üstüme ãaldı sâye 
 Zülfi uàratdı beni sevdâya 
 Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm 
 
5 Cennet-âbâd-ı ruòı bâà-ı naèîm 
 Şerbet-i laèli zülâl-i tesnîm 
 Merdüm-i dîde gibi şimdi Naôîm 
 Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm 
 
 3 (H: 267a, R: 362b, A: 171a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 áayrdan bulmaz tesellî sevdigim 
 Sendedir dîvâne göñlüm sendedir 
 èÂşıúam eyle tecellî sevdigim 
 Sendedir dîvâne göñlüm sendedir 
 
2 İótirâz it nâle-i cân-kâhdan 
 Yandı sînem tâb u sûz-ı âhdan 
 Ben viãâliñ isterim Allâh'dan 

Sendedir dîvâne göñlüm sendedir 
 
3 Az degil hecriñde olmuşdum melûl 
 Çoú mı beõl-i vaãlıña bulsam vuãûl 
 Sen gerek redd it gerek eyle úabûl 
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 Sendedir dîvâne göñlüm sendedir 
 
4 Meskenim ey Yûsuf-ı gül-pîrehen 
 Olsa da Yaèúûb-veş beytü'l-òazen 
 Sensin ancaú mıãr-ı dilde şâh sen 

Sendedir dîvâne göñlüm sendedir 
 

5 Berú-ı ruòsârıñ olaldan dil-fürûz 
 Cân ile oldum yoluñda sîne-sûz 
 èÂşıúam èâşıú Naôîm-âsâ henûz 

Sendedir dîvâne göñlüm sendedir 
 
 4 (H: 267b, R: 363a, A: 171a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 İntizârıñla dîde-i cânım 
 Úan ile ùoldı sevdigim sensiz 
 Dil-i zâr u óazîn ü nâlânım 
 Bî-úarâr oldı sevdigim sensiz 
 
2 Cân fedâ oldı iftirâúıñda 
 Dil helâk oldı iştiyâúıñda 
 Rûy-ı zerdim yine firâúıñda 
 äararup ãoldı sevdigim sensiz 
 
3 Artırup baór-i óasret emvâcın 
 İtdi fülk-i şekîb târâcın 
 Dil-i şeydâ àamıñla mièrâcın 
 èÂúıbet buldı sevdigim sensiz 
 
4 Mihr-i óüsnüñ àamında meh-rûyân 
 Bülbül-âsâ olup seni cûyân 
 Gül-ruòuñ yâd idüp semen-bûyân 
 Sünbülin yoldı sevdigim sensiz 
 
5 Òâùırı óasretiñle efsürde 
 áonca-i úalbi àamla pejmürde 
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 Dil-i zâr-ı Naôîm âzürde 
 äormadıñ noldı sevdigim sensiz 
 
 5 (H: 267b, R: 363a, A: 171b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Neler çekdi göñül derd-i àamında 
 O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden 
 Beni zâr eyledi nerd-i àamında 
 O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden 
 
2 Òadeng-i çeşminiñ cân rîş-nâki 
 Kemân ebrûsunuñ dil sîne-çâki 
 Olurken cân ile dilden helâki 
 O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden 
 
3 Tebessüm mâéil-i laèl ü dehânı 
 Tekellüm èâşıú-ı nuùú u beyânı 
 Teraóóum devr-i çeşm-i bî-emânı 
 O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden 
 
4 Hümâ-yı cân esîr-i dâm-ı kâkül 
 Dil-i şeydâ giriftâr-ı teàâfül 
 Yine bu óâl ile eyler tecâhül 
 O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden 
 
5 Naôîm-i zârı itdi girye-meşreb 
 Dem-â-dem kârı mekr ü óîledir hep 
 Libâs-ı nâ-müselmânı müretteb 

O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden 
 
 6 (H: 268a, R: 363b, A: 171b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Olmasun bâà-ı ruòuñ pejmürde 
 äaúın ey àonca ãaúın âhımdan 
 Eyleme bülbüliñi âzürde 
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 äaúın ey àonca ãaúın âhımdan 
 
2 Úomadıñ sînede tâb u ùâúat 
 Úalmadı cân u dilimde râóat 
 Nefesim oldı nesîm-i óasret 
 äaúın ey àonca ãaúın âhımdan 
 
3 Òâr-ı hicrânla deldiñ cigerim 
 Saña kâr eylemedi nâlelerim 
 Gûşuña girmedi âh-ı seóerim 
 äaúın ey àonca ãaúın âhımdan 
 
4 Dil ü cân ile olurken bende  
 Bendeñe eylemediñ bir òande 
 Bu mıdır bûy-ı óaúîúat sende 
 äaúın ey àonca ãaúın âhımdan 
 
5 Yoúdur âşüfte Naôîm'iñde òilâf 
 Kîneden eylemediñ sîneñi ãâf 
 Bu cefâlar yeter oldı inãâf 
 äaúın ey àonca ãaúın âhımdan 
 
 7 (H: 268b, R: 363b, A: 171b) 
 (Müfteèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 
1 èAhde vefâ eylemediñ durmadıñ 
 Ancaú olur sevdigim inãâf ise 
 Óâlini bîçâre diliñ ãormadıñ  
 Ancaú olur sevdigim inãâf ise 
 
2 Òaste-i hicrânıñı yâd itmediñ  
 Òâùır-ı maózûnını şâd itmediñ 
 Derdine dermânı murâd itmediñ 
 Ancaú olur sevdigim inãâf ise 
 
3 Hem saña biñ cân ile úurbân olam 
 Hem yoluña òâk ile yeksân olam 



1259 
 

 Hem yine şâyeste-i hicrân olam 
 Ancaú olur sevdigim inãâf ise 
 
4 èAşú makâmâtını itdikçe ùayy 
 Deldi àamın sînemi mânend-i ney 
 Ney gibi nâlânıñ olam tâ-be-key 
 Ancaú olur sevdigim inãâf ise 
 
5 Cân u dil-i zârı olup mübtelâ 
 Eyler iken yoluña varın fedâ 
 Olmadıñ efsûs Naôîm-âşinâ 
 Ancaú olur sevdigim inãâf ise 
 
 8 (H: 268b, R: 364a, A: 172a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Çün degil meclis-i èâlem bâúî 
 Ele al câm-ı mey-i berrâúı 
 Yine èarø eyle o sîmîn sâúı 
 Çâremiz luùfuña úaldı sâúî 
  
2 Bezm-i dûşîneyi germ it tekrâr 
 Düşelim ayaàıña úıl reftâr 
 äubó-demdir idelim defè-i òumâr 
 Çâremiz luùfuña úaldı sâúî 
 
3 Oldı dil nâr-ı òumâr ile kebâb 
 Virdi câna bu elem şûriş ü tâb 
 Bizi bir câm ile úıl mest ü òarâb 
 Çâremiz luùfuña úaldı sâúî 
 
4 Dil-i âvârede derd-i sitemiñ 
 Cân-ı şûrîdede sevdâ-yı àamıñ 
 Derd-i ser virdi òumâr-ı elemiñ 
 Çâremiz luùfuña úaldı sâúî 
 
5 Yine mânend-i Naôîm-i bî-dil 
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 Bizi maòmûr úoma lâ-yaèúıl 
 Eyle bir câm ile mest-i úanzil 
 Çâremiz luùfuña úaldı sâúî 
 
 9 (H: 269a, R: 364a, A: 172a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Òâk-i pâyı tûtiyâ-yı çeşm-i dil 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
 Sevdigim ârâm-ı cânım muttasıl 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
 
2 Meyl idelden ol sitem-ger dilbere 
 Raóm ider dünyâ dil-i àam-pervere 
 Sırrımı fâş eyleyen èâlemlere 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
 
3 Tîr-i çeşmiyle tenim àırbâl iden 
 Esb-i nâz ile beni pâ-mâl iden 
 Òânúâh-ı èaşúına abdâl iden 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
 
4 Úande baúsam dâéim âyîne-miåâl 
 Cilve-gerdir ol cemâl-i bâ-kemâl 
 Çeşm-i cân u dilde hep èaks ü òayâl 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
 
5 Girye-i âlim görüp raóm eyleyen 
 äûret-i óâlim görüp raóm eyleyen 
 Cism-i pâ-mâlim görüp raóm eyleyen 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
 
6 Dûş olaldan èâşúına cânım henüz 
 Oldı derd-i èaşúı dermânım henüz 
 Ben gedâyım şâh-ı òûbânım henüz 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
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7 Zülfünüñ cânım giriftârı Naôîm 
 Úaddiniñ göñlüm hevâ-dârı Naôîm 
 Nûr-ı dîdem èömrümüñ varı Naôîm 
 Muãùafâdır Muãùafâdır Muãùafâ 
 
 10 (A: 172b) 

(Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Künc-i fürúatde úodun tenhâ beni 
 Var yüri Mevlâ'ya ãaldım ben seni  
 èAhd ü peymân itdigin demler úanı 
 Var yüri Mevlâ'ya ãaldım ben seni 
 
2 Úanlar aàlarken seniñ-çün ey perî 
 Silmediñ òûn-âbe-i çeşm-i teri 
 Sen de úan aàla añup bu demleri  
 Var yüri Mevlâ'ya ãaldım ben seni 
 
3 Bir devâsız derd imişsin añladım 
 Mekr-i dilde ferd imişsin añladım 
 Bî-vefâ nâ-merd imişsin añladım 
 Var yüri Mevlâ'ya ãaldım ben seni 
 
4 İtmediñ pend-i Naôîm-i zârı gûş 
 Bülbül-i gûyâ iken úıldıñ òamûş 
 áayrılarla eyler olduñ èayş u nûş 
 Var yüri Mevlâ'ya ãaldım ben seni 
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KITèALAR 
 
 1 (T: 188b, H: 130a, R: 178a, A: 105b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Mâdió-i õât-ı şerîfiñ Óaøret-i Allâh iken 
 Òâdim iken bâr-gâhıñda seniñ peyk-i Òudâ 
  
2 Âfitâb-ı maşrıú-ı vaãfıñ nice şeró eyleyem 
 Ben kimim bir õerre-i nâçîzden kemter gedâ 
 
 2 Berây-ı Óâfıô Yûsuf u Müéezzin1 
 (T: 82a, R: 77a, A: 271b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Meded ne müşkil olurmuş cüdâ idince ecel 
 Biri birine úavuşmaz úalur gider iki dost 
  
2 Vücûdı ãafóasını óâfıôıñ müéezzin ile 
 Ayırdı dost úaøâ birbirinden itdi dü-post 
 
 3 (T: 190a, H: 131a, R: 179a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 
1 Fürûà-ı nûr-ı şerèi úaãr-ı dîne 
 Cenâb-ı óaøretiñ şemè-i celîdir 
  
2 Çihâr erkân o úaãr-ı bî-úuãûra 
 Ebû Bekr ü èÖmer èOåmân èAlîdir 
 
 4 Úıùèa Der-Vaãf-ı În Mecmûèa2 
 (T: 192a, H: 133b, R: 181a, A: 271a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır.  
2 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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1 Eşèâr-ı dil-keş ile bu mecmûèa gûyiyâ 
 Baór-i muóîù-i maènâya işler sefînedir 
 
2 Cins-i cevâhir-i süòan-ı rûó-ı baòt ile 
 Bir èârifiñ yanında leb-â-leb defînedir 
 
 5 (T: 192b, H: 134a, R: 181b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Gel vuøû eyle eşk-i çeşmiñden 
 Ey olan çirk-i sehvden èâciz 
 
2 Dest-i âòer sivâdan el yumaàa 
 Hep birer âbdeste muótâcız 
 

6 (T: 57b, R: 54a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Şerm-i cürm ile mefòar-i rusülüñ 
 èAfv-ı luùfından olmazız meéyûs 
 
2 Yüz sürüp iètiõâr ile ideriz 
 Dâmen-i òırúa-i şerîfiñi bûs 
 
 7 (T: 193a, H: 134a, R: 181b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bir kimesne fütâde kim ne èaceb 
 Úalsa destimde dâmeniñ Yûsuf 
 
2 Baña raóm it èazîz başıñ içün 
 El benimdir etek seniñ Yûsuf 
 
 8 Berây-ı Bâzîçe-i Mihr1 
 (T: 193a, H: 134a, R: 182a, A: 271b) 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Rakîb ü yâr mâbeyninde mihr-i dil nihân oldı 
 Firâset ile buldum lîk olup úalbime lâòıú 
 
2 Görünce türş-rû aàyârı dildârı tebessüm-rîz 
 Duyup aàyâra didim mihri virsün dil-rübâsın Óaú 
 
 9 (T: 193a, H: 134b, R: 182a, A: 277a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 èAn-úarîbi'z-zamân idüp teéåîr 
 Nâvek-i nâlesi dil-i zârıñ  
 
2 Úalbi olsun delik delik yâ Rab 
 Laúabı gibi ol sitem-kârıñ 
 
 10 Berây-ı Bâàçe1 
 (T: 193a, H: 134b, R: 182a, A: 271a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bârekallâh zehî bâàçe kim her tarafı 
 Bulmuş ârâyiş-i serv ü semen ü lâle vü gül 
 
2 Cûy-ı ãâfı aña bir feyø-i ãafâ virmiş kim 
 Rûó-ı faòri geleni görse olurdı bülbül 
 
 11 Berây-ı Tüfeng2 
 (T: 83b, R: 78b, A: 271a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bu muãannaè úubûrda bu tüfeng 
 Oldı genc ile ejdehâya miåâl 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Mihre encüm aña şihâb fişeng 
 Kîse mâh-ı münîr vezne hilâl  
 
 12 (T: 83b, R: 78b, A: 278a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Nabø-gîr olduúda dermânım ide 
 Ben ùabîbi vâúıf-ı derd isterim 
 
2 Bende-i efgendesi olsam Naôîm 
 Bende-perver bir cüvân-merd isterim 
 
 13 Berây-ı Òayyâù-beççe1 
 (T: 193b, H: 135a, R: 182a, A: 271b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Elinde sûzen o òayyâù-beççeyi göreli 
 Güsiste rişte-i dil çâk çâkdır cânım 
 
2 Úumâş-ı vaãlını endâzesiz kesüp biçsem 
 Boyumca olsa o òayyâù-ı nâz òaftânım 
 
 14 Úıùèa Berây-ı İstidèâ-yı Meùâlib2 
 (T: 193b, H: 135a, R: 182a, A: 270b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Ey òıdîv-i nükte-dân kim şâhid-i maúãûdımı 
 Çoú zamândır yolda úaldı çeşm-i óasret beklerim 
 
2 Dâne-i ümmîdime kendim idüp fikr-i daúîú 
 Âsiyâb-ı devletiñde ben de nevbet beklerim 
 
 15 Úıùèa Berây-ı Ümniyye3 
 (T: 193b, H: 135a, R: 182b, A: 271a) 
                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır.  
3 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey òâce-i kerem-ver-i bâzâr-ı luùf u cûd 
 Eyle metâè-ı himmeti hemvâre râygân 
 
2 Şevú-ı ùalebde iş bitürüp al duèâ-yı òayr 
 Lâ-büdd ider mübâyaèadan sûd òâcegân 
 
 16 (T: 194b, H: 136a, R: 183a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Nola âşüfte olsalar cânâ 
 Òâliñe âòuvân-ı Çîn ü Huten 
 
2 Òâliñ olmuşdı óabbetü's-sevdâ 
 Göbegi nâfeniñ kesilmezden 
 
 17 (T: 194b, H: 136a, R: 183a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 èAfv ide Mevlâ meger cürm ü úuãûrum ey Naôîm 
 Òân-ı luùfuñda ne óaddimdir ki olam óamd-òân 
 
2 Bir nefes şükrün edâsı tâ dem-i óaşr olmaya 
 Biñ dehân olsa tenimde her dehâna biñ zebân 
 
 18 (T: 85b, R: 80b, A: 282a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Rûóını Óaú şâd ide ol kimseniñ 
 Óaşr ola èâmî ise de òâã ile 
 
2 Ben gidicek rûóumı şâd eyleyüp 
 Oúuya bir Fâtióa iòlâã ile 
 
 19 (T: 194b, H: 136a, R: 183b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
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1 Bir dilim nân ile lâ-büd mîz-bân 
 Òoş görüp mihmânın eyler fâéide 
 
2 Biz de òân-ı luùfuñuñ mihmânıyuz 
 Rabbenâ enzil èaleynâ mâéide1 
 
 20 (T: 194b, H: 136a, R: 183b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Seyyiéâtım çekse vezzân-ı èamel yevmü'l-óisâb 
 æıúlet-i cürmüm òalâyıú aña hem-seng olmaya   
 
2 Lîk olursa bu bâzâr ey göñül peyàamberi 
 Keffe-i mîzân èafv-ı Óaú'da bir denk olmaya  
 
 21 (T: 194b, H: 136a, R: 183b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Olıcaú óâãıl-ı tîmâr-ı viãâle ùâlib 
 Açmadım râz-ı derûnı dil-i şeydâya bile 
 
2 Der-kenâr itmek idi úaydım o şâh-ı óüsni 
 èArø-ı óâlim oúuyup didi maóalli görile 
 
 22 Úıùèa-i Şerîf Der-Tevóîd-i Bârî2 
 (T: 198b, H: 140b, R: 186b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 
1 æenâ vü óamd o òudâvend-i õü'l-celâle kim oldı 
 Óarîm-i meclis-i şân-ı celîli celle celâlüh 
 
2 Sipâs ü şükr o àanî kibriyâya kim ola mâdâm 
                                                           
1 Mâide Sûresi'nin, "Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim 
için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir âyet (mucize) olsun. Bizi rızıklandır; zaten 
sen, rızık verenlerin en hayırlısısın."  anlamındaki 114. ayetinin " Bize gökten bir sofra indir" kısmı 
iktibas edilmiştir. 
2 Başlık, S nüshasından alınmıştır. 
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 Nedîm-i süfre-i feyø-i èamîmi èamme nevâlüh 
 
 23 (T: 195a, H: 136b, R: 183b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Bezm-i luùfuñda yâ kerîm Allâh 
 Úoma maòmûr-ı yeés ben úuluñı 
 
2 Eyle câm-ı ümîdimi leb-rîz 
 İdeyim nûş dem-be-dem ùolıñı 
 
 24 (T: 195a, H: 136b, R: 184a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Alay itsün hele şâh-ı felek-taòt u melâéik-òayl 
 Temâşâ eyle òûbân-ı úamer-çihr-i Sitânbûl'ı 
 
2 Ùulûè-ı âfitâb-ı enveri gör burc-ı âbîden 
 Leb-i deryâda seyr it ãubó-dem şehr-i Sitânbûl'ı 
 
 25 (T: 195a, H: 136b, R: 184a, A: 271b) 
 (Feèilâtün Mefâèîlün Feèilün) 
 
1 Yine dil ùaş yürekli nâmı úaya 
 Bir perî dil-rübâya çarpıldı 
 
2 Lücce-i èaşú oldı mevc-engîz 
 Keştî-i dil úayaya çarpıldı 
 
 26 (H: 253a, R: 334b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlün Faè 
 Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûl) 
 
1 Ol âhû-yı vaóşîye olup dûş Naôîm 
 Râm itmek içün ãaydına düşdüm şimdi 
  
2 Olsam nola pâ-beste-i zencîr-i cünûn 
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 Bir silsile-mû úaydına düşdüm şimdi 
 
 27 Úıùèa Berây-ı Vaãf-ı Silsile-i Âl-i èOåmân1 
 (T: 193b, H: 135a, R: 182b, A: 270b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Mülûk-i âl-i èOåmân'ı yazup bir úıùèa-i pâke 
 Yine derc eyledim bir dürce nice gevher-i raòşân 
 
2 Óisâbıñ bilmek isterseñ Naôîm-âsâ şümâr eyle 
 Murâd ile Muóammed oldı dörder birisi Oròân 
 
3 Süleymân Aómed ikşer Muãùafâ iki bir İbrâhîm 
 İkidir Bâyezîd iki Selîm ü ikisi èOåmân 
 
 28 Úıùèa Der-äanèat-ı Teúâbül2 
 (T: 194b, H: 136a, R: 183b, A: 270b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Çâr-òaãlet müsellem oldı Naôîm 
 Sözimi diñle ãanma efsâne 
 
2 Dil-i nâlâna dâà-ı òûnîne 
 Çeşm-i giryâna cân-ı sûzâna 
 
3 Nâle-i èandelîb ü òande-i gül 
 Girye-i şemè ü sûz-ı pervâne 
 
 29 Úıùèa Berây-ı Ümniyye3  
 (T: 86a, R: 80b, A: 270b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Muóîù-i cûd u yem-i luùf u úulzüm-i iósân 
 Eyâ keremle iden àarú-ı şerm èummânı 
                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
3 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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2 Ne idi baór-i temennâda bâd-bân açmaú 
 Olaydı zevraú-ı ümmîdimiñ úapûdânı 
 
3 Nesîm-i şurùa-i luùfuñ vezân olursa eger 
 Sefîne-i dil-i ser-geşte ùayy ider anı 
 
 30 Úıùèa Berây-ı Raòt Der-Vaãf-ı Selîm Girây Òân1 
 (T: 195a, H: 137a, R: 184a, A: 270b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Yüz sürüp pâyına óâlim didim 
 Dehriñ ey şâh-ı Süleymân-baòtı 
 
2 Ne idi edhem-i çaròı geçmek 
 Eşheb-i baòtımıñ olsa raòtı 
 
3 Keremiñden meger ey òân-ı kerîm 
 Hep mükemmel ola raòt u baòtı 
 
 31 (T: 83b, R: 78a, A: 157b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Gül-i ùabèıñla şemè-i õâtıñı pür-tef ü tâb itmiş 
 Doúunmuş rûzgâr-ı nâòoş ey mîr-i hüner-perver 
 
2 Seni òandân òurrem görmedikçe bâà-ı dünyâda 
 Gül olsun òâr der-pâ şemè olup òâk-i siyeh her ser 
 
3 Miåâl-i bülbül ü pervâne dâéim aàlasun yansun    
 Cihânda nîk-òâhın olmayan aèdâ-yı bed-gevher 
 
4 Gül iseñ bülbülüñdür şemè iseñ pervâne-i şevúıñ 
 Dil ü cânda nedir dirseñ bu nâlişler güdâzişler 
 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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5 Cemâl-i bâ-kemâliñ iştiyâúı câna kâr itdi 
 Naôîm-i zâr òâk-i pâyiñe èarø-ı òulûã eyler 
 
 32 Berây-ı Óücre1 
 (T: 192b, H: 134a, R: 181b, A: 158b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Meróabâ óücre-i feraó-zâ kim 
 Ebruvân-ı bütân kitâbesidir 
 
2 Óabbeõâ genc-i gevher-i èirfân 
 Ki ùılısm-ı hüner òarâbesidir 
 
3 Bunda mey-nûş-ı maèrifet olanıñ 
 Câm-ı Cem teşne-i úırâbesidir 
 
4 Bir úalender-miåâldir ki Naôîm 
 Saúfı pîşinde âfitâbesidir 
 
5 Ola maèmûr tâ ki ehl-i diliñ 
 Cây-ı daèvât-ı müstecâbesidir 
 
 33 (T: 83b, R: 78b, A: 157b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Óabbeõâ mîr-i mükerrem ki murâdın vire Óaú 
 Naôar-ı luùf ile dîvânçemi tekrîm itmiş 
 
2 Anı bir kîse-i dîbâya úoyup göndermiş 
 Úâéilin òilèat-ı zer-dûz ile taèôîm itmiş 
 
3 Bânî-i ùabè-ı kerem-kâr-ı kerâmet-eåeri 
 Köhne beyt-i süòanım luùf ile termîm itmiş 
 
4 Dil-i naúúâd ki mièyâr-ı hünerdir óaúúâ 

                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Görüp âåârımı inãâf ile teslîm itmiş 
 
5 Bu kemâl ile Naôîmâ bu òiãâl-i óüsni 
 Aña üstâd-ı ezel var ise taèlîm itmiş 
 
 34 (T: 195a, H: 136b, R: 183b, A: 136b)1 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Kenâr-ı kâma irdi fülk-i ümmîdim bi-óamdillâh 
 Yem-i bî-sâóil-i yeésiñ neler çekdim èubûrında 
 
2 áubâr-ı âsitân-ı Òân Selîm'e ferş idüp rûyum 
 Naôîm-âsâ didim ol dâver-i dehriñ óuøûrında 
 
3 Ôahîriñ Óaú delîliñ Óıør ola òân-ı èâlî-şân 
 Budur òalúın temennâsı inâåın da õükûrın da 
 
4 èAdûnuñ ola gürz ü òançeriñ şemşîr ile tîriñ 
 Serinde sînesinde gerdeninde çeşm-i kûrında 
 
5 İde Óaú ceyb ü dâmânı úabûli pür gül-i teéåîr  
 Duèâ-yı devletiñ olduúça her vaútiñ mürûrında 
 
 35 Berây-ı Sâèat-i Mînâ2 
 (T: 190a, H: 131a, R: 179a, A: 159a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Teèâlallâh zehî zîbâ muãannaè sâèat-i mînâ 
 Ki görse reşkden muàber ola miréât-i İskender 
 
2 On iki burc ile gûyâ ki mînâ-yı felekdir bu 
 Miyânında çekilmiş mîl-i hem-vârı òaù-ı mióver 
 
3 Göreydi anda naúş-ı äâlió'i Bihzâd ile Mânî 

                                                           
1 A nüshasında, " Úaãîde-i Beççe Berây-ı Òân Selîm Girây " şeklinde başlık vardır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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 Olurdı ãûret-i dîvâr-veş dem-beste vü kemter 
 
4 Nola âyînesi her sâèat olsa úabø ile rûşen 
 Ki olmuş maôhar-ı neôôâre-i şâh-ı cihân-dâver 
 
5 Şehen-şâh-ı úader-úudret ki mînâ sâèat-i gerdûn 
 Revâdır revzen-i úadrinde bulsa zînet ü zîver   
 
6 Naôîmâ şâhid-i iúbâliniñ her sâèat ol şâhıñ 
 Ola âyîne-dâr-ı ùalèati mihr ü meh-i enver 
 

36 (T: 82a, R: 77a, A: 157b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Ey òudâvend-i kerem-pîşe ki luùf-ı ùabèıñ 
 Her benim gibi güneh-kârı muèâf itmekdir 
 
2 Kaèbe-i dergehiñe farù-ı ãafâdan geldim 
 Saèyim iórâm-ı óaúîúatle ùavâf itmekdir 
 
3 Râstî èömrüm olunca úuluñum pâdişehim 
 Himmetim sedd-i reh-i semt-i òilâf itmekdir 
 
4 İltifâtıñ beni anúâ-yı merâm itmez ise 
 Niyyetim èazm-i reh-i úulle-i úâf itmekdir 
 
5 Şâhid-i vaãfıña şâyeste muúâbil dutsam 
 äanèatım âyine-i ùabèımı ãâf itmekdir 
 
6 áaraøım kâf gibi òâùır-ı aèdâñı müdâm 
 Tîà-ı ser-tîz-i zebâñımla şikâf itmekdir 
 
