
 
 
 
 

 
 

FENÂYÎ CENNET EFENDİ DİVANI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alim YILDIZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sivas - 2010 

 



 

 

 



 

 

İÇİNDEKİLER 
İÇİNDEKİLER ................................................................................. 3 
ÖNSÖZ ............................................................................................. 5 
KISALTMALAR .............................................................................. 7 
GİRİŞ................................................................................................ 9 
FENÂYÎ CENNET EFENDİ’NİN YAŞADIĞI DÖNEMİN 
ÖZELLİKLERİ ................................................................................. 9 
BİRİNCİ BÖLÜM .......................................................................... 17 
FENÂYÎ CENNET EFENDİ, HAYATI VE ESERLERİ ................. 17 
A. HAYATI .................................................................................... 17 

1. Doğumu, Adı ve Mahlası ....................................................... 18 
2. Ailesi ....................................................................................... 21 
3. Öğrenimi ................................................................................ 21 
4. Tarîkatı .................................................................................. 22 
5. Ölümü .................................................................................... 26 
6. Tasavvufî ve Edebî Şahsiyeti ................................................. 28 

B. ESERLERİ ................................................................................. 32 
1. Tecelliyât ................................................................................ 32 
2. Cennetiyye fî Maarifi’l-İlâhiyye ............................................ 33 
3. Divan ...................................................................................... 34 

C. DİVANI ..................................................................................... 34 
1. Tertip Şekli ............................................................................ 34 
2. Nazım Şekilleri ve Türleri ..................................................... 35 
3. Vezin....................................................................................... 37 
4. Kâfiye ..................................................................................... 38 
5. Redif ....................................................................................... 42 
6. Dil ve İfâde Özellikleri ........................................................... 43 
7. Edebî Sanatlar ....................................................................... 47 

İKİNCİ BÖLÜM ............................................................................. 57 
FENÂYÎ CENNET EFENDİ DİVANI’NDA DİN VE ..................... 57 
TASAVVUF ................................................................................... 57 
A. DİN ............................................................................................ 57 

1. Allah ....................................................................................... 57 
2. Melekler ................................................................................. 61 
3. Kitaplar .................................................................................. 62 
4. Âyet ve Hadisler ..................................................................... 63 
5. Peygamberler ......................................................................... 99 
6. Dört  Halîfe ...........................................................................109 
7. Ehl-i Beyt ..............................................................................111 
8. Sahâbe, Tâbiîn ......................................................................111 



/ Alim Yıldız 

 

4

9. Âhiret ve İlgili  Kavramlar ...................................................112 
10. Kazâ ve Kader ....................................................................115 
11. Diğer Dinî Kavramlar ........................................................115 
12. İbadet ..................................................................................119 
13.  Kelime-i Şehâdet ................................................................119 
14.  Namaz ve İlgili  Kavramlar ...............................................120 
15. Oruç ve İlgili Kavramlar ....................................................123 
16. Hac ve İlgili  Kavramlar .....................................................128 
17. Zekat ...................................................................................129 

B. TASAVVUF ..............................................................................129 
1. Vahdet-i Vücûd .....................................................................131 
2.  Aşk........................................................................................143 
3. Bezm-i Ezel ...........................................................................148 
4. Tarîkat ve İlgili  Kavramlar .................................................150 
5. Bazı Mutasavvıflar ...............................................................160 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM........................................................................163 
CEMİYET VE TABİAT ................................................................163 
A. CEMİYET .................................................................................163 

1. Bezm ......................................................................................163 
2. Oyunlar .................................................................................166 
3. Rezm......................................................................................167 
4. Sanatlar .................................................................................168 
5. Şahıslar .................................................................................170 
6. Şehirler ..................................................................................177 
7. Ticaret ...................................................................................178 

B. TABİAT ....................................................................................178 
1. Anâsır-ı Erbaa ......................................................................178 
2. Çiçekler .................................................................................179 
3. Gök Cisimleri ........................................................................183 
4. Hayvanlar ve Kuşlar.............................................................185 
5. Nehirler .................................................................................192 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ..................................................................193 
FENÂYÎ CENNET EFENDİ DİVANI ...........................................193 
A. NÜSHALARIN TAVSİFİ  ve METNİN OLUŞTURULMASINDA 
İZLENEN YOL..............................................................................193 

1. Nüshaların Tavsifi ................................................................193 
2. Divan Metninin Oluşturulmasında İzlenen Yol ..................197 

B.  DİVAN-I FENÂYÎ CENNET EFENDİ ....................................201 
BİBLİYOGRAFYA .......................................................................449 



 

 

 
ÖNSÖZ 

 
Tekke ve tasavvuf ortamında doğan mutasavvıf şairlerin şiirleri, 

her ne kadar Divan edebiyatı içerisinde inceleniyorsa da, bazı araştır-
macılarca Halk edebiyatı ürünü olarak da kabul edilmektedir. Muta-
savvıf şairler, şiir anlayışları, muhatap kabul ettikleri topluluklar, ele 
aldıkları konular ve kullandıkları şiir formlarıyla klasik bir divan veya 
halk şairi hüviyetinde değildirler. Bu şahıslar, söz konusu iki edebiyat 
arasında duran ve her iki edebiyata da örnek kabul edilebilecek, fakat 
aslında farklı bir başlık altında incelenmesi gereken sanatkarlardır. Bu 
edebiyat, Tasavvufî Türk Edebiyatı, Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı, 
Türk Tasavvuf Edebiyatı vb. isimlerle anılıyor olmasına rağmen, araş-
tırmacıların hemfikir oldukları ortak bir isme de henüz kavuşamamış-
tır. 

Divanı üzerinde çalıştığımız Fenâyî Cennet Efendi de Celvetî 
tarîkatına mensup önemli mutasavvıf şairlerden biridir. Çeşitli tezkire 
ve biyografik eserlerde isminden bahsedilmiş olmasına ve divanı ol-
duğu bildirilmesine rağmen, günümüze kadar üzerinde herhangi bir 
çalışma yapılmamıştır. Tecelliyât isimli küçük bir risalesi ile Divan’ı 
bulunan Fenâyî’nin, incelemeye esas aldığımız eseri ise Divan’ıdır.  

Yaptığımız inceleme, Fenâyî’nin yaşadığı dönemin siyasi ve 
edebi çerçevesinin ele alındığı bir giriş ve dört bölümden oluşmakta-
dır.  

Birinci bölümde Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatı, tarîkatı, edebî 
şahsiyeti, eserleri ve Divanı üzerinde durulmuştur. Hayatı ile ilgili 
bilgiler verilirken, şuarâ tezkireleri incelenmiş, ayrıca Keşfü’z-Zünûn 
ve zeyilleri ile çeşitli tasavvufî biyografik eserler de gözden geçiril-
miştir. Hüseyin Vassaf’ın, Sefîne-i Evliyâ isimli eserinin yazma nüs-
hası görülmüş olmakla beraber, Ali Yılmaz ve Mehmet Akkuş tarafın-
dan yayına hazırlanan III. cildinden de yararlanılmıştır.  