7 Gûş idüp naômını èafv eyle Naôîm-i zârı 
 Şâèiriñ lâ-büd işi lâf ü güzâf itmekdir 
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 37 Der-æenâ-güsterî-i Óaøret-i Ebî Eyyûb Enãârî1 
 (T: 192a, H: 133b, R: 181a, A: 113b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 èAlem-dâr-ı şeh-i kevneyn Ebî Eyyûb Enãârî 
 Ki ferrâş-ı deri şâh u gedâ aèlâ vü ednâdır 
 
2 Görüp sîmîn úafes ãanma olup müştâú-ı dîdârı 
 Nigâhı ãad-teóassürle hezârân dîde peydâdır 
 
3 Óarîm-i ravøası reşk-i riyâø-ı cennetü'l-meévâ 
 áubâr-ı dergehi kuól-i dü-çeşm-i cân-ı óavrâdır 
 
4 Nola berú ursa nûr-ı feyøi deryâ-yı şühûd içre 
 äadefdir merúad-i pâúi vücûdı dürr-i yektâdır 
 
5 Úanâdîl-i fürûzân ile ùâú-ı úabr-i pür-nûrı 
 Müzeyyen encüm-i raòşân ile çarò-ı muèallâdır 
 
6 èAdûsı òâkden esfel felekden berter aóbâbı 
 Biri ednâdan ednâdır biri aèlâdan aèlâdır 
 
7 Hezârân bülbül-i bâà-ı gül-i ãad-berg-i evãâfı 
 Hezârından biri cân-ı Naôîm-i zâr ü şeydâdır 
 
 38 Berây-ı Úaãr-ı Dîger2 
 (T: 192b, H: 133b, R: 181b, A: 158b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bârekallâh zehî ùaró-ı güzîn kim olmuş 
 áayret-i küngüre-i úaãr-ı sipihr-i zerkâr 
 
2 Mürtefiè ùaró-ı muèallâ ki temâşâsında 
 Úademin cebhe-i òurşîde baãar hep züvvâr 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
2 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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3 Saúfı ol mertebe èâlî ki úalur ferşinde 
 Aña nisbetle mehi mihr ü nücûm-ı seyyâr 
 
4 O úadar eylemiş üstâd muèallâ saúfın 
 Ki degildir görinen şemse-i şems-i nevvâr 
 
5 Taró-ı vâlâsına taósîn ile nezzâre-künân 
 Seyr iderken züòaliñ düşdi serinden destâr 
 
6 Bu tarabgâh-ı feraó-baòş u neşât-efzânıñ 
 Eylemiş bâmını bir mertebe èâlî mièmâr 
 
7 Ki zemîni göremez olsa eger züvvârıñ 
 Zîr-i pâyında bu nüh-süllem-i çarò-ı devvâr   
 
8 Rütbe-i naômıñı var aña úıyâs it ki Naôîm 
 Böyle bir úaãr-ı muèallâya ola naúş u nigâr 
 
 39 (T: 189a, H: 131a, R: 178a, A: 156b)1 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 
1 Mürşid-i maènâ Neşâùî-i Niôâmî-lehçe kim 
 Olmada ãâdır zebân-ı òâmesinden vâridât 
 
2 Şâèir-i Îsâ-nefes kim feyø-i nuùúı gösterir 
 Dehre ióyâ-yı maèâyişde dem-â-dem muècizât 
 
3 Óıør-ı İskender-serîr-i naôm u inşâ kim sezâ 
 İtse kilkin lûle-i ser-çeşme-i âb-ı óayât 
 
4 Ùûùî-i âyîne-i ilhâm kim şâyestedir 
 Eylese minúâr-ı kilki rîziş-i úand-i nebât 
 
5 Rûzgârıñ õâtıdır èallâme-i devrânı kim 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde-i Beççe Berây-ı Neşâùî Efendi" şeklinde başlık vardır. 
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 Ùabè-ı pâki itmede hem-vâre óall-i müşkilât 
 
6 Kâviş-i ser-tîşe-i endîşesinden bulmaya 
 Genc-i maènâ olsa künc-i àaybda maòfî necât 
 
7 Enverî-lehce Kemâl-endîşe Óâúânî-òayâl 
 Reşk-i Selmân èUrfî-i devrân Ôahîr-i kâéinât 
 
8 Bülbül-i gülzâr-ı àayb iècâz-dem-i siór-âferîn 
 Óâfıø-istièdâd Saèdî-õât Firdevsî-ãıfât 
 
9 Gülbün-i õâtıñ Naôîmâ feyø-i Óaúú ser-sebz ide 
 Pâydâr olduúça tâ-gülzâr-ı dehr-i bî-åebât  
 

40 (T: 188b, H: 130a, R: 178a, A: 156b)1 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Minnet Òudâ'ya kim yine èîd eyledim bugün 
 Döndi murâdım üzre bu dûlâb-ı nüh-úıbâb 
 
2 Evvel úademde oldı yerim kürsî-i felek 
 Bir dergeh-i refîèa yine itdim intisâb 
 
3 Dil-òâhım üzre şimdi ögünsem èaceb midir 
 Nevbet dögerdi baòtıma bu köhne âsiyâb 
 
4 Dergâh-ı câh-ı Óaøret-i èAbdî Efendi kim 
 İrmez revâú-ı rifèatine çarò-ı pür-şitâb 
 
5 Deryâ-nevâl ü baór-i kemâl ü muóîù-i cûd 
 Gerdûn-şükûh u çarò-mesîr ü felek-cenâb 
 
6 Sîmîn-i òalúa-i der-i iúbâli mâh-ı nev 
 Âvîze-i sirâce-i iclâli âfitâb 
 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde Berây-ı Yûsuf Aàa Aàa-yı Dârü's-Saèâde" şeklinde başlık vardır. 
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7 Õât-ı melek-ãıfâtını itmiş óakîm-i ãunè 
 Rûy-ı èarûs-ı mekrümete òâl-i intiòâb 
 
8 İtsün duèâ-yı devlet ü câh u celâlini 
 Şâm u seóer øamîme-i evrâd şeyò u şâb 
 
9 Bulsun zevâl düşmen-i bed-òâh-ı èizzeti 
 Olsun kemâl-i èömr ile èâlemde kâm-yâb 
 
10 Vefú-i murâdı üzre dönüp devr-i âsumân 
 Olsun sipihr-i devleti nâdîde inúılâb 
 
11 Vird eylesün åenâsını erbâb-ı dil müdâm 
 Yâ Rab duèâsın eyle Naôîm'in de müstecâb  
 
 41 Berây-ı Mecmûèa1 
 (T: 192a, H: 133a, R: 180b, A: 159a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Teèâlallâh zehî mecmûèa kim ser-levóa-i pâki 
 èArûsân-ı beyâna gûyiyâ ebrû-yı maènâdır 
 
2 Òoşâ mecmûèa kim ãad-gûne efsûn ile her lafôı 
 Sebaú-òân-ı muèallim-òâne-i câdû-yı maènâdır 
 
3 Süùûrı oldı gûyâ noúùalarla nâfe-i pür-müşg 
 Meger her ãafóa-i çîn naôma bir âhû-yı maènâdır 
 
4 Yaòûd iècâz ile perverde sünbül-zâr-ı èirfândır 
 Ki eùrâfında her cedvel çekilmiş cûy-ı maènâdır 
 
5 Yaòûd bâzî-geh-i ãaón-ı maèârif oldı germ-â-germ 
 Ki her bir noúùa-i çevgân süùûr-ı gûy-ı maènâdır 
 
6 Yaòûd her saùrı bir tîà-ı siyâh-tâb-ı beyândır kim 
 Óurûfı noúùalarla cevher-i dil-cûy-ı maènâdır 
                                                           
1 Başlık, A nüshasından alınmıştır. 
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7 Beyâø-ı maşrıú-ı ãubó-ı cebîn şâhid-i èirfân 
 Sevâdı kâkül-i şeb-gûn ile hindû-yı maènâdır 
 
8 Úıyâs itme süùûr ile dü-ãafóa şâhid-i feyøiñ 
 Dü-ruòsârında gûyâ èanberîn-gîsû-yı maènâdır 
 
9 Nola olsa bütân-ı naôm ü neåre ùurre her saùrı 
 Ki her bir noúùalar òâl intiòâb-ı rûy-ı maènâdır 
 
10 Süùûrında elifle noúùa ãanma seyr idüp bir bir 
 Nümâyân óâl-i rûy-ı naôm-ı terde mûy-ı maènâdır 
 
11 Naôîm olsa èıùır-sâz-ı meşâm-ı cân u dil lâyıú 
 Gelen ol bûstân-ı feyøden hep bûy-ı maènâdır 
 
 42 (T: 193a, H: 134b, R: 182a, A: 153a)1 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Semiyy-i faòr-i cihân ketòudâ-yı ãadr-ı ãudûr 
 Eyâ vücûdı olan muúsemi murâdâtıñ    
 
2 Ferîd-i èaãr-ı vaóîd-i zamân òudâvendâ 
 Ki dehri eyledi pür gün gibi kemâlâtıñ 
 
3 Girih-güşâ-yı emelsin hemîşe itmede óall 
 Enâmil-i keremiñ kârın ehl-i óâcâtıñ 
 
4 Sipeh-bud-ı küremâsın feøâ-yı himmetde 
 Güşâde her ùarafa mekrümetle râyâtıñ   
 
5 Geçerdi yerlere Dârâ göreydi şerminden 
 Bu èizz ü câh ile İskenderâne dârâtıñ 
 
6 Saèâdet âyîne-dâr-ı cemâl-i iúbâliñ 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde-i Beççe Berây-ı Ketòudâ-yı Âãafî" şeklinde başlık vardır. 
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 Şeref ãadef dür-i yek-dâne gevher-i õâtıñ  
 
7 Nevâ-yı vaãf-ı ãıfâtıñ bülenddir o úadar 
 Ki nüh-revâúını pür eyledi semâvâtıñ   
 
8 èAceb mi ceõb-i úulûb itse şâhid-i keremiñ 
 Ki âfitâb iledir inciõâbı õerrâtıñ 
 
9 æenâñ ile nola nuùú itse ùûùî-i ùabèım 
 Olur tekellüme bâèiå cilâsı miréâtıñ 
 
10 Nigâh-ı luùf buyur èarø-ı óâlime naôar it 
 Maóallidir keremiñ vaútidir kerâmâtıñ 
 
11 Olup enîs ü celîsin saèâdet ü iúbâl 
 Geçe sürûr u feraóla dem-â-dem evúâtıñ 
 
12 Naôîm-i zâr ü òazîniñ niyâzın eyle úabûl 
 Ola seniñ de úabûle úarîn münâcâtıñ 
 
 43 (T: 193b, H: 135a, R: 182b, A: 158a)1 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 
1 Bârekallâh zehî ùâú-ı bülend-eyvân kim 
 Yeridir olsa eger ùaène-zen-i çarò-ı berîn 
 
2 Eylesün úubbe-i gerdûna naôar pestinden 
 Zîr-i ferşinde úalur mihr ile mâh u pervîn 
 
3 Levóaşallâh zehî bâàçe-i dilkeş kim 
 Eylemiş òâkini Òallâú-ı ezel müşg-âgîn 
 
4 Gülleri reşk-i gül-i gülbün-i gül-zâr-ı bihişt 
 Naàme-i bülbüli cân-kâh u ciger-sûz u òazîn 
 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde Berây-ı Úaãr u Baàçe-i Şeyò áafûrî" şeklinde başlık vardır. 
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5 äânekallâh ki zehî óavø-ı ãafa-güster kim 
 Görmemiş miålin anıñ dîde-i her nâdire-bîn 
 
6 O úadar fâéiø ü dil-ãâf u mücellâdır kim 
 Úaèrına vâãıl olan seng olur dürr-i åemîn 
 
7 Allâh Allâh zehî dergeh-i èâlî-bünyâd 
 Ki ola ãâóibi bir böyle òudâvend-i güzîn 
 
8 Mürşid-i devr ü zamân Şeyò áafûrî ki anıñ 
 Buldı õâtıyla şeref ãavmaèa-i rûy-i zemîn 
 
9 èArş u kürsî ki revâdır çemen-i úadrinde 
 Olsa òurşîd-i cihân-tâb eger pür-zerrîn 
 
10 Bülbül-i zemzeme-pervâz-ı gülistân-ı úuds 
 Ùûùî-i muècize-sâz-ı çemenistân-ı yaúîn 
 
11 Ùaró-ı güftâr-ı ser-i òâmeñi elbette Naôîm 
 Seyr iden dîde-i inãâf ile eyler taósîn 
 
12 Gel gel ey òâme yeter başla duèâya ki diye 
 El açup câmiè-i gerdûnda melâéik âmîn 
 
13 Ola bu úaãr ile bâàçe bu óavø-ı laùîf 
 Raòne-i âfet-i gerdûn-ı sitem-gerden emîn 
 
 44 (T: 190a, H: 131b, R: 179a, A: 156a)1 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Göñül kim pâdişâh-ı kişver-ârâ-yı maóabbetdir 
 Serinde dûd-ı âhı şehper-i tarf-ı külâhıdır 
 
2 Ya bir seyyâó-ı âbdâl-ı feøâ-peymâ-yı óasretdir 
 Ya leşker-gâh-ı àamda şâh-ı èaşúıñ ser-sipâhıdır 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde-i Beççe Berây-ı Neşâùî Efendi" şeklinde başlık vardır. 
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3 Ya düşmüş dâma bir murà-ı şikeste-bâl-i óayretdir 
 Ya baór-i ıøùırâb içre fütâde-şast mâhîdir 
 
4 Yaòud bir bülbül-i destân-zen-i bâà-ı óaúîúatdir 
 Perin yaúmış ya bir pervâne-i şemè-i İlâhîdir 
 
5 Yaòud çeşm-i beşer görmüş degil kuól-i saèâdetdir 
 Ki bir dânâ-dil ü siór-âferîniñ òâk-i râhıdır 
 
6 Ne dânâ-dil sipihr-i dânişiñ mihr-i dıraòşânı 
 Ne dânâ-dil serîr-i naôm u neåriñ pâdişâhıdır 
 
7 Òıdîv-i kişver-i èirfân Neşâùî-i süòandân kim 
 Leb-i endîşemiñ dergâh-ı vaãfı bûse-gâhıdır 
 
8 O úuùb-ı merkez-i maènâ edîb-i nükte-perver kim 
 Der-i feyøi mürîdân-ı beyânıñ òânúâhıdır 
 
9 O üstâd-ı muèallim-òâne-i óikmet ki dergâhı 
 Hezârân Bû èAlî vü ãad-Felâùûn'uñ penâhıdır 
 
10 Maèârifde vücûd-ı kâmilin iåbât içün óaúúâ 
 Zehî muèciz-beyân kim naôm u neår iki güvâhıdır 
 
11 Nola meydânı alsa eşheb-i ùabèı taóayyülde 
 Aña var ise hem-pâ Edhem-i kilk-i sipâhıdır 
 
12 Dilim şâd-âb iden gül gibi feyø-i iltifâtıdır 
 Beni gûyâ iden bülbül gibi luùf-ı nigâhıdır 
 
13 Úuãûrı midóatinde çoú diliñ ümmîd-i èafv ile 
 Bu dest-âvîz-i kemter şermden èöõr-i günâhıdır 
 
14 Hemîşe èâlem-i èirfânı itsün rûz u şeb tâb 
 Ki õât-ı pâúi burc-ı èilm ü faølıñ mihr ü mâhıdır 
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15 Naôîm-âsâ yeter taãdîèi úo ey òâme-i güstâò 
 Duèâ hengâmı geldi şimdi vaút-i èöõr-òâhîdir 
 
 45 (T: 194a, H: 135b, R: 183a)1 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Ey serv-i bûstân-ı kerem naòl-ı bâà-ı cûd 
 Dâmen-keş olma dest-i ümîd-i Naôîm'den 
 
2 Açılsa meclisiñde gül-i òâhişi nola 
 Ey bezm-i òâã-ı úıùèa riyâø-ı naèîmden 
 
3 Baòt-ı àalaù-òırâm anı óayfâ ki itdi dûr 
 Dergâh-ı èizzetiñ gibi vâlâ óarîmden 
 
4 Kimden olur meded dir iken didi bir èazîz 
 Râmî Efendi'den o cevâd-ı kerîmden 
 
5 Çoúdur úuãûrı òıdmet-i òâk-i derinde lîk 
 Cürmin baàışla geçme bu èabd-i úadîmden 
 
6 Gül-deste-i niyâz ile geldi óuøûrıña 
 Eyle meşâm-ı raàbeti òoş-bû şemîmden 
 
7 Ümmîd-vâr-ı mekrümetiñ bir àarîbdir 
 Eyle òalâã o bî-kesi yeés-i àarîmden 
 
8 Nabø-âşinâ-yı ùâliè-i bîmârîsin nola 
 İtse suéâl-i èillet-i baòtın óakîmden 
 
9 Ey şerbet-i teraóóumı cân-dârû-yı ümîd 
 Defè eyle renc-i yeési bu ùabè-ı saúîmden 
 
10 Dal eyleyüp elif úaddin âlâm-ı rûzgâr 
 Teng itdi cây-ı râóatını ùavk-ı mîmden 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde-i Beççe Berây-ı Râmî Efendi" şeklinde başlık vardır. 
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11 Bâzû-yı ülfetiñle girîbân-ı maóabbeti 
 Olsun òalâã keşmekeş-i her leéîmden 
 
12 Eyle nigâh-ı luùfuña şâyeste Naôîm'ini 
 Òalù itse óaôô olur kelimât-ı nedîmden 
 
13 Hem-vâre doàrılur hedef-i vaãfıña çü tîr 
 Gelmez òaùâ o râst-rev-i müstaúîmden   
 
14 Evrâdına åenâlarıñı øamm idüp müdâm 
 Budur niyâzı óaøret-i Rabb-i Raóîmden 
 
15 Nâz u naèîm ile sen olup şâd u düşmeniñ 
 Úurtulmaya hemîşe èaøâb-ı elîmden 
  
 46 (T: 189a, H: 130b, R: 178b, A: 136a)1 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Òudâygân-ı ôafer-ceyş Òân Selîm Girây 
 Eyâ bahâdır-ı devrân sefer mübârek-bâd 
 
2 áazâ-yı ekber idüp òaãmı òâk-sâr itdiñ 
 Eyâ Sikender-i Dârâ-eåer mübârek-bâd 
 
3 Çemen-ùırâz-ı àazâsın riyâø-ı rezmiñde 
 Nesîm-i nuãret ü fetó ü ôafer mübârek-bâd 
 
4 Serîr-i salùanata virdi zîb ü fer õâtıñ 
 O úulzüm içre bu èâlî-güher mübârek-bâd 
 
5 Gören o ùâú-ı celâliñde dir o mehceleri 
 Sipihr-i şevkete şems ü úamer mübârek-bâd 
 
6 Òudâ muèîn ü ôahîriñ delîl-i râhıñ Óıør 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde-i Beççe Óâcî Selîm Girây Òân" şeklinde başlık vardır. 



1284 
 

 Ne semte èâzim iseñ râhber mübârek-bâd 
 
7 Vücûd-ı òaãma fenâ virdi tîr ü şemşîriñ 
 Ser-i èadûya úaøâ vü úader mübârek-bâd 
 
8 Belâ yeterdi òadengiñ ele úılıç aldıñ 
 èAdû-yı dîne belâ-yı diger mübârek-bâd 
 
9 Helâk-i düşmene bel baàladıñ dilîrâne 
 Miyân-ı himmetiñe bu güher mübârek-bâd 
 
10 Direfş-i fetóiñe kim şuúúadır ôafer dâéim 
 O bâz-ı nuãrete bu bâl ü per mübârek-bâd 
 
11 Geçür èadûyı úılıçdan livâ-yı fetó ü ôafer 
 Sipâs-ı leşkerine ser-be-ser mübârek-bâd 
 
12 áazâlar eylediñ el-óaú cihânda kim didiler 
 Melek felekde vü yerde beşer mübârek-bâd 
 
13 Òudâygânâ bir gün olur mı ben de èaceb 
 Diyem cenâbıña bu fetóler mübârek-bâd 
 
14 Cemâl-i pâkiñi gördükde söyleyim şâhım 
 Şeb-i ümîdime vaút-i seóer mübârek-bâd 
 
15 Peyâm-ı mekrümetiñden óayât-ı nev buldum 
 äımâò-ı cânıma bu òoş-òaber mübârek-bâd 
 
16 Úuluñ Naôîm'i de el-óaú bendegân eyle 
 Disün o bî-kese ehl-i hüner mübârek-bâd 
 
17 Hemîşe yârıcıñ Allâh ola òudâvendâ 
 Şükûh u şevket ü dârât u fer mübârek-bâd 
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 47 (T: 81b, R: 76b, A: 154a)1 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 
1 Gerdûna minnet itmeyen ey dil benim gibi 
 Eyler bir âsitân-ı muèallâya intisâb 
 
2 Bir âsitân ki çarò gibi cebhe-sây olan 
 Yerden göàe varınca ider rifèat iktisâb 
 
3 Bir âsitân ki sâéil-i bâb-ı rifèatidir 
 Òurşîd ü mâhı kâse idüp çarò-ı pür-şitâb 
 
4 Bir âsitân ki ãâóibidir úadr ü şânla 
 Maòdûm-ı kâmrân ü òudâvend-i kâmyâb 
 
5 äıddîú-ı ãıdú dâver-i Fârûú-menúabet 
 èOåmân-óayâ vü óilm èAlî-sîret ü cenâb 
 
6 Râmî Efendi óaøreti kim õât-ı pâkidir 
 Óâlâ reéîs-i pâdişeh-i mâlikü'r-riúâb 
 
7 Ser-levóa-i cerîde-i esrâr-ı maèrifet 
 Dîvân-ı faøl u dânişe şeh-beyt-i intiòâb 
 
8 Reşk-i kef-i kerîmi ile baór muøùarib 
 Şerm-i nevâl-i ùabèı ile kânda pîç ü tâb 
 
9 Bâd-ı bahâr-ı òilúatiñ âşüftesi nesîm 
 Ebr-i maùîr-i cûdınıñ âvâresi seóâb 
 
10 Reng-i şafaúla virmededir çarò dem-be-dem 
 Bâl-i semend-i rifèatine süròî-i òiøâb 
 
11 Vaãf-ı ãıfât-ı õâtını åebt idene olur 
 Meh zîr-i meşú levóa-i zer-kârı âfitâb 

                                                           
1 A nüshasında, "Úaãîde Berây-ı Râmî Efendi" şeklinde başlık vardır. 
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12 Şeb dûde çarò óoúúa meh-i nev úalem-terâş 
 Sîmîn-nüúaù nücûm aña zerrîn-úalem şihâb 
 
13 Ey dâver-i zamâne òıdîv-i murâd-baòş 
 Vey bî-kesâna bârgehi merciè ü meéâb 
 
14 Geldim der-i saèâdetiñe èarø-ı óâl ile 
 Derd-i derûnum açılayım eyle fetó-i bâb 
 
15 Yüz sürdüm âsitân-ı mürüvvet-penâhıña 
 Sedd olmaya ümîdim odur óâcib-i óicâb 
 
16 Bir nuùú-ı rûó-baòşıñ ile çün dem-i Mesîó 
 İóyâ olur benim gibi pejmürde dil-òarâb 
 
17 Görme revâ Naôîm-i åenâ-kârıñım henüz 
 Cismimde pîç ü tâb ola cânımda ıøùırâb 
 
18 Gûş-ı niyâzıma güher-âvîz-i nuùú olup 
 Virseñ nola suéâlime ãad-luùf ile cevâb 
 
19 İúbâl ü câh u èömriñi efzûn ide Òudâ 
 Olsun duèâ-yı devletiñ evrâd-ı şeyò ü şâb 
 
 48 Berây-ı èİmâdüddîn Efendi1 
 (T: 191a, H: 132b, R: 180a, A: 157a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 
1 Teèâlallâh zehî mihr-i sipihr-i óüsn-i şehr-âşûb 
 Ki reşk-i ebruvânı bedr iken mâhı hilâl eyler 
 
2 Zehî Yûsuf-melâóat kim miåâl-i ãûret-i dîvâr 
 Bütânı baóå-i òûbîde şükûh-ı óüsni lâl eyler 
 

                                                           
1 Başlık, S nüshasından alınmıştır. 
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3 Bülend olduúça feyøi giryeden serv-i òırâmânı 
 Olup dâmen-keşân üftâdegânın pây-mâl eyler 
 
4 İder her bir nigehde âfitâbı õerre-veş noúãân 
 Niúâb-ı ùurreden kim germ olup èarø-ı cemâl eyler 
 
5 Olur kûy-ı dili mihr-i dıraòşân olsa ser-gerdân 
 O kim çevgân-ı zülf-i èanber-efşânın òayâl eyler 
 
6 èAceb mi çeşm-i òûbânı dem-â-dem itse òûn-âlûd 
 Fürûà-ı bâde kim gâhî èiõârın âl âl eyler 
 
7 Nola itse melâéik laèline teslîm-i naúd-i cân 
 O Îsî-dem ki gâhî vaède-i óarf-i viãâl eyler 
 
8 Dil-i şeydâ görelden ârzû-yı bûs-ı laèliyle 
 Òayâl-i vuãlatında dem-be-dem fikr-i muóâl eyler 
 
9 Görüp úaydın ider bir dil-rübâyı der-kenâr ol kim 
 Maóallinde òıdîv-i kâm-kâra èârø-ı óâl eyler 
 
10 Aãar gûş-ı hilâle gevher-i naôm-ı ãafâ-baòşın 
 O kim memdûóını bir böyle memdûóû'l-òıãâl eyler 
 
11 İder güftâr-ı pâkin cevher-i iksîr ile yeksân 
 O kim eczâ-yı nuùúın pûte-i vaãfında úâl eyler 
 
12 èİmâdü'd-dîn-i devlet rükn-i iúbâl ü saèâdet kim 
 Der-i luùfın penâh-ı zümre-i ehl-i kemâl eyler 
 
13 Ser-efrâz-ı mükerrem kim kemîne bende-gâhı 
 Nigâh-ı iltifâtı ãâóib-i câh u celâl eyler 
 
14 Raúam-perdâz-ı levó-i èâùıfet kim kilk-i iclâli 
 Midâd-ı luùf-ı cûdın şâhid-i iúbâle óâl eyler 
 
15 Felâùûn-rütbe kim hemvâre dergâh-ı kemâlinde 
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 Arisùo gelse belki menzilin ãaff-ı nièâl eyler 
 
16 Meşâm-ı kâmı itdikçe muèaùùar micmer-i luùfı 
 Ser-ı ümmîde zülf-i şâhid-i iósânı şâl eyler 
 
17 Òudâvendâ vücûduñdur seniñ ol nüsòa-i kübrâ 
 Ki ehl-i dil umûrın muãóaf-ı cûduñda úâl eyler 
 
18 O memdûó-ı cihânsın kim dem-â-dem feyø-i medóiñle 
 Seni taèrîf iden eşèârını siór-i helâl eyler 
 
19 Nice demlerdi bîm-i yeés ile maózûn idi şimdi 
 Ümîd-i şâdî-i luùfuñla dil defè-i melâl eyler 
 
20 Nola cân ile âheng-i duèâ itse Naôîm-i zâr 
 Duèâ-yı devletiñle naômımı èıúd-ı leéâl eyler 
 
21 Ola dâéim zevâl aèdâ-yı câh-ı devletiñ tâ kim 
 Penâhın dûstân dergâh-ı luùf-ı lâ-yezâl eyler 
 
 49 Úıùèa-i æenâ-perdâzî-i Meõâúî Efendi1 
 (T: 190b, H: 132a, R: 179b, A: 155b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Benem o bîhude ümmîd-i şâdî-i âmâl 
 Ki èâúıbet beni baòt itdi yeés ile mesrûr 
 