İkinci bölümde, Fenâyî Cennet Efendi Divanı’ndaki din ve ta-
savvuf  konuları, mutasavvıf şairlerle ilgili son zamanlarda yapılan 
çeşitli araştırmalar da gözden geçirilerek, incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde ise, “Cemiyet ve Tabiat” başlığı ile, bu başlık 
altına giren diğer bazı konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Her 
ne kadar bu konular ayrı bir bölüm altında incelenmişse de bunlar 
içerik itibariyle tamamen din ve tasavvuftan ayrı ve uzak bir mahiyette 
değildirler. “Bülbülün kırk türküsü vardır, kırkı da gül üstüne” atasö-
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zünde olduğu gibi Fenâyî Cennet Efendi’nin istisnasız hemen her mıs-
raında bir şekilde din ve tasavvuf yer almaktadır.  

Dördüncü ve son bölümde, transkripsiyon sistemi, nüshaların 
tavsifi ve Divan’ı oluşturmada takip edilen yol hakkında bilgiden son-
ra bulunabilen altı nüshası karşılaştırılarak oluşturulan Fenâyî Cennet 
Efendi Divanı’nın edisyon kritikli metni verilmiştir. Divan metni oluş-
turulurken, şiirlerin tertip sırasında istinsah tarihi bilinen en eski nüsha 
olarak Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi bölümündeki yazma 
esas alınmıştır. Bu esas alış sadece tertip hususundadır. Bu nüsha ile 
diğer beş nüsha karşılaştırılmış, anlam ve vezin göz önünde bulundu-
rularak, en sağlam mısralar metne alınmıştır. Nüsha farkları ise aparat-
ta gösterilmiştir. Bir nüshada bulunup da diğer nüshalarda yer alma-
yan şiirlerde ise o şiirin bulunduğu nüshanın tertip sırasına riayet 
edilmiştir.  

Son olarak, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarım sıra-
sında üzerimde emeği olan, kendilerine çok şey borçlu olduğum hoca-
larımı anmayı bir görev biliyorum. Bu hocalarımdan ahirete irtihal 
eden Selçuk Eraydın, A. Necla Pekolcay ve H. İbrahim Şener’e Al-
lah’tan rahmet diliyor, berhayat olan hocalarımın da mutlu ve huzurlu 
bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum.  

 
 

8 Ocak 2010  
Sivas 

 
Alim YILDIZ 

 



 

 

KISALTMALAR 
  

a.g.e.  : Adı geçen eser 

a.g.m. : Adı geçen makale 

a.g.md. : Adı geçen madde 

b.  : bin 

c.  : Cilt 

CBÜ  : Celal Bayar Üniversitesi 

CÜ. : Cumhuriyet Üniversitesi 

DEÜ  : Dokuz Eylül Üniversitesi 

DİA.  : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

EÜ.   : Erciyes Üniversitesi 

Haz.  : Hazırlayan 

Ktp.  : Kütüphanesi 

Nr.  :  Numara 

Nşr.  : Neşreden 

ö.  : Ölümü 

s.  : Sayfa 

Ter.  : Tercüme 

tsz.  : Tarihsiz 

vd.  : ve diğerleri 

y.y.  : Yüzyıl  

yk.  : Yaprak 

 

 

 

 





 

 

GİRİŞ 
 

FENÂYÎ CENNET EFENDİ’NİN YAŞADIĞI DÖNEMİN  
ÖZELLİKLERİ 

 
XVI. yüzyılın son yılları ile XVII. yüzyılın ikinci yarısı arasında 

yaşamış olan Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatta bulunduğu yıllar, Os-
manlı’nın gerileme dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda kemalin zevale döndüğü1, siyasî açıdan çok karışık bir dönem 
olan XVII. yüzyıl, edebî ve tasavvufî açıdan zengin ve renkli bir dö-
nemdir. Padişah ve vezirlerin sıkça değiştiği bir dönemde yaşayan 
Fenâyî’yi ve Divan’ını daha iyi anlayabilmemiz için, dönemin siyasî, 
sosyal, edebî ve kültürel durumunu genel olarak vermek yerinde ola-
caktır. Elbette ki kişi yaşadığı olaylardan etkilenecek ve bu etkinin 
eserlerine yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Osmanlı tarihi alanında 
yazılan eserlerde detaylı bir şekilde verilen söz konusu devreyi, biz 
burada kısaca ve genel hatlarıyla vermeye çalışacağız.  

 
Siyasî ve Sosyal Durum 
Şairimiz Fenâyî, hayatta olduğu süre içerisinde, sekiz Osmanlı 

padişahını idrak etmiştir. Bu padişahlar,  hükümdarlık sürelerine göre 
şöyledir: 

III. Murat (1574-1595), III. Mehmet (1595-1603), I. Ahmet 
(1603-1617), I. Mustafa (I. defa: 1617-1618, II. defa 1622-1623), II. 
Osman (1618-1622), IV. Murat (1623-1640), İbrahim (1640-1648), ve 
IV. Mehmet (1648-1687).   

İlk üç padişah döneminde, devlet yönetiminde valide sultanlar, 
padişah kadınları, kapı ağası, kızlar ağası ve bazı nüfuz sahibi kimse-
ler etkili olmuş ve bu nedenle padişahlar  yönetimde daha geri planda 
kalmışlardır. Yönetimdeki bu boşluk vezarete de yansımış, bu makamı 
da ehil kimseler yerine, rüşvetle gelen kişiler doldurmuştur. Sancağa 
çıkma yerine saraya kapatılan şehzadeler yetersiz hocalardan ders 
görmüşlerdir. Eyaletlerdeki beylerbeyiler ile sancak beylerinin kanun-
suz davranışları da yine aynı dönemde baş gösteren olaylardandır.  

Babasının vefatı üzerine 27 Ocak 1595’te tahta geçen III. Meh-
met, Kanuni’den sonra terk edilen padişahın ordunun başına geçip 
savaşa çıkma adetini tekrar gerçekleştirmiştir. Ordusunun başında 

                                                
1 Mustafa İsen-Cemal Kurnaz, “XVII. Yüzyıl Divan Edebiyatı”, Türk Dünyası El 

Kitabı, 2. Baskı, Ankara 1992, III, 157. 
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Avusturya üzerine yürüyen ve Haçova Meydan Muharebesini (1595) 
kazanan III. Mehmet, tarihte “Eğri Fatihi” diye de anılır. Bizzat savaşa 
gitmesi ve zafer kazanması toplum üzerinde büyük moral desteği ol-
muştur.  

I. Ahmet’in tahta geçtiği sırada Avusturya ve İran ile savaş hali 
devam etmektedir. 1606 yılında imzalanan Zitvatoruk antlaşmasıyla 
biten Avusturya savaşı, Kanije ve Eğri gibi birkaç kale dışında devlete 
çok bir şey kazandırmadığı gibi, aksine devleti çok yıpratmış ve bun-
dan sonra Osmanlı’nın Avrupa’daki hakimiyeti de sona ermiştir. Bu 
anlaşma, aynı zamanda o güne kadar küçük devlet sayılan Avustur-
ya’yı Osmanlı devletine eş büyük bir devlet konumuna getirmiştir. 
Ordunun büyük bir bölümü ile valiler savaşta olduğundan, merkezî 
otorite zayıflamış ve Anadolu’da Celâlî isyanları çıkmıştır. Savaştan 
kaçan sekbanların da katılımıyla, bu isyanlar önemli bir iç sorun hali-
ne gelmiştir2. İstanbul’a tütünün girmesi de I. Ahmet döneminde ol-
muştur. 

Yirmi sekiz yaşında vefat eden I. Ahmet’in yetişkin evladı ol-
madığından, önce kardeşi I. Mustafa tahta geçmiş fakat akli dengesi-
nin yerinde olmaması nedeniyle kısa bir süre sonra tahttan indirilmiş 
ve yerine II. Osman tahta çıkarılmıştır. 

II. Osman, öncelikle İran’la devam eden savaşa bir barış anlaş-
masıyla son vererek, Anadolu’daki iç karışıkları yatıştırmaya çalışmış-
tır. Lehistan ile olan ilişkilerin bozulması üzerine ordusunun başında 
bu ülkeye karşı savaşa çıkan II. Osman, 1621 yılında Hotin kalesini 
muhasara etmiş, Lehlilere büyük kayıplar verdirilmiş olmasına rağ-
men yeniçerilerin tavrı nedeniyle kesin bir netice alamamış ve barış 
imzalayarak İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır. İstanbul’a döndük-
ten sonra seferdeki başarısızlığın yeniçerilerden kaynaklandığı düşün-
cesiyle bu ocağı kaldırarak yerine yeni bir ordu kurmak istemesi II. 
Osman’ın sonunu hazırlamıştır. Hacca gitmesine engel olunan II. Os-
man, yeniçeri ve sipahiler tarafından tahttan indirilerek, Yedikule zin-
danında öldürülmüştür. 

Genç Osman’ın yerine geçen amcası I. Mustafa’nın ikinci kez 
padişahlığı, sadece 1 yıl 3 ay 21 gün sürmüştür. 

Henüz on bir yaşındayken padişah olan IV. Murat, Ebû Eyyûb 
türbesinde, dönemin büyük mutasavvıflarından ve Fenâyî’nin de şeyhi 

                                                
2 Bu isyanlar ile ilgili bkz. Müctebâ İlgürel, “Celâlî İsyanları”, DİA., VII, 252-257. 
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olan Aziz Mahmud Hüdâyî’nin elinden kılıç kuşanarak3 tahta otur-
muştur. Zamanla tahtta tecrübe kazanan ve idareyi eline geçirdikten 
sonra asileri birer birer ortadan kaldıran IV. Murat, tarihte “Sinan Paşa 
köşkü mukarreratı” diye de anılan bir toplantıda askerleri itaate yemin 
ettirdiği gibi bozulmaya yüz tutmuş bulunan ulemâ sınıfına da bir ta-
kım tehdit ve tavsiyelerde bulunmuştur4. 1633 yılı Eylül ayında İstan-
bul’da büyük bir yangın çıkmış ve iki gün süren bu yangında şehrin 
yarısından fazlası yanıp kül olmuştur. Kahvelerdeki dedikodular ne-
deniyle sert tedbirler alınmış, kahvelerin kapatılması ve birçoğunun 
yıkılması hususunda ferman çıkarılmıştır. Ardından da kahve ve tütün 
yasaklanmıştır. Meyhane ve kahve baskınları sonucunda bir çok kişi-
nin idam edilmesi üzerine, ismi anılmayan bir şair şöyle diyecektir: 

 
Zararsız bir duhân hakkında n’eyler bunca dikkatler 
Duhân-ı âh-ı mazlûmânı men‘ eylen hüner budur5   
 
Döneminde, Revan, Tebriz ve Bağdat geri alınarak, 1639’da 

İran’la Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanmıştır. Sert mizacıyla tanınan 
IV. Murat, söz konusu tutumu sayesinde otoritesini hissettirmiş, tahta 
çıktığında boş olan devlet hazinesini doldurduğu gibi, Anadolu ve 
İstanbul’da da sükuneti sağlamıştır. Yeniçeri sayısını azaltmış, güven-
diği kimselerden raporlar alarak, ülkenin sorunlarını tespit edip, sorun-
ları çözmek yolunda önemli adımlar atmıştır. Devlet nizamıyla ilgili 
yazılan eserlerden, müellifi bilinmeyen Kitâb-ı Müstetâb6 ile Koçi Bey 
tarafından yazılan Risale7 dönemin önemli eserlerindendir.  

IV. Murat dönemindeki önemli tartışmalarından biri de 
“Kadızâdeliler hareketi” olarak adlandırılan tekke ve medrese çatış-
masıdır. Kadızâdeliler hareketi Osmanlı tarihinde, mutasavvıflar ile 
ulema arasında yaşanmış olan ilginç bir olaydır8. Devletin bütün mü-

                                                
3 Müctebâ İlgürel, “Dördüncü Murad”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 

İstanbul 1989, X, 449. 
4 Müctebâ İlgürel, “Dördüncü Murad”, a.g.e,  X, 465. 
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Divan Şiiri XVII. Yüzyıl, İstanbul 1954, s. 6. 
6 Müctebâ İlgürel, “Dördüncü Murad”, a.g.e,  V, 489-490. 
7 Bu eserle ilgili bkz. Koçi Bey, Risâle, (Haz. Zuhûri Danışman), İstanbul 1972; 

Yılmaz Kurt, Koçibey Risalesi, Ankara 1998; İskender Pala, “Koçi Bey”, Osmanlı 
Ansiklopedisi, İstanbul 1996, IV, 236-237. 

8 Konuyla ilgili bkz. Hüseyin Akkaya, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Görülen 
Fikir Hareketlerinden Kadızadeliler-Sivasîler Tartışması”, Osmanlı, Düşünce, 
Ankara 1999, VII, 170-177; Cengiz Gündoğdu, “XVII. Yüzyıl Osmanlısında Si-
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esseselerinde görülen bozulma ve çözülme ulemâ sınıfını da etkilemiş-
tir. XVI. yüzyılda yaşamış bulunan Birgili Mehmed Efendi (ö. 
1573)’nin Tarîkat-ı Muhammediyye isimli eserinin etkisinde kalan 
Kadı-zâde Mehmed Efendi (ö. 1635)’nin, bu kötü gidişin önlenebil-
mesi için her türlü bid‘atten arınarak Asr-ı Saadet dönemine dönmek 
gerektiği, yolundaki teşhis ve telkinleri saray üzerinde etkili olmuştur9.  

Bağdat seferinden döndükten sonra henüz yirmi dokuz yaşın-
dayken vefat eden IV. Murat’ın yerine, yirmi beş yaşındaki kardeşi 
İbrahim geçmiştir. Yıllarca Harem’deki dairesinde öldürülme korku-
suyla yaşayan Sultan İbrahim, sinirleri tamamiyle bozulmuş ve zih-
ninde teşevvüş başlamış bir kişiliğe sahiptir. Sultan İbrahim, Keman-
keş Kara Mustafa Paşa’nın sadrazamlık görevinde bulunduğu ilk yıl-
larda huzurlu bir dönem geçirmiştir. Bu yetenekli vezirin idamıyla 
birlikte, tekrar istikrarsızlık ve huzursuzluk dönemi baş göstermiş, 
sadrazam ve bürokratlar sık sık değiştirilirken, rüşvet ve israf netice-
sinde de hazine boşaltılmıştır. Girit adasının alınması dışında döne-
minde önemli ve faydalı bir icraat yapmamış bulunan padişah, 1648 
yılında Fatih Camii’nde toplanan ulema ve devlet adamlarının aldıkla-
rı bir kararla tahttan indirilmiştir.  