2 Benem o bâdiye-peymâ-yı vâdî-i iúbâl 
 Ki geçdi devlet ü idbâr ile sinîn ü şühûr 
 
3 Benem o úâfile-sâlâr-ı dest-gâh-ı murâd 
 Ki menzilim daòi benden hezâr-meróale dûr 
 
4 Reh-i ùalebde o mecnûn-ı nâ-murâd kim 
 Tamâm óâlime raóm eyledi vuóûş u ùuyûr 

                                                           
1 Başlık, H nüshasından alınmıştır. 
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5 Ne dest-yârî-i ùâliè ne şâd-mânî-i baòt 
 Bu àamla itmededir rûzgâr-ı èömr mürûr 
 
6 Hezâr-óayf meger baòt ãıóóat istermiş 
 Benimse ùâliè-i baòtım ölümlü pür-rencûr 
 
7 Fiàân ki úalmadı cismimde yeés ile râóat 
 Dirîà uçdı gözümden dirîà òâb-ı óuøûr 
 
8 Ne vech ile yüzüme fetó olur der-i ümmîd 
 Ki saèy ü gûşiş-i dil oldı cümle nâ-meşkûr 
 
9 Gözümde òûn-ı ciger dilde ıøùırâb-ı melâl 
 Derûn şikeste beden òaste òâùırım meksûr 
 
10 Netîce şefúat ider úalmadı meger ki ola 
 Bu nâle gûş-güõâr-ı òıdîv-i pâk-şuèûr 
 
11 Bülend-rütbe Meõâúî Efendi kim oldı 
 Kelâmı õâéiúa-baòş-ı meõâú-ı ehl-i sürûr 
 
12 Şeh-i úalem-rev-i èirfân ki olsa erzânî 
 Derinde óâcib-i dîrîni äâéib ü Şâpûr 
 
13 Sütûde nâôım-ı yektâ ki õâtı şâyeste 
 Olursa zümre-i erbâb-ı naôma ãadr-ı ãudûr 
 
14 Yegâne kâmil-i devrân ki şâèirân-ı cihân 
 Sözünde bulmaya her çend diúúat itse úuãûr 
 
15 Elinde olsa devâ-rîz-i meşú mâh-ı felek 
 Şihâb-ı òâme-i zerrîn devât-ı kûze-i hûr 
 
16 Rümûz-ı nüsòa-i maènâya õâtıdır vâúıf 
 Künûz-ı gevher-i èirfâna ùabèıdır gencûr 
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17 Simâù-ı rifèatine mihr kâse-i zerrîn 
 Bisâù-ı devletine mâh ãâàar-ı billûr 
 
18 Bülend-ùabè-cenâbâ güzîde elúâbâ 
 Eyâ feøâéil ü èirfân ile olan meşhûr 
 
19 O cevherî-beyânsın ki reşk-i naômıñla 
 Şikeste èarø ola hep revnaú-ı dür-i menşûr 
 
20 Kerem-şièârâ vaãfıñda çoú úuãûrı velî 
 Naôîm-i zâr-ı perîşân-şuèûrı dut maèõûr 
 
21 Devât beste úalem ser-şikeste dil òaste 
 Ne gûne ùaró ola levó-i sitâyişiñde süùûr 
 
22 Meger siyâhî-i baòtım miåâl-i dûde idüp 
 Beyân-ı vaãf-ı cemîliñde ãarf idem maúdûr 
 
23 Nola hediyye-i naômım olursa maúbûlüñ 
 Ki dirler itdi Süleymân úabûl tuòfe-i mûr 
 
24 Seniñ de tuòfe-i óâcâtını úabûl ide Óaú 
 İki cihânda ola dîn ü devletiñ maèmûr 
 
25 Cihânı zîr-i nigîn eyle âfitâb gibi 
 Dem-â-dem emriñe münúâd ola inâå ü õükûr  

 
50 (T: 43b, R: 40b) 

 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 
1 Yegâne fâris-i eblaú-süvâr-ı maóbûbı 
 Ki oldı èàaşiye-dâr-ı cenâb-ı Cebreéîl 
 
2 Òıdîv-i kişt-i èaùâ kim dem-i óaãâd olur 
 Gedâ-yı sünbüle-çîn-i nevâli Mîkâéîl 
 
3 Şeh-i sipâh-ı ümem kim olursa lâyıúdır 
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 Ceres úaùâr-ı şükûhında sûr-ı İsrâfîl 
 
4 Úaøâ-kemân u úader-nâvek ü ecel-peykân 
 Per-i óadeng-i ciger-dûzı bâl-i èAzrâéîl 
 
5 Girih-küşâ-yı òalâyıú ki èuúde-i èiãyân 
 Ser-i enâmil-i èafv ile olmada taólîl 
 
6 Cenâb-ı ãâóib-i fermân ki óükmün eyledi nesò 
 Eger Zebûr ile Tevrât'dır eger İncîl 
 
7 Murâd-baòş-ı dü-èâlem ki kâr-ı müşkil-i òalú 
 Úalurdı beste eger şerèi itmese teshîl 
 
8 Şehen-şeh-i dü-cihân pâdişâh-i úurb-ı serîr 
 èAzîz-i Mıãr-ı dü-èâlem şeh-i şeref-iklîl 
 
9 Muóammed-i èArabî óaøret-i óabîbullâh 
 Ki õâtı õât-ı Òudâ gibi bî-şebîh ü èadîl 
 
10 O neyyir-i şerefiñ âfitâb-ı iúbâlî 
 Ezelde eyledi burc-ı saèâdete taóvîl 
 
11 O faòr-i èâlem ü âdem ki naãã ile Mevlâ 
 Vücûd-ı pâkini itmiş sitâyiş-i tebcîl 
 
12 O şeh ki muãóaf-ı õât u ãıfâtı vaãfından 
 Òalâyıú itseler âyât-ı naètını tertîl 
 
13 Úalur sitâyişiniñ defteri yine mücmel 
 Olursa maóşere dek saùr-ı evveli tafãîl 
 
14 Zehî peyember-i ümmî laúab ki nâ-òânde 
 èUlûm-ı evveli vü âòiri ide tekmîl 
 
15 Zehî şeref rusül ü enbiyâya kim õâtı 
 Olundı rûz-ı ezelde vücûh ile tafêîl 
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16 Bisâù-ı rifèati òuddâmı enbiyâ-i rusül 
 Simâù-ı èizzet-i mihmânı rûó-ı pâk-i òalîl 
 
17 Óarîú-i lemèa-i óüsni revân-ı Yûsuf-ı Mıãr 
 Fedâ-yı èîd-geh-i èaşúı cân-ı İsmâèîl 
 
18 Bülend-i ùârem-i câhında òûşe èıúd-ı peren 
 Hilâl bâà-ı celâlinde sîmden bir bîl 
 
19 Nücûm erzen aña sünbüle åüreyyâdır 
 Sipihr-i òırmen-i cûd u nevâline àarbîl 
 
20 Gedâ-yı dergeh-i luùfı şeh-i erîke-nişîn 
 Esîr-i şahne-i úahrı çeh-i úaøâda fetîl 
 
21 Sinân ü òançeri çekdi miyân-ı heycâda 
 Dü-çeşm-i düşmen-i kec-bîne kuól-i merg ile mîl 
 
22 Dil-i muòâlifi mecrûó u dâà dâà-ı verem 
 Vücûd-ı òaãm-ı girân-cânı derd-perver-i sîl 
 
23 Ùabîb-i dehr ki dârü'ş-şifâ-yı òıfôında 
 Devâ hemîşe ãaóîó u seúam hemîşe èalîl 
 
24 Şeh-i èuãât-penâhâ ümem-sipeh şâhâ 
 Eyâ saèâdet ile reh-nümâ-yı ehl-i sebîl 
 
25 Sen ol çerâà-ı hüdâsın ki kimse bulmaz idi 
 Ùarîú-i óaúúı eger õâtıñ olmasaydı delîl 
 
26 Ne bâk tâb-ı ciger-sûz-ı mihr-i maóşerden 
 èUãâta râyet-i èafvıñ ãalarsa ôıll-ı ôalîl 
 
27 Ölünce vaãfıña ãarf eylesem nola èömrüm 
 Òudâ ki òulúumı òalú itdi eylemez tebdîl 
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28 äabâó u şâmımı ders-i åenâñ ile geçirüp 
 Henûz şuàl-i nuèûtuñda bilmezem taèùîl 
 
29 Şeh-i ôamîr-şinâsâ åenâ-yı õâtıñda 
 Òaùâmı eyle iãâbetle èafv idüp teévîl 
 
30 Naôîm vaãfıña úâdir degil Niôâmî-veş 
 İder mi kârını baóriñ temevvüc eylese Nîl 
 
31 Revâdır eylesem eånâ-yı vaãf-ı şânıñda 
 Beyân-ı óâl-i dil-i pür-melâlimi teõlîl 
 
32 Benim ne óaúúa sezâ ne cenâbıña kârım 
 İki elim daòi sûú-ı èamelde bî-taóãîl 
 
33 Dirîà óâlime bu òâkdân-ı àafletden 
 Tehî gidersem eger menzile zamân-ı raóîl 
 
34 Dem-i muóâsebe kilk-i şefâèat-i èafvıñ 
 Yekûn maóalli meger cürmüm eyleye tenzîl 
 
35 Budur ümîdim ola midóatiñle vaút-i pesîn 
 Zebân-ı cân u dilim pür-terâne-i tehlîl 
 
36 Bilindi derdi diliñ óasb-i óâli òatm idelim 
 Duèâya başlayalım olmasun süòan taùvîl 
 
37 Hemîşe dâà-ı maóabbetle tâ ki her èâşıú 
 Miåâl-i lâle olur dil-figâr u òâr u õelîl 
 
38 Müdâm ola ser-i aèdâya Kaèbe-i kûyı 
 Şikest-i seng-i muãîbet be-óaúú-ı Sûre-i Fîl 
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RUBÂèÎLER 
ahreb 

 
 1 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 105b) 
 Ey bârgehi kehf-i emân-ı øuèafâ 
 Cân u dilim olsun reh-i èaşúıñda fedâ 
 Dünyâya degil èarşa ide neôôâre 
 Çekse úademiñ òâkini her nâ-bînâ 
 
 2 (T: 59a, R: 55b, A: 272a) 
 Ey ôâhiri òûb bâùını zişt liúâ 
 äûretde işi ãavâb maènîde òaùâ 
 Óâle göre söyle úâliñi olma óaõer 
 Mânend-i minâre kec-dil ü râst-nümâ 
 
 3 (T: 59a, R: 55b, A: 272a) 
 Ümmîd-i beúâ idenleredir rızú-ı fenâ 
 Zîrâ ki bilür fenâdadır èayn-ı beúâ 
 Óâl ehli imiş Naôîm úâl ehli degil 
 Maènîde şeh-i cihân ãûretde gedâ 
 
 4 (T: 59a, R: 56a, A: 272a) 
 Bir mûra daòi benim deyü itme cefâ 
 Zinhâr àurûrı kendüñe görme revâ 
 İtmez naôar ey Naôîm èayb-ı àayra 
 Âyine-i õâtı olmayan èayb-nümâ 
 
 5 (T: 59a, R: 56a, A: 272a) 
 Bî-dâdıñ olur idince âàâz-ı duèâ 
 Tîà-ı eåeri çü-erre dendâne-nümâ 
 Ammâ ki òadeng-i nâlesi maôlûmuñ 
 Eyler hedef-i úabûli bir ãît-ı derâ 
 
 6 (T: 57a, R: 52b, A: 105b)  
 Ey pâdişeh-i memâlik-i mâ-evóâ 
 Sulùân-ı serîr-i òıùùa-i åümme denâ 
 Levlâk-nişân-ı mülk-i úâbe-úavseyn 
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 Evreng-nişîn-i kişver-i ev ednâ 
 
 7 (H: 238b, R: 320a, A: 102b) 
 Ey õâtına óükm-i li-meni'l-mülk sezâ 
 Teslîm-i èubûdiyyeti sulùân u gedâ 
 Ne evvel ü ne âòiri var varlıàıñıñ 
 Ey dâéim ü bâúî saña maòãûã beúâ 
 
 8 (H: 238b, R: 320a, A: 102b) 
 Ey sâóil-i baór-i úudreti nâ-peydâ 
 Vey úaèr-ı muóîù-i óikmeti nâ-peydâ 

Hem evveliñiñ bidâyeti bî-âàâz 
 Hem âòiriñiñ nihâyeti nâ-peydâ 
 
 9 (H: 239a, R: 320a, A: 102b) 
 Ey evveliniñ bidâyeti nâ-peydâ 
 Vey âòiriniñ nihâyeti èayn-i beúâ 
 Evvel âòir Úadîm-i muùlaú sensin 
 Ey bâúî-i lâ-yezâl bîçûn u çirâ 
 
 10 (H: 239a, R: 320b, A: 105b) 
 Ey cân-ı cihân cihân-ı cân nûr-ı Òudâ 
 Vey rûó-ı zemîn ü âsumân nûr-ı Òudâ 
 Mihriñle Naôîm'i õerre-veş raúãân it 
 Ey mihr-i sipihr-i kün-fe-kân nûr-ı Òudâ 
 
 11 (H: 239a, R: 320b, A: 106a) 
 Ey pâdişeh-i úalem-rev-i åümme-denâ 
 Yektâ melik-i memâlik-i ev-ednâ 
 Levlâk-serîr ü lî-maèallâh-maúâm 
 Şâyeste-terîn-i mesned-i mâ-evóâ 
 
 12 (H: 239a, R: 320b, A: 105b) 
 Ey iki cihânıñ güneşi nûr-ı Òudâ 
 Tâbende meh-i Yeårib ü bedr-i Baùóâ 
 Biñ úâfile iòlâã u taóiyyât ü ãalât 
 Teslîm ola rûóuña her ãubó u mesâ 
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 13 (H: 239a, R: 320b, A: 105b) 
 Ey mihr-i sipihr-i lâ-yezâl-i Mevlâ 
 Vey mâh-ı münîr-i gerdiş-i úurb-ı Òudâ 
 Levlâke lemâ-òalaútü'l-eflâk olmuş 
 Tevúîè-i celâliñe miåâl-i ùuàrâ 
 
 14 (H: 239a, R: 320b, A: 106a) 
 Ey mesned-i levlâke òıdîv-i dü-serâ 
 Teşrîf-i leèamrük úaddine râst úabâ  
 Bir kemteridir ümmetiñiñ cân-ı Naôîm 
 Olsun o daòi yoluña billâh fedâ 
 
 15 (H: 239b, R: 320b, A: 106a) 
 Cân u dili pür-şûr ideli èaşú-ı Òudâ 
 İtdim serimi vaúf-ı gül-i dâà-ı rıøâ 
 Bir gülşene baãdım ki úadem gülleriniñ 
 Şebnemleri olmuş èaraú-ı şerm ü óayâ 
 
 16 (H: 239b, R: 321a, A: 102b) 
 Râm it baña cânânımı ey bâr-ı Òudâ 
 Vir derdime dermânımı ey bâr-ı Òudâ 
 Her óâlet ile yek-dil ü yek-reng eyle 
 Canânım ile cânımı ey bâr-ı Òudâ 
 
 17 (H: 239b, R: 321a, A: 106a) 
 Bir bezme óarîm oldı ki cân-ı şeydâ 
 İtmez o óarem-gâha güõer bâd-ı ãabâ 
 Bir úaşları miórâba göñül nâôır iken 
 Bilmezdi daòi Kaèbe yolın úıble-nümâ 
 
 18 (H: 239b, R: 321a) 
 Dâmân u girîbânıñı çâk itse úaøâ 
 Sen eyle umûruñ yine tefvîø-i Òudâ 
 İki yaúasın görmedi bir yerde daòi 
 İki yaúanıñ ãâóibi iken deryâ 
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 19 (H: 239b, R: 321a, A: 272a) 
 Biñ derd ile giryânıñ olaydım cânâ 
 Tek dest-be-dâmânıñ olaydım cânâ 
 Hemvâre viãâliñle olurdum dilşâd 
 Şâyeste-i hicrânıñ olaydım cânâ 
 
 20 (H: 239b, R: 321a, A: 272a) 
 Ey òâme-i efsûn-ger ü siór-nümâ 
 Vey muùrib-i şâdî-neàam-ı bezm-i edâ 
 Meşşâùa-i taèbîrsiñ olsañ ne èaceb 
 Gülgûne-zen-i rûy-ı èarûs-ı maènâ 
 
 21 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 106a) 
 Ey ãâóib-i mièrâc óabîb-i Vehhâb 
 Hâdî-i sübül şâh-ı rusül èarş-cenâb 
 Nüh-úubbe-i eflâk senin olmuş ezel 
 Deryâ-yı kemâliñde ùoúuz dâne óabâb 
 

22 (T: 57a, R: 52b, A: 102b) 
 Ben òâr u õelîli kâm-yâb it yâ Rab 
 Kem zerre-i óaúîrim âfitâb it yâ Rab 
 Geldim úapuña faúîr ü muótâc u õelîl 
 Faøl u keremiñle fetó-i bâb it yâ Rab 
 
 23 (T: 57a, R: 52b, A: 106a) 
 Ey maórem-i râz-ı meclis-i àaybü'l-àayb 
 Kâşâne-ùırâz-ı bezm-gâh-ı lâ-rayb 
 Setr eyle èuyûbını Naôîm-i zârıñ 
 Ey dâmen-i èafv u şefúati sâtir-i èayb 
 
 24 (T: 57a, R: 52b, A: 103a)  
 áarú eyleyüp envâr-ı naèîme yâ Rab 
 Yaúma tenimi nâr-ı caóîme yâ Rab 
 Óâl-i diline iki cihânda raóm it 
 Raómet dine cân-ı Naôîm'iñe yâ Rab 
 
 25 (R: 53a, A: 103a)  
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 Òâmem çemen-i feyøe nihâl it yâ Rab 
 Naôm-ı terimi reşg-i zülâl it yâ Rab 
 Ùabèım ãuver-ârâ-yı maèânî úıldıñ 
 Zîver-dih-i erjeng-i kemâl it yâ Rab 
 
 26 (R: 53a, A: 106a) 
 Ey pâdişeh-i úalem-rev-i àaybü'l-àayb 
 Evreng-nişîn-i taòt-gâh-ı lâ-rayb 
 èAfvıñla èuyûbını Naôîm'iñ setr it 
 Olsun der-i òıdmetiñde bî-töhmet-i èayb 
 
 27 (R: 53a) 
 Olsam ne úadar Naôîm müstaàraú-ı èayb 
 Bir noúùa-i èafv ider benim èaybım àayb 
 Setr itdi sevâd-ı rûyum mûy-ı sefîd 
 Ruòsâr-ı şebâba çekdiler perde-i şeyb 
 
 28 (H: 239b, R: 321a, A: 102b) 
 Bîdâr-ı şühûd u şâd-kâm it yâ Rab 
 Çeşm-i dile òâbını óarâm it yâ Rab 
 Nâúıã úoma mâh-veş hilâl-i emelim 
 Envâr-ı kemâl ile tamâm it yâ Rab 
 
 29 (H: 240a, R: 321a, A: 102b) 
 Ben nefsime uydum güneh itdim yâ Rab 
 èİãyân ile óâlim tebeh itdim yâ Rab  
 Rûyum gibi ser-ãafóa-i efèâlimi óayf 
 Sû-i èamelimden siyeh itdim yâ Rab 
 
 30 (H: 240a, R: 321b, A: 106b) 
 Ey òilúat-i eşyâya olan õâtı sebeb 
 Maóbûb-ı ilâhî şeh-i pâkîze-neseb 
 Cân midóat-i õâtıñla seniñ mihr-be-dil 
 Dil vaãf-ı ãıfâtıñla seniñ mühr-be-leb 
 
 31 (H: 240a, R: 321b, A: 106a) 
 Olsun demiñ ey sâúî-i bezm-i lâ-rayb 
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 Cân u dil-i şûrîdeme vir neşve-i àayb 
 Bir câm ile eyle beni sermest-i òarâb 
 Bir mest ki şeydâlıàı bî-töhmet-i èayb 
 
 32 (H: 240a, R: 321b, A: 272a) 
 Òâliú ideli bisâù-ı ãunèın tertîb 
 Cân u dil-i âvâreme èaşú oldı naãîb 
 Eczâ-yı vücûdımı óakîm-i ezelî 
 Gûyâ ki benim èaşúdan itmiş terkîb 
 
 33 (H: 240a, R: 321b, A: 272a) 
 Ruòsârı úafâ pâyı ser itse ne èaceb 
 äaà u ãolı bilmez felek-i dûn-meşreb 
 Berhem-zededir şeş-cihet-i òalú Naôîm 
 Pîş ü pes ü zîr ü zeber ü râst ü çep 
 
 34 (H: 240a, R: 321b, A: 272a) 
 Dil bir ãanemiñ mihri ile güm-şüde-tâb  
 Cân muøùarib-i èaşúı miåâl-i sîm-âb 
 Olmuş o bütüñ melâhât ü behcetiniñ 
 Ùâú-ı zer-i deyri ebruvân-ı pür-tâb 
 
 35 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 106b) 
 Ey bâr-gehi melce-i erbâb-ı necât 
 Vey òâk-i rehi kuól-i dil ü cân-ı èuãât 
 Tâ óaşr ola rûó-ı feraó-güsteriñe 
 Mişkât-ı taóiyyât ile miãbâó-ı ãalât 
 

36 (R: 53a, A: 106b) 
 Ey õât-ı şerîfi eşref-i maòlûúât 
 Îcâd-ı vücûdı bâèiå-i mevcûdât 
 áayb eyle Naôîm-i derd-mendiñ èaybın 
 Ey dâmen-i èafvı sâtir-i èayb-ı èuãât 
 
 37 (R: 53a, A: 106b) 
 Ey cilve-geh-i cemâli âyîne-i õât 
 Vey nâm-ı şerîfi zîver-i her ãalavât 
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 Tâ-óaşr niåâr-ı ravøa-i pâki ola 
 Hevâda ùabaú ùabaú taóiyyât u ãalât 
 
 38 (R: 53a, A: 106b) 
 Ey óüsn-i ebed fürûà-ı âyîne-i õât 
 Òurşîd-i cemâline dü-èâlem õerrât 
 äal farú-ı Naôîm'e sâye-i meróametiñ 
 Pür tâb u tef úıyâmet olduúda èuãât 
 
 39 (T: 59a, R: 56a, A: 272b) 
 Câm-ı mey-i vuãlatı olup tevbe-şikest 
 Úıldı beni bir cüvân-ı tersâ-beçe mest 
 Dîvâne-i sûmenât-ı dîdârı olup 
 İtdi dili bend zülfi zünnâr-perest 
 
 40 (H: 240a, R: 321b, A: 106b) 
 Ey maóv-ı şükûh-ı èaşúı ehl-i ceberût 
 Lebrîz-i fürûà-ı mihri mülk-i melekût 
 Ben òatm-i kelâm idince õikriñ umarım 
 äon demde ura dehânıma mühr-i sükût 
 
 41 (H: 240b, R: 321b, A: 106b) 
 Ey gülbün-i bî-òazân-ı bâà-ı ceberût 
 Vey bülbül-i gülsitân-ı mülk-i melekût 
 Tâ kim ene efãaó ile itdiñ kelimât 
 Muràân-ı risâlet itdiler cümle sükût 
 
 42 (H: 240b, R: 322a, A: 272b) 
 èAşú itmiş iken dür-i sirişkim yâúût 
 Vaút olmadı bir niyâza oldum mebhût 
 Söyletmedi laèl-i nâbı bir bûse virüp 
 Yâr urdı benim dehânıma mühr-i sükût 
 
 43 (H: 240b, R: 322a, A: 272b) 
 Ey laèl-i lebi óıør-ı dile âb-ı óayât 
 Vey òaùù-ı ruò-ı pâki sevâd-ı ôulümât 
 İtmezse saña sûz-ı derûnum teéåîr 
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 Yansun èalev-i âhım ile nâr-ı necât 
 
 44 (H: 240b, R: 322a, A: 272b) 
 Bir ùâéifeyüz biz ki dırâz itsek dest 
 Ser-pençe-i òurşîdi ider òurd u şikest 
 Kûteh naôarân itse de taóúîr Naôîm 
 Miúdârımız olmaz yine bir vech ile pest 
 
 45 (H: 240b, R: 322a, A: 272b) 
 Òum-òâne-i èaşú içre olup bâde-perest 
 Oldum úadeó-i dâà-ı dil-i zâr ile mest 
 Ferhâd ile èaşú itdi beni dûş-be-dûş 
 Mecnûn ile èaşú itdi beni dest-be-dest 
 
 46 (H: 240b, R: 322a, A: 272b) 
 èAksi meye düşdi yâr olup câm-be-dest 
 Timåâli daòi o âfetiñ bâde-perest 
 èUşşâúı degil yeri gögi farú idemez 
 Ol çeşm-i kebûd o deñli olmuş gök mest 
 
 47 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 106b) 
 Ey òilúat-i eşyâya vücûduñ bâèiå 
 Baòşâyiş-i her bî-kese cûduñ bâèiå 
 Evvel âòir selâmet-i cân u dil 
 Taèvîõ-i taóiyyât ü dürûduñ bâèiå 
 
 48 (H: 240b, R: 322a, A: 103a) 
 Ey õâtı úadîm ü òalú-ı èâlem óâdiå 
 Şâdî vü àama recâ vü òavfı bâèiå 
 Yâd-ı keremiyle itmedim cürm diyü 
 Billâh yemîn idersem olmam óâniå 
 
 49 (H: 241a, R: 322a, A: 106b) 
 Ey maàfiret-i èuãâta cûduñ bâèiå 
 Îcâd-ı dü-èâleme vücûduñ bâèiå 
 Her beyti Naôîm'iñ olmaàa şekl-i dürûd 
 Gülzâr-ı nuèûtıña dürûduñ bâèiå 
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 50 (H: 241a, R: 322b, A: 272b) 
 Bu cünbiş u bu sükûna dildir bâèiå 
 Şâdî vü àam-ı derûna dildir bâèiå 
 Nehb-i òıred ü şekîbe dildir bâdî 
 Şûr u şeàaf u cünûna dildir bâèiå 
  
 51 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 107a)  
 Ey şâh-ı rusül òüsrev-i ãâóib-mièrâc 
 Dünyâda vü èuúbâda seniñ taòt ile tâc 
 Sen şâh-ı dü-kevniñ seóer ü şâm olmuş 
 Òurşîd ü úamer meclisine iki sirâc 
 
 52 (H: 241a, R: 322b, A: 107a) 
 Ey òaste-i èaşúa şerbet-i derdi èilâc 
 Óıør ile Mesîó o derd ile òaste-mizâc 
 Luùfuñla èaceb mi òâhişim olsa füzûn 
 Muótâc olur kerîme dâéim muótâc 
 