Sultan İbrahim’in yerine yedi yaşındaki oğlu, IV. Mehmet geç-
miştir. Padişahın çocuk olması nedeniyle, devlet idaresini sadrazam 
Sofu Mehmet Paşa yürütmüştür. Valide Kösem Sultan ve idareye mü-
dahale eden ağalar yüzünden devlet otoritesinde güçlükler çekilmiştir. 
1656 yılında sadarete getirilen Köprülü Mehmet Paşa sayesinde yeni 
bir dönem başlamıştır. Aşırı giderleri kısıtlayan, Celâlilere karşı sert 
bir tavır takınan ve vergilerin düzenli olarak toplanmasını sağlayan bu 
vezir sayesinde devlet bütçesi dengeye kavuşmuştur. 1661 yılında 
vefat eden Köprülü Mehmet Paşa’nın yerine oğlu Köprülü Fazıl Ah-
met Paşa getirilmiştir. Tarihte “Köprülüler Dönemi” diye de adlandırı-
lan bu dönemde, içeride huzurlu ve sakin bir ortam sağlanmış, dışarıda 
ise zaferler elde edilmiştir.  

 
Edebî ve Kültürel Durum 
Nihat Sami Banarlı bu dönemi anlatırken; “Bir cemiyette idarî, 

medenî ve ictimâî hayat ileri ise sanat ve edebiyat hayatı da ileridir, 
diyen Edebiyat Tarihi’nin bu asırda yanıldığı görülür: XVII. asırda 

                                                                                                              
yasi Otoritenin Ulemâ-Sûfî Yaklaşımına Dair Bir Örnek: IV. Murat-Kadızâde-
Sivâsî”, Dinî Araştırmalar, Eylül-Aralık 1999,  Sayı: 5, s. 203-223.  

9 Mustafa İsen-Cemal Kurnaz, a.g.e., III, 161. 
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idarî ve ictimaî hayattaki gerilemenin edebiyat hayatına tesiri olma-
mıştır. Bunun belli başlı sebebi, sanat ve edebiyat sahasında geçen 
asırlarda atılan temellerin ve varılan seviyenin sağlamlığıdır”10 ifade-
lerini kullanmaktadır. Gerçekten de dışta ve içte çeşitli karışıklıkların 
yaşandığı bir dönem olan XVII. yüzyıl, ilim ve fikir adamları ile sa-
natkârlar açısından oldukça zengin bir görünüm arz eder. Bu dönem-
de, mimarî, musikî ve edebiyat alanlarında önemli temsilciler yetiş-
miştir.  

Sedefkar Ahmet Ağa’nın yaptığı Sultan Ahmet Camisi ile asrın 
başında Hassa başmimarı11 Davud Ağa tarafından inşaatına başlanan 
ve ölümü üzerine Dalgıç Ahmet Ağa tarafından devam ettirilen ancak 
çeşitli nedenlerden dolayı 1663’te ibadete açılabilen Yeni Cami12 ile 
Bağdat, Revan ve İncili Köşk dönemin önemli mimarî yapılarındandır. 

Dönemin en önemli gelişmesi musikî alanında olmuştur. Bu 
yüzyıl Türk mûsikîsi açısından çok önemli bir zaman dilimi ve aşama-
sıdır. Genişleyen mûsikî hayatı yalnız sarayla sınırlı kalmamış, devlet 
adamları ve sultanların saraylarına, varlıklı kimselerin konaklarına 
kadar girmiştir. Mûsikî, en parlak yıllarından birini  Sultan IV. 
Murad’ın saltanatı sırasında yaşamıştır. Mûsikîyi seven, aynı zamanda 
bestekar olan bu padişah, Enderûn’a yeni sanatkarlar kazandırmış, her 
gittiği ülkeden tanınmış sanatkarları İstanbul’a getirmiştir. Örneğin, 
neyzen ve çengi Mevlevî Yusuf Dede onun döneminde saraya girmiş 
ve onun ölümünden sonra saraydan ayrılmıştır. Aynı padişah “Bağdat 
Seferi” dönüşünde hanende Mehmed Bey ile şeştârî Hacı Murad 
Ağa’yı beraberinde getirmiştir13. 

Enderûn, gelişmesini ve sanat akademisi durumunu almasını, öğ-
renci yetiştirmesini sürdürmüş, bu sayede büyük mûsikîşinaslar yetiş-
miş, ünlü mûsikî ustaları burada hocalık etmiştir. Mehter mûsikîsi 
büyük ilerlemeler kaydetmiş Edirneli Dâğî Ahmed Çelebi, Zurnazen 
İbrahim Ağa bu dönemde yetişmiştir. Mehter olmayan, fakat bu vadi-
de eser veren Gazi Giray Han, tarihçi Solak-zâde Hemdemî Mehmed 
Çelebi, Emîr-i Hac, Şah Murad, Müstakim Ağa yine bu yüzyılın ünlü 
isimlerindendir.  

 

                                                
10 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1987, II, 649. 
11 Hassa Mimarları için bkz. Abdülkadir Dündar, “Osmanlı Mimarisinde Hassa 

Mimarları”, Dinî Araştırmalar, Eylül-Aralık 1999,  Sayı: 5, s. 159-176.  
12 Bkz. Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986, s. 347; Tahsin Öz, 

İstanbul Camileri, Ankara 1964, s. 84. 
13 M. Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, İstanbul 2000, I, 356.  
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Başta Mevlevîlik olmak üzere bütün tekkelerde dinî mûsikîmizin 
her formunda eserler verilmiştir. Bayatî makamındaki Mevlevî âyini 
bu dönemde bestelenmiştir. Edirneli Derviş Mustafa Dede, Zâkirî Ha-
san Efendi, Bezci-zâde Mehmed Muhiddin ile Kovacı-zâde Mehmed 
Efendi bu yüzyıldaki dinî mûsikînin gelişmesinde büyük katkısı bulu-
nanlardandır14. 

Padişahların himayeleri sonucu İstanbul’a çeşitli yerlerden çok 
sayıda musikîşinas gelmiştir. Bu dönemde yaşayan musikîşinaslardan 
bazıları şunlardır: 

Derviş Ali Esved (ö. 1614), Koğacı-zâde Şeyh Mehmed (ö. 
1617), Aziz Mahmud Hüdâyî  (ö. 1628), Bezci-zâde Mehmed 
Muhiddin (ö. 1611), Müstakim Efendi (ö. 1709), Şinasî (ö. 1702), 
Musâhib Sarıkçı Mustafa Paşa (ö. 1685), Abdüllatif Ali Efendi (ö. 
1688),  Zâkirî Hasan Efendi (ö. 1632), Selanikli Ahmed Ağa (ö. ?), 
Abdülgani Gülşenî (ö. 1704), Zihnî (ö. 1622), Taşçı-zâde Recep Çele-
bi (ö. 1690), Recep Abrîzî (ö. 1691), Süngerci-zâde Recaî ( ö. Yüzyı-
lın ilk çeyreği), Gevrek-zâde Mustafa Ağa (ö. 1680), Mustakim Şeyh 
Mehmed (ö. 1612), Mazlûm (ö. 1661), Şeyh Osman Efendi (ö. 1683), 
Nasuh Paşa-zâde Ömer Efendi (ö. 1665), Yakub-zâde Mehmed Efendi 
(ö. 1666), Sütçü-zâde İsa (ö. 1627), Hicazî (ö. 1630), Evliya Çelebi (ö. 
1682), Şeyh Abdülkerim (ö. 1634), Kasımpaşalı Osman Efendi (ö. 
1651), Şehlâ Hasan Çelebi (ö. ?), Hafız Kumral (ö. ?), Bedri Mehmed 
Efendi (ö. 1654), Sadâî (ö. 1655), İmam Yusuf (ö. 1647), Benli Hasan 
Ağa (ö. 1665), Şaban Dede (ö. 1650), Kadri Çelebi (ö. 1651), Mevlevî 
Yusuf Dede (ö. 1669), Ebubekir (ö. 1666), Derviş Ali Şirugani (ö. 
1714), Murad Ağa (ö. 1673), Küçük İmam (ö. 1674), Hatip-zâde Os-
man Efendi (ö. 1680), Köçek Derviş Mustafa Dede (ö. 1683), Nane 
Ahmed Çelebi (ö. 1686), Şerif Çelebi (ö.  ?),  Hafız Post (ö. 1694), 
Vehbi Osman Efendi (ö. ?), Ahenî Mehmed (ö. 1700), Abdülbaki Arif 
Efendi (ö. 1713)15. Hafız Post’un öğrencisi olan Itrî ise devrin üstat 
şahsiyetlerindendir16.   

XVII. yüzyıl, Türk edebiyatının her dalında olduğu gibi, şiirde 
de en gelişmiş bir dönemdir.  Her ne kadar, şairler üzerinde İran şiiri-
nin etkileri görülmeye devam ediyorsa da, Türk şairleri nazım ve 
ahenk inceliğinde İran edebiyatı temsilcilerinden geri kalmamışlar, 

                                                
14 M. Nazmi Özalp, a.g.e., I, 359. 
15 Bu isimler hakkında bkz. M. Nazmi Özalp, a.g.e., I, 362-397. 
16 Konuyla ilgili bkz. Nuri Özcan, “Osmanlılarda Mûsikî”, Osmanlı Ansiklopedisi, 

İstanbul 1996, III, 225-233. 
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hatta onlardan üstün olduklarını iddia eder duruma gelmişlerdir17. Bu 
devir divan edebiyatımız, başka bir devrede görülmesi mümkün ola-
mayacak çok geniş bir temsilci kadrosuna sahip bulunmaktadır18. Sa-
rayın, geçmiş asırlarda olduğu gibi, şair ve ilim adamlarını korumaya 
devam etmesi, XVI. yüzyılda ulaşılan edebî seviyenin bu yüzyılda da 
muhafaza edilmesine neden olmuştur. Dönemin padişahlarından III. 
Murad “Murad, Muradî”, III. Mehmet “Adnî, Muhammed”, I. Ahmet 
“Bahtî”, II. Osman “Fârisî”, IV. Murat  “Murâdî” ve IV. Mehmet 
“Vefaî” mahlaslarıyla şiir yazan birer şairdirler19. 

Divan edebiyatında, 1603 yılında klasik devir sona ermiş, onun 
yerine “Sebk-i Hindî” diye isimlendirilen yeni bir akım başlamıştır. 
Şiir, bir önceki yüzyılın sağlam temelleri üzerinde gelişmiştir. Türk 
edebiyatı, bu dönemde gazel ve kasîde alanında altın çağını yaşar. 
Usta kasîdeci Nef‘î (ö. 1635), hikmet şairi Nâbî (ö. 1712), samimi 
edalı Şeyhülislam Yahyâ (ö. 1643) ve Sebk-i Hindî’nin ilk temsilcileri 
Nâilî (ö. 1666) ve Neşatî (ö. 1674) ile Ramî Mehmet Paşa (ö. 1707), 
Fasîh (?) bu çağın usta şairlerindendir. Şeyhülislam Bahaî (ö. 1653), 
Fehîm-i Kadim (ö. 1648), Sâbit (ö. 1712), Sabrî (ö. 1645), Alî (ö. 
1648), Riyazî (ö. 1645), Şehrî (ö. 1660), Nedîm-i Kadim (ö. 1670), 
Sabûhî (ö. 1647), Vecdî (ö. 1660) gibi şairler gazel ve kasideleri ile 
tanınmışlardır20. Gani-zâde Nadirî (ö. 1626), Nev‘î-zâde Atâyî (ö. 
1635), Nergisî (ö. 1635), Müftî Aziz (?) ve Hulvî Mahmud (?) ise dö-
nemin önemli hamse yazarlarıdır21.  

Hüseyin Lâmekânî (ö. 1624), Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1628), 
Ankaravî İsmail Efendi (ö. 1631), Abdülmecid Sivâsî (ö. 1639), 
Abdülahad Nûrî (ö. 1650), Akkirmanlı Nakşî (ö. 1651), Oğlan Şeyh 
İbrahim (ö. 1655), Elmalılı Ümmî Sinan (ö. 1657), Sarı Abdullah 
Efendi (ö. 1660), Fenâyî (ö. 1665), Sun‘ullah Gaybî (ö. 1676), Niyazi 
Mısrî (ö. 1693) de bu asırda yaşayan önemli mutasavvıf şairlerdendir. 

                                                
17 Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçe-

si, Ankara 1991, s.1. 
18 Tahir Üzgör, a.g.e., s.2.  
19 Konuyla ilgili olarak bkz. Coşkun Ak, Şair Padişahlar, Ankara 2001; Ali Fuat 

Bilkan, “Osmanlı Hanedanının Sanat Tarihçesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 
Osmanlı Özel Sayısı,  Şubat-Temmuz 2000, Sayı: 4-5, s. 331-352. 

20 Dönemin şairleri için bkz. Mustafa İsen-Cemal Kurnaz, a.g.e., III, 164; N. Sami 
Banarlı, a.g.e., II, 651-736; Gölpınarlı, a.g.e., s. 10-22,  İskender Pala, “Osmanlı 
Edebiyatı”, Osmanlı Ansiklopedisi,  İstanbul 1996, IV, 147-265; Vasfi Mahir 
Kocatürk, Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul 1947, s. 9-10.  

21 Hamseler ve Atâyî’nin Hamsesi için bkz. Tunca Kortantamer, Nev‘î-zâde Atâyî ve 
Hamsesi, İzmir 1997, s. 10-16. 
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Bu dönemde manzum kırk hadis tercümeleri yapan şairler şun-

lardır: Abdurrahman Hıbrî (ö. 1659), Fethî-i Karamânî (ö. 1694), 
Feyzî-i Kefevî (ö. 1614), Hâkânî (ö. 1606), İsmail Rusûhî (ö. 1631), 
Mehmed Kemaleddin (ö. 1622), Okçuzâde (ö. 1630), Sehmî Mehmed 
Çelebi (ö. 1645), Seyyid Kadrî Efendi (ö. 1603’ten sonra), Abdülke-
rim Celvetî (ö. 1689), Hıbrî Ali (ö. 1669), Seyyid Kadrî (III. Mehmet 
devri), Süleyman İzmirî (ö. 1691)22 

Kuloğlu, Kâtibî, Kayıkçı Kul Mustafa, Âşık Ömer, Âşık Gazi, 
Âşık Hasan, Gevherî, Seyyahî, Üsküdarî, Keşfî, Demircioğlu ve Kara-
caoğlan ise dönemin ileri gelen saz şairlerindendir23. 