 53 (H: 241a, R: 322b, A: 107a) 
 Ey şemè-i münîr-i bezm-gâh-ı mièrâc 
 Kâşâne-i vuãlata sirâc-ı vehhâc 
 Evreng-i nübüvvet üzre ey şâh-ı rusül 
 Levlâk libâçe vü leèamrük saña tâc 
 
 54 (H: 241a, R: 322b, A: 272b) 
 Tîr-efgen-i èaşú idince úaãd-ı âmâc 
 Manãûruñ ider úadin kemân-ı óallâc 
 Efzûn olur ıøùırâbı sîm-âb gibi 
 Bîmâr-ı maóabbete Mesîó itse èilâc 
 
 55 (T: 27b, H: 27b, R: 27b, A: 107a) 
 Ey her dü-ruòı tâze gül-i gülşen-i rûó 
 Sevdâñ ile murà-ı dilim olsun mecrûó 
 Leb-teşne-i ãahbâ-yı àamıñ Òıør-ı nebî 
 Dürdî-keş-i derdiñ dil ü cânıyla naãûó 
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 56 (H: 241a, R: 322b, A: 103a) 
 Ey àarú-ı yem-i celâli ãad-keştî-i Nûó 
 Şâdâb-ı kemâl-i kudreti gülşen-i rûó 
 Manôûrı dil-şikestedir câéiz kim 
 Maúbûle geçe şikestî-i kâr-ı Naãûó 
 
 57 (H: 241a, R: 322b, A: 107a) 
 Ey dâà-ı rıøâsı èâşıúa kâse-i râó 
 Lebrîz-i cünûn-ı èaşúı ãaf ãaf ervâó 
 Mellâó-ı yem-i maóabbeti Òıør-ı nebî 
 Deşt-i ùalebinde rûó-ı èÎsâ seyyâó 
 
 58 (H: 241b, R: 322b, A: 273a) 
 Tâ itmege óâdiåâtı defter dem-i ãubó 
 Aókâm-nüvîs-i òayr u şer her dem-i ãubó 
 Levó-i felege cilâ virüp mühre-i mihr 
 Tecdîd-i berât-ı diger eyler dem-i ãubó 
 
 59 (H: 241b, R: 323a, A: 272b) 
 Ey serv-i çemân çemen-i gülşen-i rûó 
 Reftârı şikest-âver-i ãad-kâr-ı naãûó 
 Bâ-úayd-ı óayât manãıb-ı kâkülüñe 
 Dil ãabr ile Eyyûb gerek èömr ile Nûó 
 
 60 (H: 241b, R: 323a, A: 273a) 
 Germiyyet-i meyden ki bulur behre úadeó 
 Âteş düşürür farú-ı àam-ı dehre úadeó 
 Demdir olalım bülbüle-i şevú ile mest 
 Devr eylesün ey sâúî-i gül-çihre úadeó 
 
 61 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 103a) 
 Ey hâdî-i ins ü melek ü mûr u melaò 
 Luùf u àaøabıñ mihr ile mânende-i yaò 
 Bir úıùèa-i gülzâr-ı cemâliñ firdevs 
 Bir bâriúa-i nâr-ı celâliñ dûzaò 
 
 62 (H: 241b, R: 323a, A: 103a) 
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 Ey râzıú-ı òalú-ı èâlem ü mûr u melaò 
 Vey ãâniè-i úudret-i bihişt ü dûzaò 
 áufrânıñ ile õünûb ey Rabb-i àafûr 
 Mânend-i fürûà-ı mihr ile pâre-i yaò 
 
 63 (H: 241b, R: 323a, A: 107a) 
 Ey naúd-i dü-kevn gevher-i mihri nüh-narò 
 Vey dergeh-i kibriyâsı üftâdesi çarò 
 Teng olsa èaceb mi Edhem ü Maèrûf'a 
 Vüsèat-geh-i èaşúıña düşüp Belò ile Kerò    
 
 64 (H: 241b, R: 323a, A: 273a) 
 Kâm-ı dilini èârif olan itmez telò 
 Bilmez sefer-i seyr-i Buòârâ ile Belò 
 Mânend-i hilâl eyleyen kesb-i kemâl 
 Bîhûde ider mi àurre-i èömrini selò 
 
 65 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 107a) 
 Ey pâdişeh-i kişver-i irşâd meded 
 Feryâd-res ol bendeñe feryâd meded 
 İúlîm-i dil ü cânıma nefs itdi hücûm 
 Bir zâr u zebûnum meded imdâd meded 
 
 66 (T: 59b, R: 56a) 
 Ey kâküli şâm-ı Úadr ü èârıøı èîd 
 Vey ãubó-ı cemâli rûz-ı nevrûz-ı saèîd 
 Òavf ile recâda eyleme ser-gerdân 
 Ey hecr ü viãâli èâşıúa yeés ü ümîd 
 
 67 (T: 62b, R: 53b, A: 103a) 
 Ey vaãf-ı sıfâtı úul huvallâhu aóad 
 Raóman u Raóîm ü Óayy ü Úayyûm u äamed 
 Maèmûre-i Kibriyâsınıñ èarzı ezel 
 Mülk-i úıdem ü beúâsınıñ ùûli ebed 
 
 68 (T: 62b, R: 53b, A: 103a) 
 Ey midóat-i õâtı úul huvallâhu aóad 
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 Taèrîf-i ãıfât-ı pâki Allâhu'ã-ãamed 
 Yuóyî vü mumît lem-yelid dâéim ü ferd 
 Lem yûled ve lem yekün lehû küfüven aóad1 
 
 69 (H: 241b, R: 323a, A: 103a) 
 Ey èuúde-güşâ-yı ehl-i óâcât meded 
 Vey râzıú ü kâfî-i mühimmât meded 
 Esrâr-ı nihânımı bilürsüñ dimeden 
 Ey èâlim-i sırr ve'l-òafiyyât meded 
 
 70 (H: 242a, R: 323a, A: 107b) 
 Ey pâdişeh-i serîr-i mülk-i tevóîd 
 Vey pâye-i câhı kürsî-i èarş-ı mecîd 
 Olsañ ne èaceb leb-â-leb nûr-ı şühûd 
 Miréât-ı cemâl-i óaúsıñ ey õât-ı vaóîd 
 
 71 (H: 242a, R: 323b, A: 273a) 
 Ey àurre-i ebruvânı reşg-i meh-i èîd 
 Ser-germ-i fürûà-ı mihr-i óüsni òurşîd 
 Óayrân-ı cemâli teşne-i laèl-i lebi 
 Miréât-ı cihân-nümâ vü câm-ı Cemşîd 
 
 72 (H: 242a, R: 323b, A: 273a) 
 Úâl eylemese böyle anı pûte-i derd 
 Zer gibi ãararmazdı dil-i àam-perverd 
 İtdim naôar-ı yâr ile altun işimi 
 İksîr-i kemâl oldı baña çihre-i zerd 
 
 73 (H: 242a, R: 323b, A: 107a) 
 Ùâèat-geh-i èaşúıñda èaceb mi bî-derd 
 Eşk ile vuøû itse dil-i àam-perverd 
 Bir secde-i nâza ey ãanem eylerseñ 
 Biñ nâãiye-i niyâzı fersûde-i gerd 
 

                                                           
1 İhlas Sûresi'nin, "Doğurmadı ve doğmadı, O'na bir denk de olmadı." anlamındaki son ayetleri iktibas 
edilmiştir. 
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 74 (H: 242a, R: 323b, A: 107a) 
 Ey úaddiñe vâbeste úıyâm ile úuèûd1 
 Ebrûña ser-efgende rukûè ile sücûd 
 Bir şarùı hemân úayd-ı ser-i zülfüñdür 
 Çoúdur dil-i èâşıúda şurûù ile úuyûd 
 
 75 (H: 242a, R: 323b, A: 273a) 
 Dil beste-i gîsû-yı siyâh-ı Dâvud 
 Cân şîfte-i ùarf-ı külâh-ı Dâvud 
 Bir naôrada âhen-dil iken òûbânı 
 Mûm eyledi iècâz-ı nigâh-ı Dâvud 
 
 76 (H: 242a, R: 323b, A: 273a) 
 Gül kisve-i âl ile sebük-rûó çü-bâd 
 Sünbül nîlî úabâ ile hâk-nihâd 
 Lâle nemed-i sürò ile âteş-meşreb 
 Âb üzre semen câme sefîd ü dil-şâd 
 
 77 (T: 27b, H: 28a, R: 27b) 
 Ey şerbet-i derdiñ dile dermândan eleõõ 
 Hecriñ àamı ãad-vuãlat-ı cânândan eleõõ 
 Óarf-i kerem òâtem-i laèl-i pâkiñ 
 Bir bendeñe biñ mülk-i Süleymân'dan eleõõ 
 
 78 (H: 242b, R: 323b, A: 107b) 
 Ey telòî-i dürd-i derdi şekkerden eleõõ 
 Zehr-i àamı sükker-i mükerrerden eleõõ 
 Dil-teşne-i èaşúa şerbet-i dîdârı 
 èAyn-ı tesnîm ü âb-ı Kevåer'den eleõõ 
  
 79 (H: 242b, R: 324a, A: 107b) 
 Ey şerbet-i èaşúı âb-ı óayvândan eleõõ 
 Vey dürdî-i derdi dârû-yı cândan eleõõ 
 Bîmâr-ı maóabbetiñ olan cân u dile 
 Hecriñ àamı õevú-i vaãl-ı cânândan eleõõ 

                                                           
1 vâbeste, R: vâreste 
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 80 (H: 242b, R: 324a, A: 107b) 
 Ey zehr-i firâú-ı derdi dermândan eleõõ 
 Telòâbe-i èaşúı âb-ı óayvândan eleõõ 
 Bîmârıyuz ol ùabîb-i óüsnüñ ki gelür 
 Nîş-i àamı nûş-ı dârû-yı cândan eleõõ 
 
 81 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 107b) 
 Ey õât-ı şerîfiñde müôâhir ôâhir 
 Ruòsârıña ser-cümle münâôır nâôır 
 Meémûr seniñ emriñe ãâlió ùâliè 
 Maókûm seniñ óükmüñe mü'min kâfir 
 

82 (R: 53a, A: 107b) 
 Maóbûb-ı Òudâ ki mühri her õerrede var 
 Oldı dil o mihre õerre-i bî-miúdâr 
 Hem nâôır-ı vech-i Óaú odur hem manôûr 
 Hem âyinedir cemâli hem âyine-dâr 
 
 83 (T: 59b, R: 56a, A: 274a) 
 Ne cins-i feriştedir ne óavrâ-beçedir 
 Cânânım o nev-cüvân-ı tersâ-beçedir 
 Oldum úoluma alup Süleymân-ı zamân 
 Yavrum benim ey Naôîm èanúâ-beçedir 
 
 84 (T: 59b, R: 56a, A: 274a) 
 Cân u dili kâkülüñ ki tesòîre çeker 
 Her bir òamı dûd-ı âhı zencîre çeker 
 Ünsiyyet iden nigâh-ı òûn-rîziñ ile 
 Âhû ise de ùabîèat-ı şîre çeker 
 
 85 (T: 59b, R: 56a, A: 274a) 
 Her dîde-i ter ki ãubó-ı dîdâr ister 
 Şeb tâ-be-seóer o dîde bîdâr ister 
 Naúd-i dil ü câna derd-i èaşú erzândır 
 Ammâ ki Naôîm bir òarîdâr ister 
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 86 (T: 59b, R: 56b, A: 274a) 
 Âh itmege úorúarım ki aàyâr işidir 
 Ancaú yine nâlemi o dildâr işidir 
 Kühsâr-ı maóabbet içre başlayan feryâda 
 Her demde Naôîm yâr der yâr işidir 
 
 87 (T: 59b, R: 56b, A: 274a) 
 Bülbül gibi her güli ãeverdim yetişür 
 Her àonca-dehâna meyl iderdim yetişür 
 Yoú yerlere eyvâh èömrüm oldı telef 
 Ey dil úo beni baña ki derdim yetişür 
 
 88 (T: 59b, R: 56b, A: 274a) 
 Çignetme bu pây-mâliñi gel yetişür 
 Dâmânıña rûzgârdır el yetişür 
 Âh alma ki yeter rûy-ı tirkeş gibidir 
 Teéåîrde bed-duèâdan evvel yetişür 
 
 89 (T: 60a, R: 56b, A: 274b) 
 èÂşıú o perî-veşi gözünden ãaúınur 
 Bir kerre nigâha àayra biñ kez baúınur 
 Bir şûò-ı sitem-gere esîriz ki Naôîm 
 Dil-beste-i bend-i zülfi teller ùaúınur 
 
 90 (T: 60a, R: 56b, A: 274b) 
 Gözden o perî nigîn laèlin ãaúınur 
 Eller anı èâúıbet görürseñ ùakınur 
 Gûşından o kim fetîl-i bendim çıúara 
 Cisminde hezâr dâà-ı óasret yaúınur 
 
 91 (T: 60a, R: 56b, A: 274b) 
 Sûsen ele alınca zümürrüd òançer 
 Laèlin siperin sîneye çekdi gül-i ter 
 Her lâle olup nîze-i yâúût be-dûş 
 Elmâs zirih geydi semen ser-tâ-ser 
 
 92 (T: 60a, R: 56b, A: 271b) 
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 Mecmûèa degil bu èâlem-i maènâdır 
 Her beyti sevâd-ı aèôam-ı maènâdır 
 Tezyîn-ı suùûr-ı ãafóasın seyr eyle 
 Emvâc-ı beyân ile yem-i maènâdır 
 
 93 (T: 60a, R: 57a, A: 271b) 
 Mecmûèa degil bu nüsòa-i kübrâdır 
 Her ãafóası bir zebân ile gûyâdır 
 Elbette olur sefîne deryâda Naôîm 
 Ammâ bu sefîne içre bir deryâdır 
 
 94 (H: 242b, R: 324a, A: 103a) 
 Yâ Rab keremiñ umar gedâ ger keydir 
 èÂãîlere luùf u şefúatiñ der-peydir 
 Her emr-i muóâli Òâliú u Úâdirsiñ 
 Maòlûú yanında ãunèuñuñ lâ-şeydir 
 
 95 (H: 242b, R: 324a, A: 107b) 
 Ey aùlas-ı çarò yoluna ferş-i óaúîr 
 Gülbang-i ãalâ-yı daèveti èâlem-gîr 
 Şâhenşeh-i enbiyâ vü sulùân-ı rusül 
 Levlâk-evreng ü lî-maèallâh-serîr 
 
 96 (H: 242b, R: 324a, A: 273a) 
 Ser-keşligi úo türâb olursuñ âòir 
 Gözlerde òayâl ü òâb olursuñ âòir 
 Mevc ur mevc ur ki sûz-ı âh-ı dilden 
 Ey baór-i güneh serâb olursuñ âòir 
 
 97 (H: 242b, R: 324a, A: 273b) 
 Ser-mestiz o ãahbâ ile kim dil dirler 
 Hüşyâr da olsaú yine úanzil dirler 
 Bir baóre şinâver geçeriz biz ki Naôîm 
 áarú-âbeleri úaèrına sâóil dirler 
 
 98 (H: 243a, R: 324a, A: 103a) 
 Sûdâ-ger-i diliñe reh-rev sevdâdır 
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 Hemvâre heves-i kâr u hevâ kâlâdır 
 Derd olsa aña revâdır ism-i dil-dâr 
 Allâh o kâra müdâvim-i esmâdır 
 
 99 (H: 243a, R: 324b, A: 273b) 
 Ruòsârı anıñ ki sâye-veş òâkdedir 
 Gün gibi maúâmı evc-i eflâkdedir 
 Ferèin naôar olsa iètibâr aãlınadır 
 äahbâda degil o neşve hep tâkdedir 
 
 100 (H: 243a, R: 324b, A: 273b) 
 Her dâne-i eşkim dür-i nâ-yâbımdır 
 Müjgân-ı òas ü òâr reh-i seyl-âbımdır 
 Òûn-âb-ı ciger dîdede pür-dâà göñül 
 Ol lücce-i pür-cûş bu girdâbımdır 
 
 101 (H: 243a, R: 324b, A: 273b) 
 Mâdâm o perî ki mâéil-i mey-gededir 
 èUşşâúıñ işi raúîb ile èarbededir 
 Bî-raómlıgı baña virir yâd itsem 
 Gûyâ ki Naôîm úalbi seng-i yededir 
 
 102 (H: 243a, R: 324b, A: 273b) 
 Óüsnüñ ki seniñ bî-meded àâliyedir 
 Üftâdeligiñ mertebe-i èâliyedir 
 Taãvîriñi yazsam yeridir ey büt-i Çîn 
 Deyr-i dile kim òâliyetü'l-òâliyedir 
 
 103 (H: 243a, R: 324b, A: 273b) 
 Zülfüñle göñül ne şeb ki ülfet eyler 
 Sevdâsını mû-be-mû óikâyet eyler 
 Dil devr-i lebiñde ùurfe ser-òoşdur kim 
 Cem sâàarına nigâh-ı óasret eyler 
 
 104 (H: 243a, R: 324b, A: 273b) 
 Ôann itme gözümden eşk-i óasret dökülür 
 Hep sîneme aòker-i maóabbet dökülür 
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 Bir gülşene geldim ki gül-i ter yerine  
 Dâmânıma òûnâb-ı òacâlet dökülür 
 
 105 (H: 243b, R: 324b, A: 273b) 
 Bir sûúa mülâzımız ki èirfân ãatılur 
 Her gûşede hep cân alınur cân ãatılur 
 Bir mertebe germ olmadadır kim dem olur 
 Bir õerreye biñ mihr-i dıraòşân ãatılur 
 
 106 (H: 243b, R: 325a, A: 274a) 
 Ey óüsni olan feyø-resânende-i óûr 
 Vey zülf-i òam-ender-òamı pâ-bend-i şuèûr 
 Òaù geldi úıyâs itme debîr-i úudret 
 Yazmış varaú-ı èârıøıña sûre-i Nûr 
 
 107 (H: 243b, R: 325a, A: 274a) 
 Ey zülfi olan òâb-geh-i fitne vü şûr 
 Ebrûsın iden şehper-i şâhîn-i àurûr 
 Bir dâma düşürdüñ ki teõerv-i dilimi 
 Her dânesi olmuş şerer-i âteş-i Ùûr 
 
 108 (H: 243b, R: 325a, A: 274a) 
 äad-el-óaõer ey reşg-i perî àayret-i óûr 
 Ùâvus gibi óüsnüñe olma maàrûr 
 Hep münkesirü'l-bâl-i peşîmânîdir 
 Muràân-ı ûlî-ecnióa-i evc-i àurûr 
 
 109 (T: 60a, R: 57a, A: 275b) 
 Her dil ki kemâle ârzû-mend olmaz 
 Beñzer o nihâle kim berû-mend olmaz 
 èÂşıú mıdır ol ki òıdmet-i cânânda 
 Miskîn ü øaèif iken tenû-mend olmaz 
 
 110 (T: 60a, R: 57a, A: 275b) 
 Bir kerre gören o rûy-ı pür-tâbı henüz 
 Çeşm-i terine óarâm ider òâbı henüz 
 Gözden ãaúınan cemâl-i dildârı Naôîm 
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 Geçmez müjesin nigâh-ı âdâbı henüz 
 
 111 (T: 60b, R: 57a, A: 275b) 
 Mümtâz-ı óüsnde meyl-i her heft olmaz 
 Sulùân-ı cihânda fikr-i zer-beft olmaz 
 Òursend-i òayâl-i yâr olan óayrânıñ 
 Pây-i naôarında âmed ü reft olmaz 
 
 112 (T: 60b, R: 57a, A: 275b) 
 Mestâne çekince àamzesi òançer-i tîz 
 Eyler nigehi füsûn ü nâz ile sitîz 
 Bir ôâlim-i bî-amâna dûş oldum kim 
 Ne ùâúat ü sitîz ü ne cây-ı gürîz 
 
 113 (T: 60b, R: 57a, A: 275b) 
 Ey murà-ı niyâz tâ göñülden úopmaz 
 Gül-deste-i nâz o naòl-ı gülden úopmaz 
 Elbette sebük-ser andadır bed mesti 
 Biñ raùl-ı girân çekilse mülden úopmaz 
 
 114 (T: 60b, R: 57a, A: 275b) 
 Ol mest-i àurûra oldı peymâne-i nâz 
 Bir kerre ele alınmayan câm-ı niyâz 
 Âvîze-i gûş-ı yârdır şimdi Naôîm 
 Rû-kerde-i iètibâr olan gevher-i râz 
 
 115 (T: 60b, R: 57b, A: 275b) 
 Ey zülf-i siyâhı pûşiş-i Kaèbe-i nâz 
 Cân u dile ebruvânı miórâb-ı niyâz 
 áırbâl olsun vücûdı baúmazsa saña 
 Biñ çeşm-i óaúîúat ile bir ehl-i mecâz 
 
 116 (T: 60b, R: 57b, A: 275b) 
 Âvâreyim ey perî-cemâlim sensiz 
 Dîvâneye döndüm âh øâlim sensiz 
 Ne mürde ne zinde òaste-i hicrânım 
 Cânâ úatı müşkil oldı óâlim sensiz 
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 117 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 107b) 
 Ey faòr-i cihân olmadım irşâd henüz 
 èİãyân ile kâm-ı dilim ifsâd henüz 
 Yüzde biriniñ èafvına yoúdur yüzüm âh 
 Sehv ile miât olmada aóâd henüz 
 
 118 (T: 62b, R: 53b, A: 103a) 
 Ey meróameti èuãâtına cây-ı gürîz 
 Vey şefúati baóri lücce-i èafv-engîz 
 Yâ Rab dü-cihânda èizzetiñ óaúúı-çün 
 Òâr itme Naôîm'i luùf idüp eyle èazîz 
 
 119 (T: 63a, R: 53b, A: 108a) 
 Ey èâdet-i èafvı òâùır-ı cürm-nüvâz 
 Dil-rîş-i òaùâya şefúati merhem-sâz 
 Miórâb-ı şefâèatiñ yeter úıble bize 
 Ey dergeh-i luùfı Kaèbe-i ehl-i niyâz 
 
 120 (H: 243b, R: 325a, A: 103b) 
 Ey nâéire-i èinâyeti nîrân-sûz 
 Vey bâriúa-i hidâyeti èiãyân-sûz 
 Yaúsun dilimi fürûà-ı mihriñ yâ Rab 
 Olsun eåeri derûn-güdâz u cân-sûz 
 
 121 (H: 243b, R: 325a, A: 108a) 
 Ey nûr-ı øiyâ-güster-i kâşâne-i râz 
 Vey şemè-i serâ-perde-fürûz-ı iècâz 
 Bezm-i àam-ı èaşúıñda yanup yaúılayım 
 Pervâne gibi olsun işim sûz u güdâz 
 
 122 (H: 243b, R: 325a, A: 274b) 
 Devriñde pür olsa nola ey mâye-i nâz 
 Eùfâl-i óaúîúatle debistân-ı mecâz 
 Olmazdı úalem-gîr-i òaù-ı óarf-i viãâl 
 Ser-ãafóa-i nâz olmasa âhâr-ı niyâz    
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 123 (H: 244a, R: 325a, A: 274b) 
 Ey ùurresi şûriş-fiken ü èarbede-sâz 
 Vey àamzesi èâşıú-küş ü aàyâr-nüvâz 
 Bünyâd iden eyvân-ı bülend-i nâzıñ 
 İtmiş beni ferşinde anıñ òâk-i niyâz 
 
 124 (H: 244a, R: 325b, A: 274b) 
 Bulsa nola zîb ey büt-i şûò-ı ùannâz  
 Reyóân-ı niyâz ile güle gûşe-i nâz 
 Bir şûòa esîrim ki ser-i nâzında 
 Olmuş gül-i teslîm ü rıøâ dâà-ı niyâz 
 
 125 (H: 244a, R: 325b, A: 275a) 
 Ferhâd ile Şîrîn gibi ey mâye-i nâz 
 Birbirimize eyleyelim nâz u niyâz 
 Leylâ ile Mecnûn idi şâh ile gedâ 
 Biz de olalım ùaène-i Maómûd u Ayâz 
 
 126 (H: 244a, R: 325b, A: 274b) 
 Biz ãoóbet-i yek-demi àanîmet bilürüz 
 Deh-rûze gül-i óayâtı furãat bilürüz 
 Biz gevher-i nuùúı vermezüz kevneyne 
 Bâzâr-ı süòanda kadr ü úıymet bilürüz  
 
 127 (R: 325b, A: 275a) 
 Biz èâşıúı àam-perverişinden bilürüz        
 Derd ehlini alış verişinden bilürüz  
 Her ãâde-ruòa ãarf-ı nigâh eylemezüz 
 Biz âyineyi gösterişinden bilürüz 
 
 128 (H: 244a, R: 325b, A: 275a) 
 Geh dîde-i terden eşk-i óasret dökeriz 
 Geh farú-ı dile òâk-i melâmet dökeriz 
 Giryân olsaú o şûò içün pây-ı dile 
 Hep rîze-i elmâs-ı nedâmet dökeriz 
 
 129 (H: 244a, R: 325b, A: 275a) 
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 Biz neyyir-i èirfân-ı sipihr-i hüneriz 
 Biñ kâna deger her birimiz bir güheriz 
 Âsîb-i òazânından emîniz dehriñ 
  Biz bâà-ı maóabbetde nihâl-i digeriz 
 
 130 (H: 244a, R: 325b, A: 275a) 
 Biz meclis-i àamda câm-ı óasret çekeriz 
 Meydir diyü òûnâbe-i fürúat çekeriz 
 Bir óarf alınmaz deheninden yâriñ 
 Bîhûde hemân yoú yere zaómet çekeriz 
 
 131 (H: 244b, R: 326a) 
 èAks-i ruòuña dilde mekân eylemişüz 
 Vîrânede gencîne nihân eylemişüz 
 Cânâ dili lebrîz-i cemâliñ ideli 
 Âyînemizi âyine-dân eylemişüz 
 
 132 (H: 244b, R: 326a, A: 275a) 
 Külòan-geh-i èaşúıñ olalı menzilimiz 
 Ôâhir mi degildir saña sûz-ı dilimiz 
 Bir úâfileye refîú-i râhız ki Naôîm 
 Pür-âteş-i dil çekilmede maómilimiz 
 
 133 (H: 244b, R: 326a, A: 275a) 
 Biz mest-i ser-endâz-ı şarâb-ı èaşúız 
 Peymâne-be-kef rind-i òarâb-ı èaşúız 
 Biz her birimiz bir yem-i gevher-bârız 
 Hep ser-be-girîbân-ı seóâb-ı èaşúız 
 
 134 (H: 244b, R: 326a, A: 275a) 
 Biz murà-ı nevâ-senc-i bahâr-ı àaybız 
 Meràûle-serâ-yı gülşen-i lâ-raybız 
 Açılmazız aàyâra velî àonca-ãıfat 
 Leb-beste-i òâmûş u ser-ender-ceybiz 
 
 135 (H: 244b, R: 326a, A: 274b) 
 Biz devr-i felekde gün gibi meşhûruz 
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 Çün câm-ı cihân-nümâ ser-â-ser nûruz 
 Bir câm yapar òâùır-ı vîrânemizi 
 Hem künc-i òarâbâtda hem maèmûruz 
 