Bu dönemde yazılan mensur edebî eserlerin başında “Şuarâ Tez-
kireleri” yer almaktadır. Tamamı yedi adet olan bu tezkireler şunlar-
dır: Sadıkî’nin Mecmau’l-Havâs, Riyâzî (ö. 1644)’nin Riyâzu’ş-Şuarâ, 
Kaf-zâde Fâizî (ö. 1622)’nin Zübdetü’l-Eş‘âr, Rızâ (ö. 1671)’nın Tez-
kire-i Şuarâ, Yümnî (ö. 1662)’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ, Âsım (ö. 
1675)’ın Zeyl-i Zübdetü’l-Eş‘âr ve Güftî (ö. 1677)’nin Teşrifâtü’ş-
Şuarâ’sıdır24. 

Veysî (ö. 1627) ve Nergisî (ö. 1635), sanatlı ve süslü nesir üslu-
bunun temsilcileridir. Evliyâ Çelebi (ö. 1682)’nin Seyahatnâme’si 
kültür tarihimizin önemli eserlerindendir. Kâtip Çelebi (ö. 1658), çe-
şitli sahalarda yazdığı eserlerle dönemin ileri gelen şahsiyetlerinden 
biridir. Tarih sahasında ise Peçevî (ö. 1649) ve Nâimâ (ö. 1716) bu-
lunmaktadır.  

Divan’ı üzerinde çalıştığımız Celvetî tarîkatının önemli şeyhle-
rinden biri olan Fenâyî Cennet Eefndi,  ana hatlarıyla verdiğimiz bu 
sosyal, kültürel ve edebî çevre içerisinde yaşamış ve Divan’ını da yine 
bu şartlar altında oluşturmuştur.  

 
 

                                                
22 Kırk hadislerle ilgili bkz. Abdülkâdir Karahan, Türk İslâm Edebiyatında Kırk 

Hadis, İstanbul 1954, s. 197-234; Hasan Aksoy, Mustafa Âlî’nin Manzum Kırk 
Hadis Tercümeleri, İstanbul 1991, s. 5-11; Selahattin Yıldırım, Osmanlı’da Kırk 
Hadis Çalışmaları, İstanbul 2000, s. 97-190. 

23 Bkz. N. Sami Banarlı, a.g.e., II, 651; M. Fuat Köprülü, XVII. Asır Sazşâirleri, 
Ankara 1962. 

24 Bkz. Filiz Kılıç, XVII. Yüzyıl Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendir-
meler, Ankara 1998, s. XXX-XXXIV. 



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

FENÂYÎ CENNET EFENDİ, HAYATI VE ESERLERİ 
 
A. HAYATI 
Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatı ile ilgili ilk bilgiler XVIII. yüz-

yılda yazılan biyografik eserlerde bulunmaktadır. Uşşâkî-zâde Seyyid 
İbrahim Hasib (ö. 1723)’in Uşşâkî-zâde Zeyli1 ve Şeyhî Mehmed 
Efendi (ö.1732)’nin Vakâyiü’l-Fudalâ2 isimli Şakâik zeyilleri ile yine 
bu dönemde yazılan şuara tezkirelerinden Safâyî Mustafa (ö. 
1725)’nın Tezkie-i Şuarâ’sı3, Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa (ö. 
1783)’nın Nuhbetü’l-Âsâr min Ferâid’i-l Eş‘âr’ı4, Hafız Hüseyin 
Ayvansarâyî (ö. 1786)’nin Hadîkatü’l-Cevâmî5’ ve Tezkire-i 
Ayvansarâyî’si6, İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1724)’nin Silsile-i Tarîk-ı 
Celvetî’si7 ve Müstakim-zâde Süleyman Sâdeddin (ö. 1787)’in 
Mecelletü’n-Nisâb’ı8  söz konusu asrın şairimizden bahseden kaynak-
larıdır.   

Mehmet Tevfik (ö. 1892)’in Kâfile-i Şuarâ9, Mehmed Süreyya 
(ö. 1909)’nın Sicill-i Osmânî10, Bağdatlı İsmail Paşa (ö. 1920)’nin 
İzâhu’l-Meknûn fi’z-Zeyli alâ Keşfi’z-Zünûn an Esâmil-Kütübi ve’l-
Fünûn11, Bursalı Mehmed Tahir (ö. 1924)’in Osmanlı Müellifleri12, 

                                                
1 Uşşâkî-zâde Seyyid İbrahim Hasib, Uşşâkî-zâde Zeyli, (Haz. Hans Joachim 

Kissling), Otto Harrassowitz, Wıesbaden, 1965.  
2 Şeyhî Mehmed Efendi, Şekâik-i Nu‘maniyye Zeyilleri Vekâyiu’l-Fudalâ, (Haz. 

Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989. 
3 Safâyî Mustafa, Tezkire-i Şuarâ, Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. 2549. 
4 Kemiksiz-zâde Saffet Mustafa, Nuhbetü’l-Âsâr min Ferâidi’l-Eş‘âr, İSAM, nr: 

10663. 
5 Hafız Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-Cevâmî I-II, İstanbul 1281. 
6 Günay Kut, “Vefeyât-ı Ayvansarayî ve Nüshaları ya da Tezkire-i Ayvansarayî”, 

Türklük Bilimi Araştırmaları Agâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı III, Harvard 2000, s. 
151-277. 

7 İsmail Hakkı Bursevî, Silsile-i Tarîk-ı Celvetî, İstanbul 1887. 
8 Müstakim-zâde Süleyman Sa‘deddin Efendi, Mecelletü’n-Nisâb, (Tıpkıbasım), 

Ankara 2000. 
9 Mehmet Tevfik, Kâfile-i Şuarâ, İstanbul 1290. 
10 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul 1311. 
11 Bağdatlı İsmail Paşa, Îzahu’l-Meknûn fi’z-Zeyl ‘alâ Keşfi’z-Zünûn ‘an Esâmî’l-

Kutüp ve’l-Fünûn I (Nşr. Kilisli Muallim Rifat-Şerafettin Yaltkaya), İstanbul 
1945. 

12 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri I-III, İstanbul 1333. 
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Hüseyin Vassaf (ö. 1929)’ın Sefîne-i Evliyâ13 ve H. Kamil Yılmaz’ın 
Aziz Mahmud ve Celvetiyye Tarîkatı14 isimli eserlerinde de Fenâyî 
hakkında bilgi bulunmaktadır.  

Bu saydığımız müelliflerden, şairimizle ilgili en geniş bilgi ve-
reni Uşşâkî-zâde’dir. Şeyhî Mehmed Efendi’nin verdiği bilgiler küçük 
farklara rağmen söz konusu eserle hemen hemen aynıdır. Fenâyî Cen-
net Efendi hakkında bilgi veren bir diğer önemli müellif, İsmail Hakkı 
Bursevî’dir.  

     
1. Doğumu, Adı ve Mahlası 
Yukarıda bahsettiğimiz kaynaklarda Fenâyî Cennet Efendi’nin 

doğum tarihine ilişkin doğrudan bir bilgi yer almamaktadır. Ölüm 
tarihinin tam olarak tesbiti (25 Cemâziye’l-âhire 1075/ 12 Ocak 1665) 
ve doksan yaşında15 öldüğü bilgisinden hareketle, hicrî takvimi de göz 
önünde bulundurarak, kesin olmamakla birlikte, şairin 1577 yılından 
sonra doğduğu sonucuna vardığımız Fenâyî, İstanbul’un Tophane 
semtinde doğmuştur.  

Asıl adı Mehmed (Mehemmed)’tir16. İsmini bilmeyenlerce ken-
disine “Ehl-i Cennet” diye hitap edilmiş, daha sonra ise bu hitap şekli 
kısaltılarak “Cennet” şeklini almıştır17. Üsküdar’da bulunan Aziz 
Mahmud Hüdâyî  (ö. 1628) dergahında şeyhlik yapmış olan Gafûrî (ö. 
1667), aynı dergahta şeyhlik yapanları nazmettiği bir şiirinde, 

 
Anın yerine geçti Ehl-i Cennet 
Mehemmed nâmıdur mahlas Fenâyî18 
 

ifadelerini kullanmaktadır. “Fenâyî Cennet Mehmed Efendi”19, “Cen-
net Mehemmed Efendi” ve “Mehemmed Fenâyî Cennet Efendi”20 şek-
linde de isimlendirilmiş, Bursalı İsmail Hakkı’ya göre ise “Ehl-i Cen-
net Efendi” diye tanınmıştır21. Hayatı hakkında bilgi bulunan kaynak-
                                                
13 Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ I-III, Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar nr. 2307-

2309. 
14 H. Kamil Yılmaz, Aziz Mahmud ve Celvetiyye Tarîkatı, İstanbul 1982. 
15 Şeyhî, a.g.e., I, 555.   
16 Safayî ve Mehmet Tevfik bu ismi Mahmud olarak göstermişlerdir. Bkz. Safayî 

Mustafa, a.g.e., yk. 55b; Mehmet Tevfik, a.g.e., s. 104. 
17 Müstakim-zâde, a.g.e., yk. 342a. 
18 Divân-ı Hasan Rızayî kapak sayfası (H. Kamil Yılmaz’dan naklen)  
19 Günay Kut, a.g.m., s. 200. 
20 Hüseyin Vassaf, a.g.e., III, 16. 
21 İ. Hakkı Bursevî, a.g.e., s. 90. 
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ların bir çoğu Cennet Efendi başlığını kullanılmaktadır22. Biz de ça-
lışmamızda Cennet Efendi ve Fenâyî ismini kullanacağız. 

Şairlerin şiirlerinde kullandıkları, onunla şöhrete ulaştıkları 
“takma ad” anlamına gelen ve şairin imzası niteliğini taşıyan mahlas, 
bir şairin şiirleriyle bir başka şairin şiirlerinin karışmamasını sağlar. 
Mahlasın böyle bir ayırıcı vasfı olmasına rağmen aynı mahlas birden 
fazla şair tarafından kullanılmışsa durum biraz daha karmaşık bir hale 
gelir. Edebiyatımızda, çeşitli sebeplerden dolayı, aynı mahlası kulla-
nan çok sayıda şair bulunmaktadır23.  Fenâyî mahlası da birkaç şairin 
kullandığı mahlaslardan biridir. Yaptığımız araştırma sonunda, şairi-
miz Fenâyî’den başka, aynı mahlası kullanan altı şairin daha olduğu 
tesbit edilmiştir. Bunlar; Sehî Bey ve Latîfî’nin Fatih döneminde ya-
şadığını bildirdikleri yoksul bir şair olan Fenâyî (XV. yy.)24, Lazkiye 
şeyhi Fânî Dede’nin oğlu Fenâyî Dede (ö. 1519)25, Gülşenî şeyhlerin-
den Kastamonulu La‘lî Mehmet Fenâyî (ö. 1700)26, “Odabaşı Şeyhi” 
olarak bilinen Şumnulu Fenâyî Mustafa Efendi (ö. 1703)27, Ümmî Si-
nan-zâde Ced Hasan Efendi’nin halifelerinden Mehmed Fenâyî (ö. 
1727)28 ve Celvetiyye tarîkatının Fenâiyye kolunun kurucusu ve şeyhi 
Kütahyalı Fenâyî Ali Efendi  (ö.  1745)’dir 29.  

                                                
22 Bkz. Kemiksiz-zâde Saffet Mustafa, a.g.e., yk. 22a; Safayî, a.g.e., yk. 55a; Meh-

met Tevfik, a.g.e., s. 104; Vassaf, a.g.e., III, 16;  Bursalı Mehmet Tahir, a.g.e., I, 
54; Günay Kut, a.g.m., s. 200; Mehmet Süreyya, a.g.e., II, 88. (Bu eserde mahlas 
yanlış olarak “Fennî” şeklinde verilmiştir.)  

23 Bu konuda bkz. Mustafa İsen, “Divan Edebiyatında Mahlasdaş Şairler”, Ötelerden 
Bir Ses Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Anka-
ra 1997, s. 195-208. Mahlas seçimiyle ilgili olarak yine bkz. Ömer Faruk Akün, 
“Divan Edebiyatı” DİA., İstanbul 1994, IX, 394-396.   

24 Bkz. Sehî Bey, Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt (Haz. Mustafa İsen), Ankara 1988, 
s. 137; Latîfî, Latîfî Tezkiresi, Tezkiretü’ş-Şuarâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (Haz. 
Mustafa İsen), Ankara 1999, s. 122. 

25  İlhan Genç, Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye İnceleme-Metin, Ankara,, 
2000, s. 421-424. 

26 Himmet Konur, “Gülşenîliğe Dair Bir Eser: Nazir İbrâhim’in Beyân-ı Tarîkat-ı 
Gülşenî’si” , Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 3, Nisan 2000, 
s. 76; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1986, VII, 561.  

27 Safayî Mustafa, a.g.e., yk. 223a-b. Ayrıca bkz. Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., I, 529;  
Kazasker Salim Efendi, Tezkire-i Salim, İstanbul 1315, s. 548-549; Vassaf, a.g.e.,  
III,  21-22; Mehmed Sirâceddin, Mecma‘-ı Şu‘arâ ve Tezkire-i Üdebâ (Haz. 
Mehmet Arslan), Sivas 1994, s. 51-52. 