 136 (T: 63a, R: 53b, A: 108a) 
 Ey şems ü úamer tenûr-ı mihrinde úabes 
 Sîmurà-ı simâù derd-i èaşúında meges 
 Olmuş o òıdîv-i enbiyâ vü rusülüñ 
 Kevneyn úaùâr-ı kibriyâsında ceres 
 
 137 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 108a) 
 Ey úulzüm-i úadriñde felekler kef ü òas 
 Vey sâóa-i şânıñda zemîn gerd-i eòas  
 Dergâh-ı kemâliñde Süleymân òâdim 
 Sîmurà ser-i òân-ı celâliñde meges 
 
 138 (H: 244b, R: 326a, A: 103b) 
 Ey sâóa-i úudretinde èâlem kef-i òas 
 Kevneyn úaùâr-ı ãunèuna iki ceres 
 Dâne-keş-i kişt-i cûdı mûr ile melaò 
 Rûzî-òor-ı òân-ı luùfı murà ile meges 
 
 139 (H: 244b, R: 326a) 
 Ey şems ü úamer tenûr-ı mihrinde úabes 
 Vey òân-ı maóabbetiñde sîmûrà meges 
 Mümkin mi derûn-ı dilde ketm-i èaşúıñ 
 èAnúâya olur mı cilve-geh teng úafes 
 
 140 (H: 245a, R: 326b, A: 275b) 
 Derdâ derdâ hezâr óayf u efsûs 
 áafletle ãabâó u şâm oldum meénûs 
 Gûş-ı dilimi girân idüp òâb-ı óuøûr 
 Ne ãavt-ı eõân resîde ne bang-i òorûs 
 
 141 (H: 245a, R: 326b, A: 276a) 
 èAşú ile olup sirişte âb u gil-i Úays 
 Hâmûn-ı maóabbet oldı ser-menzil-i Úays 
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 Úalbimde nola yer eylese yâr Naôîm 
 Leylâya siyâh-òâne idi dil-i Úays 
 
 142 (T: 28a, H: 28a, R: 28a, A: 108a) 
 Ey şâhsüvâr-ı Medenî faòr-i Úureyş 
 Sulùân-ı ôafer òayl-i şeh-i nuãret-ceyş 
 İtsün dil-i ãahbâ-yı àamıñ şîrîn-kâm 
 Çekdirme firâúıñla meded telòî-i èayş 
 
 143 (T: 60b, R: 57b, A: 108a) 
 Ey dil yüri durma Òıør-ı tevfîúa yetiş 
 Var òıdmet-i çâr-yâr-ı äıddîúa yetiş 
 Kâmillere pey-rev ol bilüp noúãânıñ 
 Taúlîd ile ey Naôîm taóúîúa yetiş 
 
 144 (T: 61a, R: 57b, A: 276a) 
 Dil rişte-i ülfeti urup el úırmış 
 Peyvend-i èalâúayı muóaããal úırmış 
 Úayd-ı ser-i zülfi dil-rübâdan geçmiş 
 Dîvâne-i cünûn ile èaceb tel úırmış 
 
 145 (T: 61a, R: 57b, A: 276a) 
 Bir dilber-i ser-terâşa oldum ki terâş 
 Miréât-ı ruòında naúd-i cân vaúf-ı telâş 
 Sâúın ãıàamış elinde tîà-ı ser-tîz 
 Ol dilber-i ser-terâşa egsem nola baş 
 
 146 (H: 245a, R: 326b, A: 103b) 
 Ey râtibe-òâr-ı cûdı şâh u dervîş 
 Rezzâú-ı àıdâ-dehende-i bî-kem ü bîş 
 Berú-ı àaøabıyla zehr olur leõõet-i şehd 
 Feyø-i keremiyle nûş olur zaómet-i nîş 
 
 147 (H: 245a, R: 326b, A: 108a) 
 Ey bezm-gehi serîr-i şâhâne-i èarş 
 Mişkât-ı cemâli şemè-i kâşâne-i èarş 
 Lebrîz-i fürûà-ı nûr-ı óüsnüñ olalı 
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 Ervâó-ı muúaddes oldı pervâne-i èarş 
 
 148 (H: 245a, R: 326b, A: 276a) 
 Gülzâr-ı maóabbetiñ güli ãolmaz imiş 
 Âsîb-i òazân ile fenâ bulmaz imiş 
 Cân virmek imiş devâsı derd-i èaşúıñ 
 Bîmâr-ı maóabbete èilâc olmaz imiş 
 
 149 (H: 245a, R: 326b, A: 276a) 
 Mektûbını dil yâra mükellef yazmış 
 Úaddini kemân sînesini def yazmış 
 Òaùù-ı ruò-ı cânâna nigâh eyle Naôîm 
 Sultân-ı óüsn deftere maãraf yazmış 
 
 150 (H: 245a, R: 326b, A: 276a) 
 Òarc eyledi cân naúdini sûdâ-ger-i hûş 
 Bu óüsn ile cânân olalı èişve-fürûş 
 Zencîre-i zülfi beni Mecnûn itdi 
 Bir Leylî-i devrâna yine oldum dûş 
 
 151 (H: 245b, R: 327a, A: 276a) 
 Ben mest-i mey-i èaşúam u bî-vehm ü telâş 
 Zâhid göricek èaybım ider ùaèn ile fâş 
 Bâlîn-i serimdir der-i meyòâne-i èaşú  
 Ùaèn eylemesün kim doúunur başına ùaş 
 
 152 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108a) 
 Ey ãadr-nişîn-i óarem-i òâãü'l-òâã 
 Dergâhı èuãât-ı ümeme cây-ı òalâã 
 Eyle beni de şinâver-i úulzüm-i èaşú 
 Olsun dil ü cân baór-i àamıñda àavvâã 
 
 153 (H: 245b, R: 327a, A: 103b) 
 Ey bârgehi mülâzımı èâm ile òâã 
 Bâb-ı keremi èuãâtına cây-ı òalâã 
 Ser-geşte Naôîm'i úulzüm-i luùfuñda 
 Bulsun güher-i merdân ile àavvâã 
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 154 (H: 245b, R: 327a, A: 108b) 
 Ey naôm-ı nuèûtı zîb-i dîvân-ı úaãaã 
 Ben zâra nola Naôîm olursa maòlaã 
 İmøâ-yı úabûle maôhar it èaşúıñda 
 Mühr-i mihriñ ãaóîfe-i cânıma baã 
 
 155 (H: 245b, R: 327a, A: 276a) 
 Ey çâh-nişîn-i derdi bî-fikr-i òalâã 
 Zencîr-keş-i maóabbeti èâm ile òâã 
 Gûş itse eger terâne-i èaşúıñ ide 
 Nâhîdi nevâ-yı sâz-ı mihriñ raúúâã 
 
 156 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b) 
 Ey serv-i İrem-gülşen ü firdevs-riyâø 
 Kevåer çemen-i èizzetiñe âb-ı óıyâø 
 Bulsun şeref-i rütbe-i imøâ-yı úabûl 
 Luùfuñla sevâd-ı èamelim eyle beyâø 
 
 157 (H: 245b, R: 327a, A: 103b) 
 Dergâhıña yâ Rab eyleyem óâlimi èarø 
 Óâl-i dil-i mübtelâ vü meyyâlimi èarø 
 Sen meróamet eyle eyleyem şekve-künân 
 Nefsim gibi bir sitem-ger ü ôâlimi èarø 
 
 158 (H: 245b, R: 327a, A: 108b) 
 Ey gülbün-i bî-òazân-ı levlâk-riyâø 
 Gülzâr-ı vücûdı lî-maèallâh-óıyâø 
 Tezyîn-i ãaf-ı nuèûtuñ itdikçe olur 
 Râyât-ı åenâña ser-èalem yâ Feyyâø 
 
 159 (H: 245b, R: 327a) 
 İtsem nola óasb-i óâli senden saña èarø 
 Óâl-i dil-i pür-melâli senden saña èarø 
 Ey şâh-ı óüsn Naôîm'e dâd it ideyim 
 Derdiñle o pây-mâli senden saña èarø 
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 160 (R: 320a) 
 Ey bâèiå-i òilúat-i semâvât ile arø 
 Vey sâóa-i èizzetinde ne ùûl u ne èarø 
 Úıl noúùa-i èafv ile benim èaybımı àayb 
 Aóvâlimi eyledikçe sulùânıma èarø 
 
 161 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b) 
 Ey bezm-i àamıñ reşk-i ùarab-gâh-ı neşâù 
 èAyyâş-ı mey-i miónetiñe èaşú-ı bisâù 
 Vaãfıñda edâ eylemeye biñde birin 
 Bîçâre Naôîm itse ne deñli ifrâù 
 
 162 (H: 246a, R: 327b, A: 103b) 
 Ey nâme-ùırâz-ı ãunè-ı bî-òâme vü òaù 
 Menşûr-nüvîs-i óükm-i bî-óarf ü nuúaù 
 Ey óayy-i úadîm úudretiñ èâleminiñ 
 Ne evveli var ne âòiri var ne vasaù 
 
 163 (H: 246a, R: 327b, A: 108b) 
 Ey muãóaf-ı vaãf-ı õâtı bî-óarf-i àalaù 
 Levlâke leèamrük ile ol muãóafa òaù 
 Bir saùrına itmeyüp kifâyet dükene 
 Ser-ãafóa-i cûdıña nücûm olsa nuúaù 
 
 164 (H: 246a, R: 327b, A: 276b) 
 Ey bezm-i àamında cân u dil ferş-i bisâù 
 Maòmûrına yâd-ı laèli ãahbâ-yı neşâù 
 Nev-úâfile-i cemâliñe itme àurûr 
 Çoú òâce-i óüsn gördi bu köhne ribâù 
 
 165 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b) 
 Ey cân u dilim derd ü àamıñdan maóôûô 
 Ölmek reh-i èaşúıñda ezelden melóûô 
 Sevdâñı Naôîm úalbine naúş itmiş 
 Olsa yeridir derûnı levó-i maófûô 
 
 166 (H: 246a, R: 327b, A: 103b) 
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 Yâ Rab èamelim idüp riyâdan maófûô 
 Úıl óarf-i zebânımı òaùâdan maófûô 
 Ancaú dil ü cânıma àamıñ mûnis olup  
 Cân u dilim eyle mâsivâdan maófûô 
 
 167 (H: 246a, R: 327b) 
 Ey cân u dil ülfet-i àamından maóôûô 
 Derd-i àam-ı èaşúı cân u dilde maófûô 
 Yoúdur lüàat-ı åenâña óad elsinede 
 Naètıñ nola olsa gûne gûne melfûô 
 
 168 (H: 246a, R: 327b, A: 276b) 
 İtse ne èaceb Naôîm-i òoş-demden óaô 
 Eyler o perî-cemâlim âdemden óaô 
 Dil-òastesiyem lebinden emsem dirdim 
 İtse o ùabîb-i cânım em semden óaô 
 
 169 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b) 
 Ey nûr-ı ilâhîye cemâliñ maùlaè 
 Ruòsârıña òurşîd-i melâóat bürúaè 
 Vaãfıñ yazanıñ úalem-terâşına olur 
 Óaúúâ ki hilâliñ üstüòânı maúùaè 
 
 170 (T: 61a, R: 57b, A: 271a)  
 Ey eblaú-ı luùf u cûdı pür-cünbiş-i nefè 
 Bî-tâbî-i pây-ı râóatım olmadı defè 
 Òâk-i deriñe fütâde düşdüm şâhım 
 Bir esb ile eyle òâkden bendeñi refè 
 
 171 (H: 246a, R: 327b, A: 103b) 
 Ey râzıú-ı òalú olan Óakîm-i äâniè 
 Faølıñla baña àınâ virüp úıl úâniè 
 Bâzâr-ı èatâda virdim it yâ Muèùî 
 Úıl kesb-i òaùâdan õikrimi yâ Mâniè 
 
 172 (H: 246b, R: 328a, A: 108b) 
 Ey encümen-i nübüvvete ùalèati şemè 
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 Ervâó-ı rusül cemâliniñ şemèine cemè 
 Ey şemè-i risâlet enbiyâ cemè olalı 
 Ne miåliñi gördi göz ne gûş eyledi semè 
 
 173 (H: 246b, R: 328a, A: 276b) 
 Mihr-i seóer-i murâdım oldı ùâliè 
 Óaú aòter-i baòtım itdi bedr-i lâmiè 
 Kesdi elini Naôîm ümîdimden yeés 
 Bî-kesligim oldı şimdi seyf-i úâùıè 
 
 174 (H: 246b, R: 328a, A: 276b) 
 Ey dil nice bir bu õillet-i óırã u ùamaè 
 Saèy eyle àınâ-yı úalbe oldur enfaè 
 Aóbâbı melûl u düşmeni eyleme şâd 
 äabr eyle belâya itme iôhâr-ı fezaè 
 
 175 (H: 246b, R: 328a, A: 276b) 
 Ey nâme-i óüsne ebruvânı maùlaè 
 Dîvân-ı cemâle òaùù-ı laèli maúùaè 
 Ser-ãafóa-i dehre úâmet-i mevzûnı 
 Maènâ-yı úıyâmet ile pür bir mıãraè 
 
 176 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b) 
 Ey nergisiniñ vâlihi kuól-i mâ-zâà 
 Gülzâr-ı åenâsında leèamrük gül-i bâà 
 Şâyeste eger rüfû-ger-i zaòm-ı àamıñ 
 Zer-târ-ı şuèâè-ı mihri eylerse penâà 
 
 177 (H: 246b, R: 328a, A: 103b) 
 Ey sûz-ı maóabbetle her lâlede dâà 
 Şemşîr-i àamıyla şeróa şeróa gül-i bâà 
 Her cüzéüm olunca kül yanup yaúılayım 
 Yâ Rab beni bezm-i èaşúıña eyle çerâà 
 
 178 (H: 246b, R: 328a, A: 109a) 
 Ey meşèal-i câhı lî-maèallâh-fürûà 
 Levlâk o ùâú-ı èizzet ü şânına tûà 
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 Sensin óaúúâ ki ãâdıúu'l-vaèdü'l-emîn 
 Õâtıñda zebân-bürîdedir ehl-i dürûà 
 
 179 (H: 246b, R: 328a, A: 276b) 
 èArø itme seriñde sînede yer yer dâà 
 Yaú lâle gibi diliñde bir aòker-i dâà 
 Envâr-ı şühûda cümleten çeşm olmayız 
 Miréât-ı dil olmadıúça ser-tâ-ser dâà 
 
 180 (T: 28b, H: 28b, R: 28b, A: 109a) 
 Ey şâh-ı kerem-kâr u keåîrü'l-elùâf 
 Fermân-ı şerîèatıñ revân-ı úâf-be-úâf 
 Lebbeyk zenân-ı Kaèbe-i kûyuñ bir gün 
 İtsem nola iórâm-ı maóabbetle ùavâf 
 
 181 (H: 247a, R: 328b, A: 104a) 
 Ey vâlih-i künh-i õâtı erbâb-ı vuúûf 
 Her dilde ãıfâtı gûne gûne mevãûf 
 Faòr-i dü-cihân ki mâ-èarefnâk didi 
 Taèrîfiñ iden ne söylesün yâ maèrûf 
 
 182 (H: 247a, R: 328b, A: 109a) 
 Ey èarş-ı berîne sâye-endâz-ı şeref 
 Vey taòt-ı revân-ı şâh-râhı refref 
 Úurbânî-i èaşúıñ olmaàa ins ü melek 
 Arø ile semâda muntaôırdır ãaf ãaf 
 
 183 (H: 247a, R: 328b, A: 109a) 
 Ey ser-èalem-i úaddiñe óüsnüñ muãóaf 
 Vey tîr-ı àam-ı èaşúıña her sîne hedef 
 áamzeñ ki ide ifâde-i nüsòa-i nâz 
 Eùfâl-i müjeñ taèallüm eyler ãaf ãaf 
 
 184 (H: 247a, R: 328b, A: 276b) 
 Aldı dili düzdîde-nigâh-ı Yûsuf 
 Úul itdi beni çeşm-i siyâh-ı Yûsuf 
 Dil mâéil olup úaldı zenaòdânında 
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 Oldum yine üftâde-i çâh-ı Yûsuf 
 
 185 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109a) 
 Ey pâdişeh-i mesned-i mülk-i taóúîú 
 Maóbûb-ı ilâhî vü òudâvend-i şefîú 
 Olmuş óarem-i şerèiñe erkân-ı çihâr 
 èOåmân u èÖmer Óaydar u äıddîú-i èatîú 
 
 186 (T: 61a, R: 57b) 
 Bir sîne mi var ki çâk çâk itmez èaşú 
 Bir dil bulunur mı derd-nâk itmez èaşú 
 Dildârı ãaúınsa dîdeden dil ne èaceb 
 Zîrâ ki úabûl-i iştirâk itmez èaşú 
 
 187 (T: 63a, R: 53b, A: 109a) 
 Ey pâdişeh-i úalem-rev-i rüéyet-i Óaú 
 Vey kişver-i câhına dü-èâlem mülóaú 
 İúrâr-ı nübüvvetinde olmuş ezelî 
 Her mû bedenimde bir zebân-ı ãadaú 
 
 188 (H: 247a, R: 328b, A: 104a) 
 Raóm itse nola bükâmıza óaøret-i Óaú 
 Zîrâ ki odur èuãâta eróam-ı eşfaú 
 Yâd-ı keremiyle eylemek mümkindir 
 Bir eşk ile heft-dûzaòı müstaàraú 
 
 189 (H: 247a, R: 328b, A: 109a) 
 Ey mihr-i sipihr-i úurbet-i óaøret-i Óaú 
 Vey neyyir-i óüsni nûr-ı Óaú'dan müştaú 
 èAfv eyle úuluñ Naôîm-i zârıñ cürmin 
 Bir bende-i bî-kesiñdir olsun muètaú 
 
 190 (H: 247a, R: 328b, A: 109a) 
 Ey óâl-i èuãâta raómet ü şefúati çoú 
 Muótâcı simâù-ı cûdınıñ aç ile ùoú 
 Her bî-kesiñ istinâdı bir kimseyedir 
 Senden àayrı bu bî-kesiñ kimsesi yoú 
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 191 (H: 247b, R: 329a, A: 276b) 
 Terk-i ser imiş èâşıúa âsâyiş-i èaşú 
 Cân virmek imiş zîver ü ârâyiş-i èaşú 
 Ey èaúl-ı tenük ôarf degildir kârıñ 
 Çâú dilde olur olursa güncâyiş-i èaşú 
 
 192 (H: 247b, R: 329a, A: 277a) 
 Teslîm-i kef-i irâde-i èaşú olduú 
 Pây-ı àama ser-nihâde-i èaşú olduú 
 áayra nolaèarø-ı iótiyâc eylemesek 
 Biz dest-güşâ-yı dâde-i èaşú olduú 
 
 193 (H: 247b, R: 329a, A: 277a) 
 Cânım dimege yanımda cânânım yoú 
 Gûyâ ki füsürde úâlebim cânım yoú 
 èAşú itdi beni øaèîf sen söyle Naôîm 
 Derdim diyemem ùabîbe dermânım yoú 
 
 194 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109a) 
 Ey şâh-ı rusül òayl-i serîr-i levlâk 
 Maóbûb-ı óarîm óarem-i Ìzid-i pâk 
 Giryân giryân naãîb olur mı bir gün 
 Úabriñde yüzüm sürüp diyem rûóî fidâk 
 
 195 (T: 61a, R: 58a, A: 109a) 
 Ey seyyid u saèd òâk-bûs-ı úademiñ 
 Vey çeşm-i fuóûle sürme gerd-i óaremiñ  
 Olsam yeridir mülâzım-ı òâk-i deriñ 
 Lâzım baña iltizâm-ı bâb-ı keremiñ 
 
 196 (T: 61a, R: 58a, A: 271a) 
 Ey farú-ı ümîd tâc-dâr-ı himemiñ 
 Vey pây-ı ùaleb devân-òân-ı nièamıñ 
 Abdâl-ãıfat bürehne-ser úalmam eger 
 Destârımı tâzelerse dest-i keremiñ 
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 197 (T: 61a, R: 58a, A: 277a) 
 èUşşâúa nedir bu cevr-i òâtır-şikeniñ 
 Feryâd elinden ey cefâ-pîşe seniñ 
 Üftâdesine muóâl imiş râh-ı necât 
 Úanlı úuyudur meger ki çâh-ı õeúanıñ 
 
 198 (T: 61b, R: 58a, A: 277b) 
 Òoy-gerde ruòuñ ki bî-niúâb eylersiñ 
 Sîm-âbı da vaúf-ı ıøùırâb eylersiñ 
 Kim söyleşür ey perî nigâhıñla seniñ 
 Sen àamzeñe mest iken èitâb eylersiñ 
 
 199 (H: 247b, R: 329a, A: 104a) 
 Ey èaşúı delîl-i meslek-i her sâlik 
 Mülk ü melekûta óaøretiñdir mâlik 
 èÂlem óâdiå úadîm ü bâúî sensin 
 Õâtıñ mevcûd külli şeyéin hâlik 
 
 200 (H: 247b, R: 329a, A: 104a) 
 Ey dergehiniñ mülâzımı ins ü melek  
 Sergeşte-i mihri mâh u òurşîd ü felek 
 Gelmezdi vücûda olmasa maóbûbuñ 
 İns ü melek arø ile felek baór ü semek 
 
 201 (H: 247b, R: 329a, A: 109a) 
 Sensin şeref-i õâtıñı derrâk seniñ 
 Şeró eyleyemez ãıfâtıñ idrâk seniñ 
 èUnvân-ı kitâb-ı midóatiñ olmuş ezel 
 Levlâke lemâ-òalaútü'l-eflâk seniñ 
 
 202 (H: 247b, R: 329a, A: 277a) 
 èAşú oldı şarâbı úadeó-i sâdemiziñ 
 Cem ayaàınıñ ùopraàıdır bâdemiziñ 
 Mestiz o mey-i ãâf ile kim úayd-ı òumâr 
 Olmaz keder-i meşrebi âzâdemiziñ 
 
 203 (H: 248a, R: 329b, A: 277a) 
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 Tâ eyledi èaşú kilk-i óükmin taórîk 
 Saùr oldı tenimde üstüòân-ı bârîk 
 Yer yer aña âteş-i derûn-ı dilden 
 Oldı dökilen şerâre mânende-i rîk 
 
 204 (H: 248a, R: 329b, A: 277a) 
 èUşşâúa olup sevâd-ı baòtı temlîk 
 Elbette olur ãabâóı şâm-ı târîk 
 Ger olsa berât manãıb-ı ùâlièine 
 Ùuàrâ meh-i nev úalem şihâb encüm rîk 
 
 205 (H: 248a, R: 329b, A: 277a) 
 Óâl-i dili bî-vefâ nedir bilmezsiñ 
 Bîgânesiñ âşinâ nedir bilmezsiñ 
 Aàyâr olur nevâzişiñden dil-şâd 
 Hîç òâùır-ı mübtelâ nedir bilmezsiñ 
 
 206 (H: 248a, R: 329b, A: 277a) 
 èÂlem bilür ey çarò-ı denî dûn idügüñ 
 Devriñ gibi her demde diger-gûn idügüñ 
 Bu óoúúa-i mînâda bu keyfiyyet ile 
 Bilmez mi gören seni ne maècûn idügüñ 
 
 207 (H: 248a, R: 329b, A: 277b) 
 Kâr eyledi câna óasret-i àamzeleriñ 
 Ey kâş olaydı óâl-i dilden òaberiñ 
 Ey mest-i àurûr âteş-i óasret ile 
 Yaúdıñ ciger-i Naôîm'i yansun cigeriñ 
 
 208 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109b) 
 Ey mefòar-i kâéinât vey faòr-i rusül 
 Şâhenşeh-i enbiyâ vü hâdî-i sübül 
 Levlâke lemâ òalaútü'l-eflâk seniñ 
 Óüsnüñ gülüne ezelden olmuş bülbül 
 
 209 (T: 57a, R: 54a, A: 109b) 
 Ey àâşiye-ber-dûş-ı Burâúı Cibrîl 
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 Meddâóı Òudâ midóati naãã-ı tenzîl 
 Sîr-âb-ı zülâli kerem-i Óıør u Mesîó 
 Mihmân-ı simâù-ı nièamı rûó-ı Òalîl 
 
 210 (T: 61b, R: 58a, A: 277b) 
 Bir òande ider yılda diyü şâhid-i gül 
 Dâéim aña feryâd idüp aàlar bülbül 
 Óâli bu imiş bülbül-i zârla gülüñ 
 Sen ister iseñ aàla göñül ister gül 
 
 211 (T: 63a, R: 53b, A: 109b) 
 Ey mefòar-ı kâéinât vey faòr-i rusül 
 Vey bedreúa-i èuãât hâdî-i sübül 
 Devletle olur ne cânibe èazm itseñ 
 Òâk-i úademiñ fütâdesi cevher-i kül 
 
 212 (H: 248a, R: 329b, A: 104a) 
 èAşúıñla dili ilâhî úıl pâ-der-gil 
 Derd-i àamıñ eylesün dem-â-dem óâãıl 
 Bir naúd ile vir àınâ ki olsun yâ Rab 
 Her demde metâè-ı derdiñiñ ùâlibi dil 
 
 213 (H: 248a, R: 329b, A: 109b) 
 Ey mihr-i ezel şaèşaèa-i ãubó-ı kemâl 
 Vey mâh-ı ebed bâriúa-i şâm-ı viãâl 
 Úaldım şeb-i tîre-i òaùâda kerem it 
 Úurtar beni bir cevâb ile rûz-ı suéâl 
 
 214 (H: 248b, R: 330a, A: 109b) 
 Ey her dü-cihâna şâh olan faòr-i rusül 
 Mevcudâtıñ penâhı hâdî-i sübül 
 Tâ óaşr gül ãıfâtıñı vaãf itsün 
 Gülzâr-ı åenâña úıl Naôîm'i bülbül 
 
 215 (H: 248b, R: 330a, A: 277b) 
 Taúdîr-i ilâhîde ãaúın itme cedel 
 Besdir saña lâ yüséelü ammâ yefèal 
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 Maúãûdıñı âòir virir Allâh Naôîm 
 Sen eyle hemân saèyiñi meşkûr evvel 
 
 216 (H: 248b, R: 330a, A: 277b) 
 Her mübhem olan müşkili èaşú eyler óal 
 Ur èaşú ile miréât-ı derûna ãayúal 
 Var âòirini aña úıyâs it ki Naôîm 
 Terk-i ser ola lâzime-i èaşú evvel 
 
 217 (H: 248b, R: 330a, A: 277b) 
 Bülbül gibi geh zâr u nizâr-ı èaşú ol 
 Gül gibi gehî zîb-i bahâr-ı èaşú ol 
 Ùûùî gibi òod-bîn olup olma dem-sâz 
 Hem âyine hem âyine-dâr-ı èaşú ol 
 
 218 (H: 248b, R: 330a, A: 277b) 
 áamdan ki yanup kebâb olursuñ ey dil 
 Dâà-ı dil-i ıøùırâb olursuñ ey dil 
 Şeró olsa àamıñ bu tengî-i òâùır ile 
 Bir noúùa iken kitâb olursuñ ey dil 
 
 219 (H: 248b, R: 330a, A: 277b) 
 Ser-levóa-i esrâr-ı dil-ârâdır dil 
 Óall olmada ammâ ki muèammâdır dil 
 Vâãıl degil esrâr-ı dile ehl-i óikem 
 Âlûde-i ãad-derd-i müdâvâdır dil 
 
 220 (H: 248b, R: 330a, A: 277b) 
 Dil tîr-i müjeñle oldı àırbâl-miåâl 
 Biñ çeşm ile itmege temâşâ-yı cemâl 
 Cânân ile ittióâd iden lâbüd olur 
 Âyîne-ãıfat ser-â-ser âàûş-ı viãâl 
 
 221 (H: 249a, R: 330b, A: 271b) 
 Òurrem Çelebi ol ki Òudâ-yı müteèâl 
 İtmiş dil-i dânâsını pür feyø-i kemâl 
 Bir mertebede Mânî-i kilk-i teri kim 
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 Úaãd itse ser-i mûda ider naúş-ı òayâl 
 
 222 (H: 249a, R: 330b, A: 271a) 
 Ey süfre-i dâru'n-nièam-ı luùfa òalîl 
 Vey çeşme-i feyø-i keremi dehre sebîl 
 Bu beyt-i muèallâda gören õâtıñı dir  
 Òurşîd şeref burcuna itdi taóvîl 
 
 223 (R: 320a) 
 Ey âyine-dâr-ı rüéyet-i Rabb-i cemîl 
 Bî-vâsıùa maórem-i óarem-gâh-ı celîl 
 Kâşâne-i Kibriyâsı òuddâmı süruş 
 Cârû-keş-i bezmi şehper-i Cebrâéîl 
 
 224 (T: 61b, R: 58a, A: 110a) 
 Ey şems-i şeref-maùlaèu bercîs-maúâm 
 Nâúıã úuluñum mâh-ãıfat ãubóla şâm 
 İdbâr tenezzülde teraúúîde maèâş 
 Noúãânıma baúmazsañ işim oldı tamâm 
 
 225 (T: 61b, R: 58a, A: 110a) 
 Ey ehl-i niyâz bârgâhıñda muúîm 
 Vey râtibe-òâr-ı dergehiñ cân-ı Naôîm 
 Vaãf-ı ãıfatıñ vaôîfe olmuşdur aña 
 Demdir ki ala vaôîfesin èabd-i úadîm 
 
 226 (T: 61b, R: 58b, A: 278a) 
 Maàrûruñ olursa òâùırı kibr ile germ 
 Sen eyle derûn-ı saòtını rıfú ile nerm 
 Bir vech ile óüsn-i zindegânî úıl kim 
 Gülgûn-èizâr-ı iètiõâr olmaya şerm 
 
 227 (T: 61b, R: 58b, A: 104a) 
 Her ãubó u mesâda kârımız àaflet ü nevm 
 Baúsañ bize beñzemez cihânda bir úavm 
 Hep úâéil-i Lâ ilâhe illallâh'ız  
 Ne óac ne zekât ü ne ãalât ile ne ãavm 
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 228 (T: 61b, R: 58b, A: 278b) 
 Berhem-zen-i òânümân-ı cânsın ôâlim 
 Berú-efgen-i òırmen-i cihânsın ôâlim 
 İôhâr-ı tebessümüñde düşnâm òafî 
 Maôlûm-nümâ vü bî-amânsın ôâlim 
 
 229 (T: 62a, R: 58b, A: 278b) 
 Bâr-ı àam-ı èaşú ile nizâr oldı tenim 
 Øaèf ile henûz nâle döndi bedenim 
 Bâzû-yı maóabbet ile ceyb-i dilimi 
 Bir pençe-i âfitâb çâk itdi benim 
 
 230 (T: 62a, R: 58b) 
 Leb-rîz-i şarâb-ı vaãl-ı cânân oldum 
 Çün şîşe-i pür-terâveş-i cân oldum 
 Dil pür-tef-i èaşú dîde pür-eşk Naôîm 
 Gûyâ ki hemân tennûr u ùûfân oldum 
 
 231 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109b) 
 Ey seyyid-i kevneyn olan sulùânım 
 Úurbân olsun yoluñda başım cânım 
 Bârân-ı şefâèatle budur ümmîdim 
 Maóv ola sevâd-ı defter-i èiãyânım 
 
 232 (T: 57a, R: 54a, A: 109b) 
 Ey nâãiye-sây-ı dergehi òâã ile èâm 
 Levlâk libâce lî maèallâh-maúâm 
 Olmuş ser-i kûyı beyt-i maèmûr gibi  
 Biñ vech ile cebhe-zâr-ı ervâó-ı kirâm 
 

233 (T: 57a, R: 54a, A: 109b) 
 Ey dil nice bir dürûà lâf eyleyelim 
 Gel vaèdemize yeter òilâf eyleyelim 
 Saèy ile varup o Kaèbe-i cân-ı óaremin 
 İórâm-ı niyâzla ùavâf eyleyelim 
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 234 (T: 57b, R: 54a, A: 109b) 
 äıdú ile niyâz-nâmemiz irgürelim 
 Óâcetlerimiz úabûl olur mı görelim 
 Tevfîúa olup refîú cân ile Naôîm 
 Òâk-i der-i óaørete varup yüz sürelim 
 
 235 (T: 57b, R: 54a, A: 110a) 
 Faòr-i dü-cihâna èarø-ı efsûs idelim 
 èAşú ile dili çerâà u fânûs idelim 
 Şâyed ki ola günâhımız èafv Naôîm 
 Dâmân-ı şerîf-i òırúasın bûs idelim 
 
 236 (H: 249a, R: 330b, A: 104a) 
 Hergiz ne esîr-i nemed ü tâc olayım        
 Manãûbe-i devletde ne Leclâc olayım  
 Yâ Rab beni muótâcıña muótâc itme 
 Muótâc isem ancaú saña muótâc olayım 
 
 237 (H: 249a, R: 330b, A: 104a) 
 Yâ Rab saña şâyeste benim yoú èamelim 
 Ùâèat u èibâdetde tehî iki elim 
 Dellâl-i ser-i çârsû-yı maèãiyetem 
 Bâr-ı elem-i sehv ü òaùâ bükdi belim 
 
 238 (H: 249a, R: 330b, A: 104a) 
 Yâ Rab úalem-i èafv ile maóv it õelelim 
 Luùfûnla beyâø eyle sevâd-ı èamelim 
 İtsün anı üşküfte nesîm-i tevfîú 
 Pejmürde úoma àonca-i bâà-ı emelim 
 
 239 (H: 249a, R: 330b, A: 104a) 
 Yâ Rab baña gösterme zevâl-i baòtım 
 Günden güne bedr eyle hilâl-i baòtım 
 Pür-àâliye vü àâze-i iúbâl olsun 
 Meşşâùa-i luùfuñla cemâl-i baòtım 
 
 240 (H: 249a, R: 330b, A: 278a) 
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 Ârastedir úabâ-yı ãıóóatle tenim 
 Sîr-âb zülâl-i èâfiyetle bedenim 
 Úâdir degilem ki bir demiñ şükrin idem 
 Her mû bedenimde bir zebân olsa benim 
  
 241 (H: 249b, R: 331a, A: 110a) 
 Olsa nola ey òatm-i rusül şâh-ı kerîm 
 Levó-i serime naúş-ı nigîn teslîm 
 Mühr-i dile hakkâk-i úaøâ yazmış ezel 
 Òâk-i úâdem-i seyyid-i kevneyn Naôîm 
 
 242 (H: 249b, R: 331a, A: 109b) 
 Meddâóıñ iken seniñ Òudâ ben ne diyem 
 Vaããâf-ı ãıfâtıñ enbiyâ ben ne diyem 
 Evãâfıña ãaf-keşîde ervâó-ı kirâm 
 Ey òâce-i kâéinât ya ben ne diyem 
 
 243 (H: 249b, R: 331a, A: 271a) 
 Ey òân-ı felek-kevkebe vü mihr-àulâm 
 Nâúıã úuluñam mâh-ãıfat gerçi müdâm 
 Esbâb-ı teraúúîde tenezzülde maèâş 
 Noúãânıma baúmazsañ işim oldı tamâm 
 
 244 (H: 249b, R: 331a, A: 278a) 
 Biñ cân ile ben bâde-perest-i èaşúam 
 Sermest-i mey-i bezm-i elest-i èaşúam 
 Ben dürdî-i peymâne-i derdiñ çekdim 
 áavàâ-yı úıyâmetde de mest-i èaşúam 
 
 245 (H: 249b, R: 331a, A: 278a) 
 Ben mest-i müdâm-ı bâde-i èaşú oldum 
 Bezm-i àama pâ-nihâde-i èaşú oldum 
 Yâriñ çille-i maóabbetiñde şeb u rûz 
 Úaddim òam olup kepâde-i èaşú oldum 
 
 246 (H: 249b, R: 331a, A: 278a) 
 Lebrîz-i viãâl-i yâr-ı cânân oldum 
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 Çün şîşe-i pür-terâviş-i cân oldum 
 èAşú ile yanup àarîú-i eşk oldı tenim 
 Gûyâ ki hemân tennûr-ı ùûfân oldum 
 
 247 (H: 249b, R: 331a, A: 278a) 
 Görsem o ùabîb-i cânı derdim diyemem 
 Dil-òasteñem el-amân derdim diyemem 
 Òâmûş olurum Naôîm cânânı görüp  
 Óâl-i dil-i pür-melâli derdim diyemem 
 
 248 (H: 250a, R: 331b, A: 278a) 
 Servim saña âşûb-ı cihân ol dimedim 
 Bu úadd ile gülşende çemân ol dimedim 
 Dökdümse seniñ pâyıña òûn-ı dilimi 
 Benden daòi dâmân-keşân ol dimedim 
 
 249 (H: 250a, R: 331b, A: 278a) 
 Gülçîn-i riyâø-ı cism-i èAbdullâham 
 Lebrîz-i cünûn-ı ism-i èAbdullâham 
 Aàyâr nola kesilse sevdâsından 
 èUryân-ı seyf-i ùılsım-ı èAbdullâham 
 
 250 (H: 250a, R: 331b, A: 278b) 
 Ben õevú-i viãâl-i yârdan maórûmam 
 Hicrân bezminde cân eritmiş mûmam 
 Gör baña olan ôulmi ki mânend-i Naôîm 
 Maôlûm-ı nigâh-ı ôâlim-i maôlûmam 
 
 251 (R: 320a) 
 İtsem yeridir sevâd-ı sevdâda maúâm 
 Bir èabd-i siyâh-fâma uydum dil-nâm 
 Bir Leylî-i rûzgâra Mecnûn olalı 
 Oldı şeb ü rûz çeşmime òâb óarâm  
 
 252 (R: 320a) 
 Ey mûnis-i bezmi çâr-yârân-ı èiôâm  
 Vey ãuffe-nişîn-i cûdı aãóâb-ı kirâm 
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 Döndükçe felek niåâr ola ravøasına 
 Tâ óaşr ùabaú ùabaú ãalât ile selâm 
 
 253 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 110a) 
 Ey mihr-i münîr-i felek-i kün fe-yekûn 
 Mâh-ı nev-i ebrûña didim Sûre-i Nûn 
 Sevdâ-yı cemâliñle Naôîm'i eyle 
 Gül-bang-ı zebân silsile-cünbân-ı cünûn 
 
 254 (T: 57b, R: 54a, A: 104b) 
 Baòşende-i baòt-ı ser-bülendim sensin 
 Dânende-i óâl-i müstemendim sensin 
 Lâ-büd úulına efendisi raóm eyler 
 Yâ Rab úuluñum benim efendim sensin 
 
 255 (T: 57b, R: 54b, A: 110a) 
 Teşrîf ideli cihânı şâh-ı kevneyn 
 æânîsini gûş itmedi görmedi èayn 
 Bir dânesidir iki eviñ óaú bu Naôîm 
 Ol seyyid-i kevneyn o resûlü'å-åaúaleyn 
 
 256 (T: 62a, R: 58b, A: 279b) 
 Her vech ile rûy-ı dil görüp cânândan 
 Tekrâr-ı maóabbet istesem cândan 
 Düşdi naôarım cemâline èOåmânıñ 
 Açdım yine fâl muãóaf-ı èOåmândan 
 
 257 (T: 62a, R: 58b, A: 279b) 
 Bulduúça tamâm naúd-i èömrüm noúãân 
 Dilde o úadar ziyâde meyl-i òûbân 
 İtse nola àafletim füzûn mûy-ı sefîd 
 äubó olsa úarîb olur belî òâb-ı girân 
 
 258 (T: 62a, R: 59a, A: 279b) 
 Cânânı diliñde cân gibi eyle nihân 
 Hem âyine ol mâha hem âyine-dân 
 Úalbiñde o yâr yer ider èâşıú iseñ 
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 Kân-ı güher olmaz olmayan gevher-i kân 
 
 259 (T: 62a, R: 59a, A: 279b) 
 İúrâr-ı viãâl idersiñ ammâ ne zamân 
 Cânâ o kerem ne vaút olur yâ ne zamân  
 Òaù gelmese ãabr iderdim iúrârıña lîk 
 El virse eger o èahd ü peymâne zamân 
 
 260 (T: 62a, R: 59a, A: 279b) 
 Gülzâr-ı melâóatiñ gülidir o dehân 
 Bostân-ı cemâl bülbülidir o zebân 
 Her nîm tebessümünde ãad-şûr bedîd 
 Her óarf-i tekellümünde biñ fitne nihân 
 
 261 (T: 62b, R: 59a, A: 279b) 
 Didim ki nedir nâmıñ eyâ gülbün-i cân 
 Didi gülerek Yûsuf o verd-i òandân 
 Didim õeúanıñ mıãr-ı cemâliñde nedir 
 Yûsuf úuyusı didi o mâh-ı Kenèân 
 
 262 (T: 62b, R: 59a, A: 280a) 
 Óasret-keş iken firâú ile dîde-i cân 
 èArø itdi yine èiõâr-ı pâkin cânân 
 èAks eyleyeli cemâli èaynıyla Naôîm 
 Âyîneli çeşme oldı çeşm-i giryân 
 
 263 (T: 62b, R: 59a, A: 280a) 
 Yâriñ ki dehân-ı tengidir merkez-i cân 
 Cân gibi èaceb mi dîdeden olsa nihân 
 Yâriñ o úadar miyânı kim vâsièdir 
 Aña kemer olsa óalúa-i mûy-ı miyân 
 
 264 (T: 62b, R: 59a, A: 280a) 
 Gûş itdi meger hezâr cânıñ zârın 
 Gösterdi o àonca-leb gül-i ruòsârın 
 Cân naúdinedir viãâliniñ bâzârı 
 Cânân ile ey dil eyle cân bâzârın 
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 265 (H: 250a, R: 331b, A: 104b) 
 Yâ Rab esmâ-yı óaøretin óaúúı-çün 
 Maóbûbuñ içün maóabbetiñ óaúúı-çün 
 Redd itme úabûl it olmasun òâr u õelîl 
 Bîçâre Naôîm'i èizzetiñ óaúúı-çün 
 
 266 (H: 250a, R: 331b, A: 104b) 
 Yâ Rab kerem eyle óâlime luùfuñdan 
 Óâl-i dil-i pür-melâlime luùfuñdan 
 Ceyb-i dilini Naôîm-i zârıñ virme 
 Ser-pençe-i nefs-i ôâlime luùfuñdan 
 
 267 (H: 250a, R: 331b, A: 110a) 
 Ey seyyid-i kevneyn resûlü'å-åeúaleyn 
 Şâhen-şeh-i evreng-nişîn-i dâreyn 
 Maórûm-ı cemâliñ olayım bilmez isem 
 İki gözüme òâk-i deriñ farøü'l-èayn 
 
 268 (H: 250a, R: 331b, A: 278b) 
 Olmaz eåer-i sûz-ı dil-i bed-mestân 
 Şemşîr degil münâsib-i bî-destân 
 Gelmekde ôuhûrât-ı óavâdiå şimdi 
 Hep sâmièa-yı hûşa dürûà u destân 
 
 269 (H: 250b, R: 332a, A: 278b) 
 Ebr-i òaùı òurşîd-i ruòın itdi nihân 
 Göstermedi bir gün baña ol şûò-ı cihân 
 Âàûş-ı òaùında o dü-ruòsârı görüp 
 Bir hâlede ãandım iki mâh-ı tâbân 
 
 270 (H: 250b, R: 332a, A: 278b) 
 Ol dem ki òaù-âver ola rûy-ı cânân 
 Geh luùfını geh cevrini eyler pinhân 
 Bir âyinedir ùalèati ol mâhıñ kim 
 Hem ãûret-i vuãlat görinür hem hicrân 
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 271 (H: 250b, R: 332a, A: 110a) 
 Ben èabd-i kemîne pâdişâhım sensin 
 Mihr-i seóerim şebimde mâhım sensin 
 Naúş olalı perde-i dü-çeşmimde ruòuñ 
 Peydâ vü nihân neôôâre-gâhım sensin 
 
 272 (H: 250b, R: 332a) 
 Bu nuùú ile gülzâr-ı vefâ bülbülisin1 
 Bu zülf ile bostân-ı behâ sünbülisin 
 èAyb eyleme güstâò suéâl eyler isem 
 Bu óüsn ü melâóatle ne bâàıñ gülisin 
 
 273 (H: 250b, R: 332a, A: 277b) 
 Giryân giryân o serv-i nâza baúasın 
 äu gibi ayaàına dem-â-dem aúasın 
 Bilmezdi göñül keş-â-keş-i èaşúı Naôîm 
 Bir pençe-i âfitâb aldı yaúasın 
 
 274 (H: 250b, R: 332a, A: 278b) 
 èÎd oldı bütân zînet idüp endâmın 
 Öldürmededir èâşıú-ı bî-ârâmın 
 Bûs eylediler dîdelerin òande-künân 
 Şekkerlediler birbiriniñ bâdâmın 
 
 275 (H: 250b, R: 332a, A: 279a) 
 Ey zülfi gibi silsile-i èahd-şiken 
 Vey òaùùı gibi cân u dile şûr-efgen 
 İtdiñ gözümüñ yaşını deryâ deryâ 
 Yaúdın beni âteşlere külòan külòan 
 
 276 (H: 251a, R: 332b, A: 279a) 
 äundı gül-i âle siperin bâd-ı çemen 
 Dikdi èalem-i sebzini òâke sûsen 
 Her àonca görüp tîà-ı sefîd-i âbı 
 Geydi cebe çün-lâle-i sürò âteşden 

                                                           
1 nuùú, R: luùf 
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 277 (H: 251a, R: 332b, A: 279a) 
 Çün-sâye olan òâk-i ser-i râh-nişîn 
 Eyler felegi mihr-ãıfat şâh-nişîn 
 Elbette olur başına sulùân-ı cihân 
 Yûsuf gibi bir kerre olan çâh-nişîn 
 
 278 (H: 251a, R: 332b, A: 279a) 
 Hergiz dimediñ derdiñe tîmâr olsun 
 Olsun hele ey şûò-ı sitem-kâr olsun 
 èÂlem ùutalım cümlesi aàyâr olmuş 
 Tek yâr baña yâr-ı vefâ-dâr olsun 
 
 279 (H: 251a, R: 332b, A: 279a) 
 Dil vaãlıña cân ile òarîdâr olsun 
 Şîrîn-dehenim yoú dime bâzâr olsun 
 Gûş-i dilimi eyledi lebrîz-i ùarab 
 Ey muùrib-i òoş-dem nefesiñ var olsun 
 
 280 (H: 251a, R: 332b, A: 279a) 
 èUşşâú seniñ yoluña úurbân olsun 
 Baúdıúça saña dîdeleri úan olsun 
 Âyînede timåâliñe cânâ naôar it 
 Sen èaksiñe èaksiñ saña óayrân olsun 
 
 281 (H: 251a, R: 332b, A: 279a) 
 Olmuş o úadar o úadd-i bâlâ mevzûn 
 Serv aña úıyâs mıãraè-ı nâ-mevzûn 
 Ol serv-i revânı vaãf idüp oldı sözüm 
 Ol serv-i revân gibi ser-â-pâ mevzûn 
 
 282 (H: 251a, R: 332b, A: 279b) 
 Giryân giryân sirişk-i çeşm-i gülgûn 
 Dünyâyı ser-â-ser eyledi àarúa-i òûn 
 Bir serv-úaddi büyütme sevdâsında 
 Deryâ deryâ döküldi òûn-âb-ı derûn 
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 283 (H: 251b, R: 333a, A: 279b) 
 Derdâ ki cefâ-yı gerdiş-i bûúalemûn 
 äad-reng ile itdi kârımı diger-gûn 
 Taãvîre de çekse şâhid-i òâhişimi 
 Çeşmânın ider miåâl-i fevvâre-i òûn 
 
 284 (H: 251b, R: 333a, A: 279b) 
 Derdiñle idüp èaúlıma ãad-mekr ü füsûn 
 İtmiş beni âşüfte vü bî-ãabr ü sükûn 
 Ey leylî-i devrânım iden kâkülüñi 
 Zencîr-keş-i şaóne-i iúlîm-i cünûn 
 
 285 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 110a) 
 Ey şems-i êuóâ zerre-i èaşúıñda girev 
 Òamyâze-keş-i sâàar-ı mihriñ meh-i nev 
 Baòşâyiş-i feyø itseñ olur arø u semâ 
 Òırmen-geh-i cûduñda seniñ dâne-i cev 
 
 286 (T: 57b, R: 54b, A: 110b) 
 Cürmüm nola Óaú iderse her gâh èafv 
 Eyler úulınuñ cinâyetin şâh èafv 
 Bir nâme-siyâh mücrimim èafv eyle 
 Ey şâh-ı serîr-i lî-maèallâh èafv 
 
 287 (H: 251b, R: 333a) 
 Ey bezm-i àamında cân u dil zemzeme-gû 
 Mestân-ı maóabbetiyle èâlem memnû 
 Yâ Rab umarım kemâl-i luùfuñdan ola 
 Âòir nefesim nevâ-yı hû yâ men hû 
 
 288 (H: 251b, R: 333a) 
 Ey èarãa-i úudretinde hestî ser-i kû 
 Çevgân-ı irâdetinde kevneyn iki gû 
 Olsun çemen-i åenâ-yı õâtıñda Naôîm 
 Vaãf-ı ãıfatıñla bülbül-i zemzeme-gû 
 
 289 (H: 251b, R: 333a, A: 110b) 
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 Ey derdi èalîl-i èaşúına cân-dârû 
 Dil-teşnesi âb-ı Òıør ile tâ-be-gelû 
 Mestân-ı raóîú-ı èaşúıña dîde vü dil 
 Lâyıúdır olursa dem-be-dem câm u sebû 
 
 290 (H: 251b, R: 333a, A: 280a) 
 Cânımda nihân cemâl-i cânândır bu 
 Burc-ı dile âfitâb-ı tâbândır bu 
 Mâhı nola eylese gül-èiõâr-ı cünûn 
 Òurşîdi yaúan o mihr-i raòşândır bu 
 
 291 (T: 29a, H: 29a, R: 29a, A: 110b) 
 Ey sâéil-i òâk-i deri dervîş ile şâh 
 Sulùân-ı rusül òayl-i nübüvvet-dergâh 
 Ruòsâr u cebîniñ göreli ãubó u mesâ 
 Ser-germ ü dil-fikâr gezer mihr ile mâh 
 
 292 (T: 57b, R: 54b, A: 104b) 
 Yâ Rab beni bî-naãîbden èadd itme 
 Bâb-ı keremiñ bu sâéile sedd itme 
 Bir bî-kes ü bir àarîbiñim eyle úabûl 
 Ben bî-kesi ben àarîbiñi redd itme 
 
 293 (T: 58a, R: 54b, A: 104b) 
 Ey cümle-i maòlûúa der-i luùfı penâh 
 Bâb-ı keremi sâéili dervîşle şâh 
 Luùf u keremiñden beni maórûm itme 
 Luùf u keremiñ óürmetine yâ Allâh 
 
 294 (T: 58a, R: 54b, A: 110b) 
 Ey òâtem-i èafvı zîb-i her nâme-siyâh 
 İmøâ-yı úabûli zîver-i levó-i günâh 
 Pür òaùù-ı òaùâ ãaóâyif-i aèmâlim 
 Ey òâce-i èâlem eyle èafv ile nigâh 
 
 295 (T: 58a, R: 54b, A: 105a) 
 Ey úıble-i kûyı secde-fermâ-yı cibâh 
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 Miórâb-ı derinde secde-ber bende vü şâh 
 Gülbâng-i ãadâ-yı èafvıñı gûş ideli 
 Bir başúa cemâèat oldılar ehl-i günâh 
 
 296 (T: 58a, R: 54b, A: 105a) 
 Çün kim ola vâhibü'l-èaùâyâ Allâh 
 Eyler beni şâd-kâm inşâéallâh 
 Feryâdın ider resîde-i şemè-i úabûl 
 Bir kerre òulûã ile diyen yâ Allâh 
 
 297 (T: 58a, R: 55a, A: 105a) 
 Şâd it dil-i nâ-güşâdımı yâ Allâh 
 Úıl beste der-i kesâdımı yâ Allâh 
 Nâ-kâmlarıñ viren murâdın sensin 
 Sen vir baña da murâdımı yâ Allâh 
 
 298 (T: 58a, R: 55a, A: 105a) 
 Sevdâñ ile vir murâdımı yâ Allâh 
 Dîvâne-i èaşú it adımı yâ Allâh 
 Bir neşve müyesser eyle kim bilmeyeyim 
 Ne mebdeé vü ne meèâdımı yâ Allâh 
 
 299 (T: 63a, R: 59b, A: 280b) 
 Çeksem nola derdin ey dil-i dîvâne 
 Biñ câna deger maóabbet-i cânâne 
 Òaùù-ı ruòı âşinâlıàım úaùè itmez 
 Olmaz o çemende sebze-i bîgâne 
 
 300 (T: 63a, R: 59b, A: 280b) 
 èAşú ehli odur ki dehre efsâne ola 
 Bülbül gül-i bâàa şemèa pervâne ola 
 Âzâde olur dü-èâlemiñ úaydından 
 Ol rinde óased óased ki dîvâne ola 
 
 301 (T: 63b, R: 59b, A: 280b) 
 Yaàmaladı èaúlımı o düzdîde nigâh 
 Lâl itdi o çeşm-i bî-sürme-siyâh 
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 Bî-raóm o úadar óarâmî-i àamzesi kim 
 Úan dökmek ile yanında bir èafv-ı günâh 
 
 302 (T: 63b, R: 59b, A: 280b) 
 Teb-lerze-i èaşú ile olup bîçâre  
 Ten döndi tamâm øaèf-ı àamdan târa 
 Ùâlib olanıñ o Yûsuf-óüsne Naôîm 
 Elbette çıúarmış ipligi bâzâre 
 
 303 (H: 251b, R: 333a, A: 105a) 
 Yâ Rab beni itdi maèãiyet güm-şüde-râh 
 Dil uydı hevâya ben hevâ-yı dile âh 
 Geldim úapuña siyâh-rû vü òâr u õelîl 
 Sen meróamet eyle óâlime yâ Allâh 
 
 304 (H: 252a, R: 333b, A: 105a) 
 Ey ol ki nihân dîdede peydâ dilde 
 Vey èaşúı dıraòşân u hüveydâ dilde 
 Envâr-ı cemâliñle yanup Ùûr-ı derûn 
 Olsun lemeèân-ı nûr-ı tecellâ dilde 
 
 305 (H: 252a, R: 333b, A: 110b) 
 Ey õerre-i mihr-i óüsni òurşîd ile mâh 
 Óayrân-ı cemâl-i pâki dervîş ile şâh 
 Vaãfıñ nola cân u dilden eylerse Naôîm 
 Óaúúâ ki seni ögüp yaratmış Allâh 
 
 306 (H: 252a, R: 333b, A: 280a) 
 Bir kerre ruò-ı pâkiñi cânâ seyre 
 Biñ kerre nigâh eylemek ister àayre 
 Dîvâne-i nev-silsile-i èaşúıñ olup  
 Ne mescide òayr itdi göñül ne deyre 
 
 307 (H: 252a, R: 333b, A: 280a) 
 Meyl itdi dil ol àamze-i cân-teéåîre  
 Feryâd ki bir çâre de yoú tedbîre 
 Eyler heves-i kâkülini uãlanmaz 
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 Bend olsa da dîvâne göñül zencîre 
 
 308 (H: 252a, R: 333b, A: 280b) 
 Pervâne-i dil àamla olup âvâre 
 Yansa ne èaceb şemè-i cemâl-i yâra 
 Tebòâle-i laèlin göreli meyl itdi 
 Cân bülbüli ol àonca-i şebnem-dâra 
 
 309 (H: 252a, R: 333b, A: 280b) 
 Mâdâm òaù-âver olmaya cânâne  
 Nâdîde bahârdır dil-i dîvâne 
 Tâ olmaya âşinâ terâş itdi òaùın 
 Gülzâr-ı cemâle sebze-i bîgâne 
 
 310 (H: 252a, R: 333b, A: 280a) 
 Zencîr-i cünûn olmuş iken işkeste 
 İtdi beni bir silsile-i mû dil-beste 
 Oldı yine ârâm-gehim pister-i èaşú 
 Bir nergis-i bîmâr içün oldum òaste 
 
 311 (H: 252b, R: 334a, A: 280a) 
 İtdikçe gül-i rûyı o şûòuñ òande 
 Dâàın nola èarø itse dil-i efgende 
 Bir dil ki güli dâà bile dâàını gül 
 Gülşen de yanında bir olur külòan da 
 
 312 (H: 252b, R: 334a, A: 280b) 
 Mâéil degiliz ne kîse vü ne mühre 
 Birdir bize hep cevâhir ü òar-mühre 
 Olmaz aña çeşm ü gûş istiànâmız 
 Raúúâã-ı nevâ-yı meclis olsa zühre 
 
 313 (T: 29a, H: 29a, R: 29a, A: 110b) 
 Ey seyyid-i kevneyn resûl-i Úureşî 
 Dergâhıña bir bende Bilâl-i Óabeşî 
 Envâr-ı cemâliñle Naôîm'in yansun 
 Cân u dili ey iki cihânıñ güneşi 
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 314 (T: 58a, R: 55a, A: 105a) 
 Yâd it kerem-i müfettióü'l-ebvâbı  
 Bâb-ı dile yaz müsebbibü'l-esbâbı 
 Miftâó-ı òazîneyi naãîb eyle Naôîm 
 Er-rızúu iõ etâke daúúa'l-bâbı 
 
 315 (T: 58b, R: 55a, A: 110b) 
 Ey ins ü melek muùavvaú-ı fermânı 
 Vey kûy-ı zemîn rübûde-i çevgânı 
 Naèl-i zer ü mîò-i sîm raòşı çaròıñ 
 Şems ü úamer ü kevâkib-i raòşânı 
 
 316 (T: 58b, R: 55a, A: 110b) 
 Ey mesned-i her dü-èâlemiñ sulùânı 
 Cânân-ı cihân cihânıyânıñ cânı 
 Raóm eyle úuluñ Naôîm-i işkeste dile 
 Ey derd-i şikeste dilleriñ dermânı 
 

317 (T: 58b, R: 55a, A: 110b) 
 Ey faòr-i cihân cihâniyânıñ sebebi 
 Mekkî Medenî vü Hâşimî hem èArabî 
 Bir gün ola mı diye óuøûruñda Naôîm 
 Giryân giryân fidâke ümmî ve ebî 
 
 318 (T: 58b, R: 55a, A: 111a) 
 Ey cân-ı Naôîm-i òasteniñ dermânı 
 Olsun yoluñda fedâ Naôîm'in cânı 
 Redd itme àarîb ü bî-kesim eyle úabûl 
 Ey taòt-geh-i saèâdetiñ sulùânı 
 
 319 (T: 58b, R: 55b, A: 111a) 
 Ey óâl-i tebâh-ı ümmetiñ àam-òârı 
 Vey èayb-ı èuãât-ı maóşeriñ settârı 
 Setr eyle èuyûb-ı seyyièâtım olıcaú 
 Şol dem ki libâs-ı èâriyetden èârî 
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 320 (T: 58b, R: 55b, A: 111a) 
 Ey òırúa-i bî-miåâl-i şâh-ı medenî 
 Dâmânına Óaú muèâf ider yüz süreni 
 Bu òırúa vü bu külâh-ı müşgîn-bûdur 
 Bu ümmete yâdigâr-ı Veysü'l-Úarenî 
 
 321 (T: 58b, R: 55b, A: 111a) 
 Ey mihr-i sipihr-i èâlem maóbûbı 
 Vey mâh-ı mıãr-ı cemâliniñ maócûbı 
 Başım gözüm üzre òıdmet-i òâk-i deriñ 
 Olsun müjem âsitânınıñ çârûbı 
 
 322 (T: 59a, R: 55b, A: 111a) 
 Ey müşg-i Òuten àubâr-ı pâk-i óaremi 
 Çâk-efgen-i ceyb-i nâfe òâk-i úademi 
 Óaúúâ ki Naôîm'iñ oldı hep nûr-ı siyâh 
 Vaãf-ı úademiñde her midâd-ı úalemi 
 
 323 (T: 59a, R: 55b, A: 105b) 
 Yâ Rab derdiñ ile sîne-çâk eyle beni 
 Şeh-râh-ı maóabbetiñde òâk eyle beni 
 Ben maèãiyet eylemekde şerm eylemedim 
 Sen maàfiretiñle şerm-nâk eyle beni 

 324 (T: 63b, R: 59b, A: 271a) 
 Geçmişdi Naôîm câna dehriñ sitemi 
 Telò itmiş idi meõâúımı zehr-i àamı 
 äad-şükr-i Òudâ ki çâre-sâz oldı yine 
 Dârû-yı nüvâziş-i veliyyü'n-nièamî 
 
 325 (T: 63b, R: 59b, A: 281b) 
 Söz geçmedi sen yâr-i perî-şâna daòi  
 Raóm eylemediñ óâl-i perîşâna daòi 

Çoú dillidir ol zülf-i dil-âvîzi görüp 
 Tel úırmasun ey reşk-i perî şâne daòi 
 
 326 (T: 63b, R: 59b, A: 281b) 
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 Saèyinde anıñ ki olmaya taúãîri 
 Her neyse olur be-kâm-ı dil tesòîri 
 Óaúúâ ki ne işlese kişi râst gelür 
 Taúdîr olıcaú muvâfıú-ı tedbîri 
 
 327 (T: 63b, R: 60a, A: 282a) 
 èUryân ãanma úaøâda Úayã-ı zârı 
 Olmuşdı libâs-ı èâriyetden èârî 
 Dem-beste iken cihânı dutmuşdı Naôîm 
 Sâz-ı diliniñ terâne-i evtârı 
 
 328 (T: 63b, R: 60a, A: 282a) 
 Yâriñ òayâli çeşm-i terden geçdi 
 Ceyóûn-ı sirişk deşt ü derden geçdi 
 Âàûşıñ o mâha itmedi yâre Naôîm  
 Pîrâheni olmadıúça serden geçdi 
 
 329 (T: 64a, R: 60a, A: 282a) 
 Ol úaşları yâ ki reh-güõerden geçdi 
 Peykân-ı nigâhı çaú cigerden geçdi 
 Yansun mı bu rûzgârda şemè-i murâd 
 Fânûs-veş olmadıúça serden geçdi 
 
 330 (T: 64a, R: 60a, A: 282a) 
 Òaùùında nihân olup o mâhıñ òâli 
 Âşûbdan oldı mülk-i óüsni òâlî 
 Dîvânesiyüz yeter bize ùavú-ı cünûn  
 Sâúîniñ o sîm sâúınıñ òalòâlı 
 
 331 (T: 64a, R: 60a, A: 282a) 
 áam-òâneme yâr-ı nev-cüvânım geldi 
 Gûyâ yerine Naôîm cânım geldi 
 İtsem nola hâle-dâr şeb-tâ-be-seóer 
 Âàûşuma mâh-ı mihribânım geldi 
 
 332 (H: 252b, R: 334a, A: 105b) 
 Ey Bâròudâ sezâ-yı cûd eyle beni           
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 Bî-úayd-ı àam-ı nebûd u bûd eyle beni 
 Târîkî-i sâóil-i sivâdan úurtar 
 Müstaàraú-ı lücce-i şühûd eyle beni 
 
 333 (H: 252b, R: 334a, A: 111a) 
 Ey mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i ezelî 
 Vey mâh-ı münîr-i felek-i lem-yezelî 
 Pervâne gibi şemèiñe cemè oldı seniñ 
 Bû-Bekr ü èÖmer óaøret-i èOåmân u èAlî 
 
 334 (H: 252b, R: 334a, A: 111a) 
 Ey õât-ı şerîfi her dü-kevniñ sebebi 
 Serdâr-ı rusül-sipâh u ser-òayl-i nebî 
 Bir gün ola mı èaceb óuøûruñda diyem 
 Nâlân nâlân fidâke ümmî ve ebî 
 
 3351 
 Ey şefúat ü èafv-ı lücce-i emvâcî 
 Baòşâyiş-i cürm ol lücceniñ emvâcı 
 Úıl óâcetini Naôîm-i zârıñ da úabûl 
 Ey şâh u gedâ yegân yegân muótâcı 
 
 336 (H: 252b, R: 334a, A: 111a) 
 Ey cân u dilimde óasret-i reh-güõeri  
 Vey çeşm-i terimde minnet-i òâk-i deri 
 Kûyuñda gedâ Naôîm'iñ olsun şâhım 
 Âyîne-i úadr ü èîd şâm u seóeri 
 
 337 (H: 252b, R: 334a, A: 111a) 
 Ey verd-i Úureyş gülbün-i Baùóâyî 
 Nesrîn-i nihâl-i ravøa-i yektâyî 
 Muràân-ı nuèût-ı õâtıña dem-sâz it  
 Nuùúıyla Naôîm-i zemzeme-pîrâyı 
 
 338 (H: 253a, R: 334b, A: 280b) 

                                                           
1 Şiir, Tayyâr-zâde Atâ tarihinden alınmıştır. (Arslan, 2010: IV/280) 



1349 
 

 Çarò itdi şikeste sâàar-ı mînâyı 
 Sâúî nola àamla görmesek dünyâyı 
 Tenhâda da câm-ı bâde ser-pûş iledir 
 Yârân pes-i perdede görür ãahbâyı 
 
 339 (H: 253a, R: 334b, A: 281a) 
 Mülk-i dili yaàmaladı èaşúıñ òayli 
 Çıúdı felege velvele-i vâveylî 
 Bir şûò-ı siyeh-çerdeye dîvâne olup 
 Lebrîz-i cünûn itdi dili yâ Leylî 
 
 340 (H: 253a, R: 334b, A: 281a) 
 Bir Leylî-i óüsnüñ oldı dil meftûnı 
 Olsa nola deşt-i èaşúınıñ mecnûnı 
 Dil nûr-ı siyâha olmasaydı vâãıl 
 Görmezdi Naôîm o sebz-i tih gül-gûnı 
 
 341 (H: 253a, R: 334b, A: 281b) 
 Seyr eyleyeli cemâl-i Abdullâh'ı 
 Vird itdi gözüm òayâl-i èAbdullâh'ı 
 Pür-dâà itdim vücûdımı görmek içün 
 Biñ çeşm ile rûy-ı âl-i èAbdullâh'ı 
 
 342 (H: 253a, R: 334b, A: 281a) 
 Berú-efgen-i òırmen-i niyâzız şimdi 
 Âteş-zen-i kişt-zâr-ı nâzız şimdi 
 Sırr-ı dili iòtifâda åâbit-úademiz 
 Biz serv-i çemen-ùırâz-ı râzız şimdi 
 
 343 (H: 253a, R: 334b, A: 281a) 
 áamzeñ zaòmıyla cümle ten bâà oldı 
 Öldür beni kim gören disün ãaà oldı 
 Teéåîr-i óarâretiñle itdikçe bükâ 
 Her úaùre tenimde aòker-i dâà oldı 
 
 344 (H: 253b, R: 335a, A: 281a) 
 Gül bîm-i òazânla ãarardı ãoldı 
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 Peymâne-i èömri èandelîbiñ doldı 
 Ezhâra yetişdi rûzgârıñ âhı 
 Elvân-ı bahâra bir èaceb reng oldı 
 
 345 (H: 253b, R: 335a, A: 281a) 
 Âteş düşürüp derûna ruòsâreleri 
 Yaàmâladı ãabr u hûşı neôôâreleri 
 Şemşîr-i nigâhı dem-be-dem âb virüp 
 äaón-ı dili lâle-zâr ider yâreleri 
 
 346 (H: 253b, R: 335a, A: 281a) 
 Òurşîdi şafaú-pûş iden ol sîne gibi 
 Vîrâne úılan dehri o gencîne gibi 
 Gördükçe seni râzımı açsam ne èaceb 
 Bir sâde-derûn èâşıúam âyîne gibi 
 
 347 (H: 253b, R: 335a, A: 281b) 
 Erbâb-ı diliñ ki sûzdur perverişi 
 Bâzâr-ı àamıñ germdir alış verişi 
 Bir óüsn ü cemâle nâôırız biz ki Naôîm 
 Miréât-ı cihân-nümâda yoú gösterişi 
 
 348 (H: 253b, R: 335a, A: 281b) 
 Dil-beste-i dâm-ı ıøùırâr olsa daòi 
 Cân künc-nişîn-i òâròâr olsa daòi 
 Gûş-ı ùalebim Naôîm pür-zemzemedir 
 Sâz-ı emelim güsiste-târ olsa daòi 
 
 349 (H: 253b, R: 335a, A: 281a) 
 Yâ úaşlarınıñ ciger delendir sehmi 
 Òûn eyledi baàrımı o tîriñ vehmi 
 Râz-ı dilimi maóal bulup èarø itsem 
 Ben söylemeden kerâmet eyler fehmi 
 
 350 (H: 253b, R: 335a, A: 281b) 
 Úul oldı görüp bir şeh-i Yûsuf-ãıfatı 
 Âzâde-diliñ düşdi yine maãlaóatı 
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 Maómûdı severdi anıñ oldı âòir  
 Maómûd olurmuş seveniñ èâúıbeti 
 
 351 (H: 254a, R: 335b, A: 281b) 
 Bûs-ı lebi ümmîd-i viãâl itdirdi 
 Bir câm baña defè-i melâl itdirdi 
 Aàlatdı àubâr-ı òaùù-ı sebzi yâriñ 
 Çeşm-i dile bilmem ne òayâl itdirdi 
 
 352 (H: 254a, R: 335b, A: 281b) 
 Aldı dili óâlet-i maóabbet eåeri 
 Bir óâldedir ki kendiden yoú òaberi 
 Mestân-ı raóîú-ı meclis-i èaşúıñ olur 
 Òûn-ı dili mey kebâb laòt-ı cigeri 
 
 353 (H: 254a, R: 335b, A: 281b) 
 Zülf ü ruò-ı yâradır diliñ hep naôarı 
 Olsa nola úadr ü èîd şâm u seóeri 
 Görsün o dü-ebruvân-ı pür-tâbı Naôîm 
 Seyr eylemeyen felekde şaúúu'l-úameri 
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MATLAèLAR1 
 
 1 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)  
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Daòi nâ-bûd u nâ-peydâ iken dünyâ vü mâ-fîhâ 
 Sen olmuşduñ nübüvvet kişveriñde òüsrev-i yektâ 
 
 2 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 111b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Olduú efsürde-i dem-serdî-i àaflet óayfâ 
 Saña úaldı işimiz ey kerem issi Mevlâ 
 
 3 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 111b) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 Mülk-i óaúîúatde seni itmiş Cenâb-ı Kibriyâ 
 Hem òusrev-i òayl-i rusül hem pâdişâh-ı enbiyâ 
  
 4 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün) 
 Oldı nem-i eşkimle sûz-ı dilimiñ cânâ2 
 Her úaùresi dûzaò-rîz her şuèlesi ùûfân-zâ 
 
 5 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Dil-i şeydâyı her gördükçe eyler ùûùî-i gûyâ  
 èAceb miréât olur sâúî elinde sâàar-ı mînâ 
 
 6 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Serin terk itmeyen bulmaz viãâliñ dâmenin úaùèâ 
 Seni úucmazdı serden geçmese pîrâheniñ cânâ 
 
 7 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
                                                           
1 8, 9, 23, 104, 105, 106, 113, 114, 125, 126, 127, 128, 137, 161, 162 ve 163 numaralı matlaèlar A 
nüshasında "Muèammeyât" başlığı altında verimiştir ancak muèammâ özelliği taşımamaktadırlar.   
2 nem, A: yem 



1353 
 

 Degildir òâller yer yer ruòuñda ey melek sîmâ 
 Benâtü'n-naèş yandı iótirâú-ı şemsle gûyâ 
 

8 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Gevher-i luùfuyla olmuş baór-i úalbiñ pür-ãafâ 
 Beõl iderseñ birini üç úat virir saña Òudâ 
 
 9 (T: 338a, R: 318b, A: 285b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Õât-ı Óasan Óüseyn ile oldı iki hümâ 
 Biz sâyesindeyiz raêıyallâhu èanhümâ 
 
 10 (T: 338a, R: 318b, A: 282b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 O perî-zâdı görüp seyre götürdüm tenhâ 
 Bir gören bir götüren êarb-ı meåeldir zîrâ 
 
 11 (T: 338a, R: 319a, A: 282b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Gül-zâra ãubó-dem gelicek úâãıd-ı ãabâ 
 Eşcârıñ oldı her varaúı dest-i meróabâ 
 
 12 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)  
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün) 
 Kaèbe-i kûyuñda saèy itse äafâ'ya nola aãóâb 
 Ey imâm-ı dîn ruòuñ úıble úaşıñdır aña miórâb 
 
 13 (T: 335a, H: 254b, R: 316a, A: 111b) 
 (Müfteèilün Fâèilün Müfteèilün Fâèilün) 
 Õâtını itmiş Òudâ ey şeh-i yektâ-yı úurb 
 Mihr-i sipihr-i yaúîn mâh-ı şeb-ârâ-yı úurb 
 
 14 (T: 335a, H: 254b, R: 316a, A: 282b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Óaú Teèâlâ müstecâb eyler duèâmız èan-úarîb 
 èÎd ü úadr olur yine ãubó u mesâmız èan-úarîb 
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 15 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 282b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Çekme hecrinden ãafâ-yı vuãlatından ıøùırâb 
 Virmez ey fülk-i dil-i şeydâ keder mevc-i serâb 
 
 16 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 282b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Çekildi ãu gibi bezm-i çemende bâde-i nâb 
 Kenâr-ı cûda itdik ãafâ-yı èâlem-i âb 
 
 17 (T: 338a, R: 318b, A: 282b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Vîrân idi teõelõül-i cevr ile yâb yâb 
 Mièmâr tekyesinde yapıldı dil-i òarâb 
 
 18 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b) 
 (Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûlün) 
 Günâòım çok ey şâh-ı mülk-i hidâyet 
 Amân el-amân el-amân úıl şefâèat 
 
 19 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 111b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Benân-ı muècizesiyle o mihr-i ãubó-ı nuòust 
 Dü-pâre eyledi úurã-ı mehi hem itdi dürüst 
 
 20 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 282b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Çün ider sâliki ser-menzile vâãıl himmet 
 Himmet eyle bize ey mürşid-i kâmil himmet 
 
 21 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 283a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Pür-çîn o ebruvân u o çeşm ü nigâh mest 
 Çekmiş siyâh-tâb dü-tîà ol siyâh-mest 
 
 22 (T: 337b, H: 258a, R: 318b, A: 285b) 
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 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Nâmını ãordum ol ferişte-ãıfât 
 İki nefy ile eyledi iåbât 
 
 23 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Seni Óaú eylemiş ey verd-i bî-òazân-ı óudûå 
 Çemen-ùırâz-ı úadem zîb-i gülsitân-ı óudûå 
 
 24 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 111b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Ey şems ü úamer leyl ü nehâr olmaàa bâèiå 
 Sensin yoà iken èâlemi var olmaàa bâèiå 
 
 25 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 Şefâèat ey òıdîv-i taòt-ı mièrâc 
 Ki sulùân u gedâ hep saña muótâc 
 
 26 (T: 335b, H: 254b, R: 316a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Ey şehen-şâh-ı serîr-i mièrâc 
 Luùfuña òalú-ı dü-èâlem muótâc 
 
 27 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Ümmîd-i bûy-ı mihriñ idelden Hümâ-yı rûó 
 Bîmâr-ı èaşúa derd ü àamıñdır àıdâ-yı rûó 
 
 28 (T: 335b, H: 254b, R: 316b, A: 111b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Ey dâà-ı derdi cân u dile sâàar-ı ãabûó 
 Ser-mest-i èaşúı ser-şiken-i tevbe-i naãûó 
 
 29 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 112a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Cemâl-i pâkiñe yaúsun mı çeşm-i ter güstâò 
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 Seni ne vechile seyr eylesün naôar güstâò 
 
 30 (T: 335b, H: 254b, R: 316b, A: 111b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Ey àurre-i óayâtı óasûd-ı sitemle selò 
 Zehr-âbe-i helâkle kâm-ı èadûsı telò 
 
 31 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Şîrîn-demâà ider beni sâúî şarâb-ı telò 
 Óaúúâ leõîõ-i telò degil mi o âb-ı telò 
 
 32 (T: 29b, H: 29b, R: 29b, A: 112a) 
 (Müstefèilâtün Müstefèilâtün) 
 Cânım fedâ-yı rûy-ı Muóammed 
 Göñlüm àubâr-ı kûy-ı Muóammed 
 
 33 (T: 335b, H: 255a, R: 316b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Yâ Resûlallâh úadiñdir naòl-ı ùûbâdan murâd 
 Bâà-ı kûyuñdur seniñ Firdevs-i aèlâdan murâd 
 
 34 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Şuèle mâh encüm şerâr âteş şafaúdır ebr dûd 
 Görmemişdir böyle âteş-dân bu eyvân-ı kebûd 
 
 35 (T: 29b, H: 29b, R: 29b, A: 112a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Yâ Resûlallâh nola gelse baña derdiñ leõîõ 
 Sâéile lâ-büdd gelür iósânı cömerdiñ leõîõ 
 
 36 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 112a) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 Ey dürdî-i derdi baña dârû-yı dermândan leõîõ 
 Telò-âbe-i èaşúı dile ser-çeşme-i cândan leõîõ 
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 37 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a) 
 (Müfteèilün Müfteèilün Müfteèilün Müfteèilün) 
 Õâtıñı her encümene eyledi Óaú ãadr-ı ãudûr 
 Cilve-gehiñ èarş-ı berîn bezm-gehiñ èâlem-i nûr 
 
 38 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 112a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Ey ravøa-i cennet óaremi Kaèbe-i ebrâr 
 Miórâb-ı deri úıble-i cân u dil-i aórâr 
 
 39 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 O meh-rû kim hilâl ebrûsını gâhî kemân eyler 
 Òadeng-i çeşmi evvel levó-i mihri imtióân eyler 
 
 40 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 O òâl-i èanberîn kim zîb-baòş-ı ùarf-ı ebrûdur 
 áamıñdan tîàa urmuş kendüyi bir dâne hindûdur 
 
 41 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Ùarf-ı ebrûsında yâriñ òâl-i èanber-bârı gör 
 Âsumân-ı ùalèatinde necm-i gîsû-dârı gör 
 
 42 (T: 336a, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Mecrûó ideli úalbim o ebrû-yı kemân-dâr 
 äandûúa-i sînemde ne oú yâreleri var 
 
 43 (T: 336a, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Zîr-i destârda ol kâkül-i pür-tâb mıdır 
 İki yanında iki sünbül-i sîr-âb mıdır 
 
 44 (T: 336a, H: 255a, R: 316b, A: 283a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
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 Cân bülbül-i destân-zen-i gülzâr-ı àamıñdır 
 Pervâne-i dil sûòte-i nâr-ı àamıñdır 
 
 45 (T: 336a, H: 255b, R: 316b, A: 283a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Hep maómil-i sâmânımız esbâb-ı cünûndur 
 Bang-i ceres úâfilemiz âh-ı derûndur 
 
 46 (T: 336a, H: 255b, R: 316b, A: 283a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Egerçi bülbülüñ âh-ı óazîni âteşdir 
 Gülüñ de òışm ile çîn-i cebîni âteşdir 
 
 47 (T: 336a, H: 255b, R: 316b, A: 283a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Tende nâlân dil-i bî-kîne midir 
 èAndelîb-i úafes-i sîne midir 
 
 48 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 283b) 
 (Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün) 
 Òâl-i õeúanıñ didi görenler 
 Hindû-yı raãad-nişîne beñzer 
 
 49 (T: 338a, R: 318b, A: 283b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 O tîr-endâz-ı nâzıñ tâ ki dil òâùır-nişânıdır 
 Kemân ebrûsınıñ levó-i òadeng imtióânıdır 
 
 50 (T: 338a, R: 318b, A: 283b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Dü-beyt-i dil-keş-i müjgânı yâriñ bir rubâèîdir 
 Dü-mıãraè-ı òaù-ı laèli bu silkde bir semâèîdir 
 
 51 (T: 338a, R: 318b, A: 283b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Midâd-ı òâme-i úudret ki zîb-i rûy-ı cânândır 
 Süveydâ-yı derûn-ı dil sevâd-ı dîde-i cândır   
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 52 (R: 319a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)  
 İnceden ince mû-miyânıñdır 
 İsmi var cismi yoú dehânıñdır 
 
 53 (T: 338b, R: 319a, A: 283b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Her dûn ki mâl ü câh ile fevúa'l-èalâdadır 
 Úârûn da olsa menzili taóte'å-åerâdadır 
 
 54 (T: 338b, R: 319a, A: 283b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Felekde âfitâb-ı ãubó-ı baòtım rûy-ı Aómed'dir 
 Hilâl-i âsumân-ı ùâlièim ebrû-yı Aómed'dir 
 
 55 (T: 338b, R: 319a, A: 283b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Ebrûlarıyla ol ruò-ı raòşân-ı müstenîr 
 Mâh-ı nev-i ümîdimi gösterdi müstedîr 
 
 56 (R: 319a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Aàzı var yoú dili gerçi şu úadar 
 Dili var yârimiñ aàzı bu úadar 
 
 57 (T: 338b, R: 319a, A: 283b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Âhım àam-ı zülfüñle şerer-òîz-i duòândır 
 Bir toz úoparırsa ötesi yine dumandır   
 
 58 (T: 338b, R: 319a, A: 283b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Ruòında òaùù-ı müşgîn üzre düşmüş ãanma kâküldür 
 Gül-i terle benefşe üzre gûyâ ãaçlı sünbüldür 
 
 59 (R: 319b) 
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 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Yârsız alsa ele muùrib-i bezm ey dil-i zâr 
 Görinür terkeş-i pür-tîr baña mûsîúâr 
 
 60 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Yûsuf'ı meftûn ider olsa úaddiñ cilve-rîz 
 Mıãr-ı dü-èâlemde Óaú õâtıñı itmiş èazîz 
 
 61 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 112a) 
 (Müfteèilün Fâèilün Mefâèilün Faèlün) 
 Ey rusül ü enbiyâ seniñle ser-efrâz 
 Cümleden olsañ revâ ser-âmed ü mümtâz 
 
 62 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 283b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 O sîm-endâmı ister óâsılı her sîne söyletmez 
 O ùûùîdir göñül kim degme bir âyîne söyletmez 
 
 63 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Ârzû-yı úâmet ü çeşmiñle nâ-kâmım henüz 
 Rûz-tâ-şeb sâye-cûy-ı serv ü bâ-dâmım henüz 
 
 64 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Baúılsa tîr-i müjen úonmamış kemâne henüz 
 Òalîdedir yine âmâc-gâh câna henüz 
 
 65 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Òaùùıñ ki ola bâà-ı ruòuñda çemen-i sebz 
 Gül-àonca-i óüsnüñ bürinür pîrehen-i sebz 
 
 66 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Baúınca âyine-i çaròa hep keder görürüz 
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 Bu gösterişle úalursa daòi neler görürüz 
 
 67 (T: 338b, R: 319a, A: 283b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Òânümân-sûz-ı nigâh olmuş idi şuèle-i nâz 
 Olmadan eşk-i terim revàan-ı úandîl-i niyâz 
 
 68 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Ey úaùâr-ı kârbân-ı ümmete feryâd-res   
 Maómilinde ãûr-ı İsrâfîl mânend-i ceres 
 
 69 (T: 336b, H: 255b, R: 317a, A: 112a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Ey nûr-ı óüsni şems-i münîr-i cihân-ı úuds 
 Pertev-gedâ-yı mihri meh-i âsumân-ı úuds 
 
 70 (T: 29b, H: 30a, R: 29b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Ey òüsrev-i yegâne-i kürsî-nişîn-i èarş 
 Dergâhıña sitebraú u sündüs bisâù-ı ferş 
 
 71 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Cihân-penâh-ı risâlet şeh-i nübüvvet-ceyş 
 Òıdîv-i Yeårib ü Baùóâ Òudâygân-ı Úureyş 
 
 72 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 284a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 O rûy-ı âteşîn üzre degildir ebrû-yı dil-keş 
 Musaòòar itmege èuşşâúı olmuş naèl-der-âteş 
 
 73 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 284a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Bâd-ı ãabâ ki zülf-i siyeh-fâma uàramış 
 Kesb-i leùâfet itmek içün Şâm'a uàramış 
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 74 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Ey yem-i èaşúına rusül àavvâã 
 Fülk-rân-ı muóîù-i òâãü'l-òâã 
 
 75 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Ey olan râh-ber-i bâr-geh-i òâãu'l-òâã 
 Eyle sevdâ-yı sivâdan dil-i şeydâyı òalâã 
 
 76 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Cevher-i õâtıñ ile èâlem bir èaraø 
 Âferinîşden vücûduñdur àaraø 
 
 77 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Yâ nebî ravøaña yüz sürsem idüp óâlimi èarø 
 Eylesem nefs-i hevâ-perver olan ôâlimi èarø 
 
 78 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a) 
 (Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün Mütefâèilün) 
 Nola ey óabîb-i Òudâ maóabbetiñ ile itse dil iòtilâù 
 Ezel eyledim daòi nâr-ı èaşúıña cân-ı zârımı irtibâù 
 
 79 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Ey sitebraú óarem-i èizzetine ferş-i bisâù 
 Óûr-ı èîn süfre-i iclâline òuddâm-ı simâù 
 
 80 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Cânda olsa nola derdiñ maófûô 
 Dil-i èuşşâú àamıñdan maóøûô 
 
 81 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün) 
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 Nola eylese àamıñdan dil-i zâr u mübtelâ óaô 
 İder âşinâdan ey şâh-ı dü-èâlem âşinâ óaô 
 
 82 (T: 30a, H: 30a, R: 30a, A: 112b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Tâ ãabâó-ı óaşre dek virse nola âfâúa lemè 
 Oldı õâtıñ enbiyâ vü mürselîne şemè-i cemè 
 
 83 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Zehî òalvet-geh-i İsrâ'da óüsn-i lâ-yezâliñ şemè 
 Rusül pervâne-i èaşúıñ cemâl-i bâ-kemâliñ şemè 
 
 84 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 284a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Naúş-ı nigîn-i èizzet imiş èazze men úanaè 
 Resm-i der-i meõellet imiş õelle men ùamaè 
 
 85 (T: 30a, H: 30a, R: 30a, A: 112b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Ey serâ-perdesine fetó-i èalem nuãret-i tûà 
 Mehçe-i bârgehi çeşm-i meh ü mihre fürûà 
 
 86 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Ey õât-ı şerîfi çemen-i úurba gül-i bâà 
 Meftûn-ı dü-çeşm-i siyehi nergis-i mâ zâà 
 
 87 (T: 30a, H: 30a, R: 30a, A: 112b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 Õât-ı şerîf ü eşrefiñ neyyir-i maşrıú-ı şeref 
 Ùabè-ı kerîm ü ekremiñ gevher-i baór-i men èaref 
 
 88 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün)  
 Ey kân-ı kerem genc-i seòâ menbaè-ı elùâf 
 èUmmân-ı èaùâ úulzüm-i şefúat yem-i inãâf 
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 89 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Õâtıñı rûz-ı ezel ey şeh-i mülk-i taóúîú 
 Biñ dil ü cân ile ins ü melek itdi taãdîú 
 
 90 (T: 336b, H: 256b, R: 317a, A: 112b) 
 (Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün) 
 Óabîb-i Òudâ şeh-i dü-serâ şefîè-i ümem òıdîv-i şefîú 
 Óikemle derûnı baór-i ledün keremle dili muóîù-i èamîú 
 
 91 (T: 336b, H: 256b, R: 317a, A: 284a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Âfâúı ser-â-ser pür idüp debdebe-i èaşú 
 Maóv itdi şükûh-ı felegi kevkebe-i èaşú 
 
 92 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Vücûda gelmeden ketm-i èademden èâlem ü eflâk 
 Sen olmuşduñ leèamrük òilèatiyle maôhar-ı levlâk 
 
 93 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 112b) 
 (Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl) 
 Vücûdıyla nâzende ins ü melek 
 Úudûmıyla tâbende arø-ı felek 
 
 94 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 284a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Doàrulsa nola kûyına ol úıble-i cânıñ 
 Zîrâ ki yüzi Kaèbe'yedir úıble-nümânıñ 
 
 95 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 284a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilâtün) 
 Küsûf ãanma ki pûşîdedir cemâline mihriñ 
 Görünce pertev-i óüsnüñ gözi úarardı sipihriñ 
 
 96 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 284a) 
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 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Müdâm çeşmimi gül-rîz ider òayâl-i lebiñ 
 èAceb mi dâà-ı derûn-ı dil olsa òâl-i lebiñ 
 
 97 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 284a) 
 (Mefèûlü Mefâèilün Feèûlün) 
 Laèliñde seniñ siyâh òâliñ 
 Zemzemdeki èaksidir Bilâl'iñ 
 
 98 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 284a) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Fitneye òâb-gâhdır zülfüñ 
 Bir belâ-yı siyâhdır zülfüñ 
 
 99 (R: 319a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Beni giryân idesiñ sen nice òandân olasıñ 
 Bir işi eyleme kim ãoñra peşîmân olasıñ 
 
 100 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Ey nûş-dârû-yı àam-ı èaşúı kesil kesil  
 Ser-mest-i bâde-i úadeó-i şevúi cân u dil 
 
 101 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 112b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Müfteèilün Mefâèilün) 
 Õâtıñı eylemiş Òudâ ey dü-cihânda bî-bedel 
 Yine maşrıú-ı ezel mâh-ı sipihr-i lem-yezel 
 
 102 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 284b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Ebruvânın eyleyen ol mihr-i meh-rûnuñ òayâl 
 Cilve-ger bir burc üzre ãandılar iki hilâl 
 
 103 (T: 337b, H: 258a, R: 318b, A: 285b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
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 Anı èaksiñle idüp lâ-yaèúıl1 
 Beni göñlüm gibi itdiñ bî-dil 
 
 104 (T: 338a, H: 258a, R: 318b, A: 285b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Döndi ùarf-ı sînede raús eyleyüp âşüfte dil 
 Óâline nâôır olan óayretle oldı münfaèil 
 
 105 (T: 338a, H: 258a, R: 318b, A: 285b) 
 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Neşr olurken çemende nefòa-i gül 
 Nice âşüfte olmasun bülbül 
 
 106 (T: 338b, R: 319a, A: 284b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Vaútidir nergis gibi ol gül-èiõâre nâôır ol 
 Aàla óâliñ ey dü-çeşm-i òûn-feşânım óâôır ol 
 
 107 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Nihân iken dü-cihân olduñ ey emîr-i be-nâm 
 Nedîm-i bârgeh-i õü'l-celâli ve'l-ikrâm 
 
 108 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 112b) 
 (Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûlün) 
 Zehî derdi dermân-ı òalú-ı dü-èâlem 
 Dil-efgâr-ı mihri Mesîó ibn-i Meryem 
 
 109 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Dem-â-dem cân baàışlar laèli derken dil helâk oldum 
 Ùabîbimden devâ ümmîd iderdim derd-nâk oldum 
 
 110 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 

                                                           
1 èaksiñle, A: èaşúıñla 
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 Leb-rîz-i nûr-ı óüsn olalı sînemiz bizim 
 Pür-cevher-i cemâldir âyînemiz bizim 
 
 111 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Eyler şitâb fârisi altında raòş-ı kâm    
 Merdâne tâziyânedir el-óaú ser-i likâm 
 
 112 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 285b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Ser-i zülfüñ gibi dâmân-ı rûyuñda neler gördüm 
 Muúâbil burc-ı óüsnüñde iki raòşân úamer gördüm 
 
 113 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Nisbetle mâh-ı óüsnüñe nâúıã meh-i tamâm1 
 Zîr-i niúâb-ı şebde úalursa nola müdâm 
 
 114 (T: 338b, R: 319a, A: 284b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Vuãlat-ı dilber içün nâle-i şeb-gîr idelim 
 Dest-i teéåîrini der-úabøa-i şemşîr idelim 
 
 115 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün Müfâèaletün) 
 Çerâà-ı hüdâ óabîb-i Òudâ nebiyy-i seòâ resûl-i güzîn 
 Şeh-i dü-serâ penâh-ı rusül şefîè-i ümem Muóammed emîn 
 
 116 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 112b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Õâtıñ olmuş ey vücûd-ı nâzenîn 
 Şemè-i cemè-i enbiyâ vü mürselîn 
 
 117 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 

                                                           
1 mâh, A: mihr 
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 Úan aàlarım sensiz eger itsem temâşâ-yı çemen 
 Gülşen baña zindân olur ey Yûsuf-ı gül-pîrehen  
 
 118 (T: 337a, H: 257a, R: 317b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Ziyân itdimse fenn-i sûú-ı hicrânıñda cânâ ben 
 Baña çıúdı úumâş-ı vaãlıñ âòir her ziyân bir fen  
 
 119 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Dilde ârâm eyleyen ârâm-ı dil cânânesin  
 Sîne-i èâşıúda bilmem cân mısın cânâ nesin 
 
 120 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Yâri tesòîr itdim aldım óalúa-i aàyârdan 
 Bir gül-i zîbâ úopardım çaú miyân-ı òârdan 
 
 121 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Zinhâr enîn alma dil-i nâle-kârdan 
 äad el-óaõer cihân dutuşur bir şerârdan 
 
 122 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Meclis-i nâzda bir şemè-i dil-ârâsın sen 
 Çemen-i èişvede bir àonca-i raènâsın sen 
 
 123 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Refè oldı ser-i zülf-i siyeh-kârı yüzinden 
 Òatm itdi o meh muãóaf-ı ruòsârı yüzinden 
 
 124 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Bî-sütûnda âb-ı cârîdir sirişk-i Kûh-ken 
 Gözyaşın deryâ-yı bî-pâyân ider serden geçen 
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 125 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Úâmetiñ fikriyle giryân şemè-i òurşîd-i cihân1 
 Kâkülüñ yâdıyla ser-gerdân mâh-ı âsumân2 
 
 126 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Nola olsa raúîbiñ çeşmi giryân òâùırı maózûn  
 Ser-i gîsû-yı yâri kec òayâl iden olur dil-òûn 
 
 127 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Dâmen-i rûyuñda zülfüñ òâller itmiş nihân 
 Geçdi zîr-i dâmda dil muràı serden nâgehân 
 
 128 (R: 319a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Fenn-i nevâ-yı nâlede uydum hezâra ben 
 Olsam èaceb mi bâà-ı cihânda hezâr-fen 
 
 129 (R: 319a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 Olup yer yer çiçek zaòmı nümâyân 
 Çiçeklendi úumâş-ı óüsn-i cânân 
 
 130 (T: 338b, R: 319a, A: 284b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Meróabâ ey ùâéir-i himmet hezârân âferîn 
 Eylediñ ôıll-i ôalîliñde beni fârià-nişîn 
 
 131 (T: 338b, R: 319a) 
 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 
 Úalbimde dilber dilberiñ úalbinde ben olduú hemân 

                                                           
1 Úâmetiñ, A: Úâmeti 
2 Kâkülüñ yâdıyla, A: Kâkül-i yâr ile 
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 Âyîne-dâna âyine âyîneye âyîne-dân   
 
 132 (R: 319a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Sirişk-i âline alındı ol gül-i òandân 
 Çıúardılar úızılıñ ey dü-çeşm-i òûn-efşân 
 
 133 (R: 319b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Görüp pâyında zer òalòâl ile dürr-i binâgûşın 
 Hilâliñ düşdi òalòâlı çıúardı mâh mengûşın 
 
 134 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Ey feleklerde àamıñdan gâh vecd u gâh ãaóv 
 Vey zemîn bâr-girân-ı heybet-i èaşúıñla maóv 
 
 135 (T: 337a, H: 257b, R: 317b, A: 112b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Ey àubâr-ı óarem-i bâr-gehi èanber-bû 
 Müşgi òûn eyledi tekrâr o òâk-i ser-i kû 
 
 136 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Dökdi bülbül òam olup úaddi sirişkin her sû 
 Şâò-ı gülde yeridir eylese eşkiyle vuøû 
 
 137 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Ümîd oldur olam âzâdegândan yâ Resûlallâh 
 Reh-i èaşúıñda geçdim baş u cândan yâ Resûlallâh 
 
 138 (T: 337a, H: 257b, R: 318a, A: 112b) 
 (Müfteèilün Mefâèilün Feèilün) 
 Maórem-i râz-ı Óaú óabîb-i ilâh 
 Mefòar-i enbiyâ Resûlullâh 
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 139 (T: 337a, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Müstefèilün Feèûlün Müstefèilün Feèûlün) 
 Kuól-i dü-çeşm-i cândır óaúúâ ki òâk-i Kaèbe 
 Saèyim ãafâñı sürmek ey òâk-i pâk-i Kaèbe 
 
 140 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Eyler benim altun işimi òâk-i Medîne 
 İksîr yeter òâk-i reh-i pâk-i Medîne 
 
 141 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Şafaúla mihr ü meh ôann itme olmuş çarò mestâne 
 Çeker hecr-i lebiñle òûn-ı dil peymâne peymâne 
 
 142 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Eylesem óasret-i rûyuñla seniñ òûn girye 
 Dem-be-dem çeşm-i terimden aúa gülgûn girye 
 
 143 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 èAceb midir yele gitse göñül de nâme ile 
 O şûòa kâàıd uçurduú yine óamâme ile 
 
 144 (T: 338b, R: 319a, A: 285a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Derdimiñ çâresini bulmadı ne mîr ü ne şâh 
 Luùfuña úaldı kerem senden olur yâ Allâh 
 
 145 (T: 338b, R: 319a, A: 285a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Mükerrer câm-ı mey sâúî miyân-ı bezm-i ãahbâda 
 Bir iki dâneli zerrîn úadeódir devr-i mînâda 
 
 146 (T: 338b, R: 319a, A: 285a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
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 O òaùù-ı sebzi gördüm gird-i laèl-i âb-dârında 
 Buluşdum Óıør'a ey dil çeşme-i dîvân kenârında 
 
 147 (R: 319b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Şîrînim olursañ saña Ferhâd yerine 
 Bir ùaà deleyim kim baña Ferhâd yerine 
 
 148 (R: 319b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Çeşm-i mesti zîr-i ùâú-ı ebrû-yı pür-tâbda 
 Òâb-ı nâz itse èaceb mi arúası miórâbda 
 
 149 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Yâ Resûlallâh senden àayrı yoúdur kimsesi 
 Sen sevindir luùf u cûduñla Naôîm-i bî-kesi 
 
 150 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 112b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Es-selâm ey bûstân-i lî-maèallâhıñ güli 
 Es-selâm ey gülşen-i Yâsîn ü Ùâhâ bülbüli 
 
 151 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Yed-i úudretle taãvîriñ ki üstâd-ı ezel yazdı 
 Nigâristân-ı óüsn içre seni àâyet güzel yazdı 
 
 152 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Firâkıñla aúup deryâya döndi çeşmimiñ yaşı 
 Biñ oldı dâà-ı derdiñle ser-â-ser baàrımıñ başı 
 
 153 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Dolandırsa èaceb mi èîd-gehde biñ dil ü cânı 
 Yine dûlâba binmiş gördüm ol mümtâz-ı devrânı   
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 154 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Dûd-ı dildir bâà-ı èaşúıñ sünbül-i müşgîn-demi 
 Eşk-i terdir gülşen-i mihr ü maóabbet şebnemi 
 
 155 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Keffe-i mîzânda Yûsuf-veş gör ol sengîn-dili 
 Burc-ı mîzân oldı gûyâ âfitâbıñ menzili 
 
 156 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Añlar mı bülbül-i dil-i şeydâ èaceb daòi1 
 Gûş eylemez mi nâlesin ol àonca-leb daòi 
 
 157 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Mihr-i óüsnüñle bulur mâh-ãıfat perverişi 
 Ayine mâéil ola saña budur gösterişi 
 
 158 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b) 
 (Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl) 
 Cebîni úamer óüsni mihr-i celî 
 Gözüm nûrı göñlüm sırrıdır èAlî 
 
 159 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Destâr-ı sebz-gûn ile seyr eyle Aómed'i 
 Gör pertev-i fürûà-ı cemâl-i Muóammed'i 
 
 160 (T: 337b, H: 258a, R: 318a) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Feèûlün) 
 Baàışla itdigim cürm ü günâhı 
 Òaùâ benden èaùâ senden ilâhî 

                                                           
1 Añlar mı, A: İñler mi 
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 161 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Ùaraf-ı úalbimi de yoúla gehî ey òûnî 
 Kec idüp zülfüñi bend eyle dil-i maózûnı  
 
 162 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Olsa lâyıú merdümek-veş dîde-i èâşıú yeri 
 Dâmen-i zülfün dü-tâ itmiş Naôîmâ ol perî 
 
 163 (T: 338a, R: 318b, A: 286a) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Teéåîr iderdi yâra ciger-sûz sözleri 
 Der ise yaúdı nâme-i derdim kebûteri 
 

164 (R: 319b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Hâle-veş sîneye çekdim o úamer ruòsârı 
 Pîrehen gibi geçürdüm yaúadan dildârı 
 
 165 (T: 338b, R: 319b, A: 285b) 
 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 
 Bir mehiñ oldum ki mühr-i mihriniñ fermân-beri 
 Gökde òurşîdi ider yâúût-ı laèli müşteri 
 
 166 (R: 319b) 
 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 
 Reh-i ùalebde şeb u rûz diñledim ceresi 
 Gelince menzil-i maúãûda diñmedi nefesi 
 
 167 (R: 319b) 
 (Mefèûlü Mefâèîlü Mefâèîlü Feèûlün) 
 Tenhâ dolaşur şehri diyü mâh ùutuldı 
 Úundaú bıraàurken gice nâ-gâh ùutuldı 
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 168 (R: 319b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Nola ãabr ile râm itsem o dellâk-i dilârâmı 
 Bu óammâmıñ dimişler nâmına Eyyûb óammâmı 
 
 169 (R: 319b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Geldi o mest-i nâz ile ãoóbet zamânları   
 Bûs u kenâr demleri vuãlat zamânları 
  
 170 (R: 319b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)  
 Peykânı zaòmını dil-i mecrûó duymadı 
 Teéåîr-i tîr-i àamzesini rûó duymadı 
 
 171 (R: 319b) 
 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 
 Naúd-i ãabrı baña evvel o güzel ãaydırdı 
 Òaù-ber-âverde olup şimdi ãaúal ãaydırdı 
 
 172 (R: 319b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Õâtıñda bul güher gibi tâb u ùerâveti 
 Gül gibi alma şebnem-i terden leùâfeti 
 
 173 (R: 319b) 
 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 
 Râz-ı dehân-ı dilbere vâúıfdır ekåeri 
 èUşşâú-ı zâra dinse nola àayb erenleri 
 
 174 (R: 319b) 
 (Feèûlün Feèûlün Feèûlün Feèûl) 
 İlâhî úaøâ ile óâcâtımı 
 Úabûle úarîn it münâcâtımı 
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 175 (R: 319b) 
 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 
 Úomuş mihri niúâb-ı şerme dildârıñ ruò-ı âli 
 Şafaú-pûş-ı óicâb itmiş mehi ol èârıø-ı èâlî 
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SONUÇ 
 

 Bu çalışmada Yahya Nazîm'in hayatı ve sanatı ele alınmış, divanının 
transkripsiyonlu metni ortaya konulmuş ve incelemesi yapılmıştır.  

17. yüzyılın son yarısı ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Nazîm 
oldukça velût bir şairdir. Kendisinden tezkirelerde çokça söz edilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında Nazîm'in İstanbullu olduğunu görmekteyiz. Doğum tarihiyle ilgili net bir 
bilgi bulunmamaktadır ancak ölüm tarihinin 1727 oluşu ve vefat ettiğinde yaklaşık 
80 yaşında olduğu bilgisinden hareketle onun 1649-1650'de doğduğunu 
söyleyebiliriz. Adının Yahyâ, ilk mahlasının "Halîm" olduğu ve daha sonra Neşâtî 
tarafından kendisine "Nazîm" mahlası verildiği yine kaynaklarda geçmektedir. 
Nazîm, Enderun'da yetişmiş ve oradaki eğitiminden sonra sarayda çeşitli görevlerde 
bulunmuş, bir ara kilâr-ı hâssa nöbetçibaşılığına getirilmiş ve daha sonra ömrünün 
sonuna kadar İstanbul pazarbaşılığı görevini sürdürmüştür. Padişahlardan IV. 
Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed devirlerini görmüş ve 
1727'de vefat etmiştir. Vefat yeri tam olarak bilinmemektedir. 

Nazîm'in divanında; kasîde, tarih, gazel, müstezâd, muhammes, tahmis, 
müseddes, müsemmen, mu'aşşer, tercî'-i bend, terkîb-i bend, lügaz, mesnevi, şarkı, 
kıt'a, rubâ'î ve matla olmak üzere 17 nazım şekliyle yazılmış manzumeler 
bulunmaktadır. Divandaki toplam manzume sayısı 1564'tür ve toplam beyit sayısı 
13693'tür.  

Nazîm, "na't-gû" olarak vasfedilmiş bir şairdir. Divanda bulunan toplam 1564 
adet manzumeden; 56'sı kasîde, 64'ü gazel, 2'si müstezâd, 2'si muhammes, 1'i tahmis, 
1'i müsemmen, 1'i tercî'-i bend, 3'ü terkîb-i bend, 3'ü mesnevi, 5'i kıt'a, 108'i rubâ'î ve 
54'ü matla' olmak üzere 300 tanesi na'ttır. Na'tların toplam beyit sayısı 4520'dir, yani 
divanın yaklaşık üçte biri na'ttır. Bu oran da Nazîm'in na't-gû sıfatını hak ettiğini 
göstermektedir. 

Şairliği noktasında kimi tarihçiler açısından örneğin; "Na't-gûlukda Arab ve 
Acem ve Türk'de hiç emsâli görülmemiş olan..." şeklinde tarif edilecek kadar güçlü 
olan Nazîm, bestekâr yönüyle de ilgi çekmiş, takdir toplamıştır. Kendisi de bir 
musiki-şinas olan Ruşen Ferit'in ifadesiyle; "Nazîm, insanlara bediî heyecan ve 
tehassüslerini ifade için en güzel, en beliğ vasıta olan musiki ve şiir gibi iki ince 
san'atin hakikî üstatlarındandır. Diğer şair musikişinaslarımızdan hiç biri Nazîm 
kadar bu iki san'atteki ehliyet ve kudretlerini bir hizaya getirememişken Nazîm, her 
iki sahada da aynı şöhret ve muvaffakiyeti kazanmıştır (Ferit, 1933: 18)." 
Bestekârlığının yanı sıra tiz ve etkili sesiyle dönemin önde gelen hânendelerinden 
olan Nazîm devrin na‘thanları arasında da yerini almıştır. Esad Efendi’nin Atrâbü’l-
âsâr’ında 500’den fazla beste, semâi ve şarkısı olduğunu söylediği Nazîm’in 
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eserlerinden 300’e yakınının güftesi güfte mecmualarında tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda Nazîm'in şiirleri de Itrî, Küçük İmam Mehmed Efendi, Tab‘î Mustafa 
Efendi, Dellâlzâde İsmâil Efendi, Sultan III. Selim, Kazasker Mustafa İzzet Efendi 
ve Zekâi Dede gibi pek çok bestekâr tarafından bestelenmiştir ki bu da Nazîm'in 
önemsenen ve başarılı bir sanatçı olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak bu çalışma ile Nazîm'in hayatı hakkında klasik kaynaklarımızda 
bulunan ve sonrasında kaleme alınan bilgiler toparlanmış, ayrıntılı bir şekilde ortaya 
koyulmuştur. Bestekârlığı üzerinde de ayrıca durulmuştur. Divan metni titiz bir 
şekilde ele alınmış, beş ayrı divandan oluşan eser tek ve mürettep bir divan halinde 
düzenlenmiştir. Divan üzerinde gerekli incelemeler yapılmış, divanın zenginliği 
gözler önüne serilmiştir. Divan edebiyatı sahasına ve Nazîm üzerine yapılacak yeni 
çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından geniş bir malzeme istifadeye sunulmuştur. 
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