28 Müstakim-zâde, a.g.e., yk. 342a. 
29 Ahmed Hilmi, Ziyâret-i Evliya, İstanbul 1327, s. 145;  Vassaf, a.g.e. III, 64-65; 

Cemal Bayak, “Fenâî Ali Efendi”, DİA, İstanbul 1996, XII, 335-336. 
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Şairimiz Cennet Efendi’nin de şiirlerinde kullandığı mahlas 
Fenâyî’dir. Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü30 isimli 
eserde, Cennet Efendi dışında, Fenâyî mahlasını kullanan beş şair gös-
terilmesine rağmen, bu şairlerin hayatları ve bulundukları kaynaklarla 
ilgili verilen bilgiler hatalıdır. Latîfî Tezkiresi kaynak gösterilerek, 
Fatih döneminde yaşayan Fenâyî ile ilgili olarak verilen, “Kanunî dö-
neminde Şam’da bulunduğu ve İstanbul Aksaraylı olduğu”31 bilgisi, 
Latîfî Tezkiresi’nde yer almamaktadır32. Görebildiğimiz tezkirelerin 
hiç birinde de böyle bir şahıstan bahsedilmemektedir. Yine aynı eser-
de Ahdî33 referansıyla verilen Fenâyî de eserdeki bilginin aksine Ma-
nisalı değil, Kütahyalıdır ve yukarıda sözünü ettiğimiz Fenâyî Ali 
Efendi’dir. Tesbit ettiğimiz bir başka yanlış ise Cennet Efendi’yle 
ilgilidir. Cennet başlığıyla verilen bilgide34 hayatı ile ilgili Salim Tez-
kiresi kaynak gösterilmesine rağmen, bu eserde yer alan Fenâyî, Cen-
net Efendi olmayıp, Odabaşı Şeyhi Fenâyî’dir35.   

Bu mahlası kullanan şairlerden La‘lî Mehmet ve asıl konumuz 
olan Fenâyî’nin dışında kalan diğer beş şairin, kaynaklarda var olduğu 
söylenmesine rağmen, kütüphanelerde Divan’ları bulunamamıştır36.  

Fenâyî; Arapça “yokluk, yok olma, zeval, bekâsızlık, devamsız-
lık” gibi anlamlarla birlikte, tasavvufta çok daha geniş anlamlar ifade 
eden37 Fenâ kelimesine nisbet yapılarak oluşturulan, fenâya ait, yoklu-
ğa ait anlamına gelen  bir kelimedir. Mahviyet, kendini hor görme, bir 
düşkünlük hali, bir hayat ârızası ve talihsizliği bildiren bir mahlastır38. 
Ayrıca bu mahlas, halk edebiyatı şairlerince Arap alfabesindeki harf 

                                                
30 Haluk İpekten vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatında İsimler Sözlüğü, Ankara 

1988, s. 136-137  
31 Bkz. Haluk İpekten vd., a.g.e, s.136. 
32 Bkz. Latîfî, s. 122.  Burada, Aşkî anlatılırken, Fenâyî isimli yoksul bir şairin bir 

beyti verilmektedir.  
33 Bkz. Haluk İpekten vd., a.g.e., s. 137. 
34 Haluk İpekten vd., a.g.e., s. 89. 
35 Kazasker Salim, a.g.e.,  s. 548-549. 
36 Süleymaniye Kütüphanesi İzmir Bölümü nr. 538’de, özensiz bir yazıyla ve farklı 

kalemlerle yazılmış, üzerinde karalamalar yapılmış, içerisinde farklı şairlerin şiir-
leri bulunan,  Fenâyî adına kayıtlı bir Divan olmasına rağmen, yazma üzerinde 
yaptığımız incelemede bu eserin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

37 Bkz. Etem Cebecioğlu, Tasavvuf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Ankara 1997, s. 
267. 

38 Ö. Faruk Akün, a.g.md., DİA., X, 395. 
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sırasına göre şairlerin adlarını bir dörtlükte toplayan şiir türü olan 
Şairnâmelerde de geçmektedir39. 

Fenâyî mahlasını kullanan Cennet Efendi’nin bu mahlası niçin 
tercih ettiği veya bu mahlasın kendisine kim tarafından verildiği husu-
sunda bilgi bulunmamaktadır. 

 
2. Ailesi 
Fenâyî Cennet Eefndi’nin ailesiyle ilgili bilgimiz oldukça sınır-

lıdır. Sadece babası ve kardeşine ait az da olsa bilgi bulunmaktadır. 
Yaptığımız araştırmalar neticesinde, ne yazık ki bu ikisinin dışında 
ailesi hakkında söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yoktur. 

Bağdatlı İsmail Paşa dışında, kaynakların üzerinde hemfikir ol-
duğu bilgiye göre; babası, kalem erbabından bir zât olan İshak Efen-
di40 aslen İstanbul Tophanelidir ve asıl mesleği katipliktir.  

Babası gibi katiplik mesleğini icra eden Ahmed Çelebi isminde 
bir kardeşi vardır ki bu da yine Hüdâyî’nin müritlerindendir. 
Fenâyî’yi, Hüdâyî ile tanıştıran da bu kardeşidir41. 

Hüdâyî dergahının giriş kapısının karşısındaki Cennet Efendi 
Türbesi’nde42 mezarı, Fenâyî’nin kabrinin sağ tarafında bulunan ha-
nımının isim ve kimliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fenâyî’nin, 
neslini devam ettirecek bir çocuğu da olmamıştır43.  

 
3. Öğrenimi 
Fenâyî’nin öğrenimine ilişkin kaynaklarda detaylı bilgiye rast-

lanmamaktadır. Bu konuda, Divanı’nda ve Tecelliyât isimli risalesin-
de de malumat bulunmamaktadır. Sadece Uşşâki-zâde Zeyli’nde yer 
alan, Hüdâyî ile aralarında geçen bir konuşmada, “...Sultânım ben 
evâil halimde ancak Molla Câmî’den Merfûat kısmına dek okudum, 
gayri bir nesne görmedim44..” ifadelerinden medrese öğrenimi yaptığı 
anlaşılmaktadır. Tophane’de doğup büyümesinden ve katiplik 
                                                
39 XVII. asırdan sonra yaşadığı tahmin edilen halk şairi Gubârî’nin şairnamesinin 46. 

dörtlüğünde Fenâyî ismi geçmektedir. Bkz. Doğan Kaya, Şairnâmeler, Ankara 
1990, s. 16. 

40 Bağdatlı İsmail Paşa’ya göre babasının ismi Abdullah’dır . Bkz. Bağdatlı İsmail 
Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, Esmâu’l-Müellifîn ve Âsârı’l-Musannifîn, İstanbul 1955, 
II, 290.  

41 Şeyhî, a.g.e., s.560. 
42 Cennet Efendi Türbesi’yle ilgili bkz. İ. Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle 

Üsküdar Tarihi, İstanbul 1977, I, 340-341,  
43 İ. Hakkı Bursevî, a.g.e.,  s. 90. 
44 Uşşakî-zâde, s. 548. 
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mesleğinden dolayı da İstanbul’da bulunan bir medresede eğitim gör-
düğü neticesi çıkmaktadır. Divanı’nda  iki Farsça gazel (46, 204) ve 
bir Arapça beyit (366) bulunmaktadır ki bu da onun Arapça ve Fars-
ça’ya, bu dillerde şiir yazacak kadar vakıf olduğunu göstermektedir. 
Yine Tophane’de bulunan İlyas Çelebi Camii’nde kürsi şeyhliği yap-
mış olması45 da çok iyi bir medrese eğitimi aldığını göstermektedir. 

 
4. Tarîkatı 
Hüdâyî’nin halifesi ve bir Celvetî tarîkatı şeyhi olan Fenâyî 

Cennet Efendi, gençlik yıllarında46, kendisi gibi baba mesleğini icra 
eden kardeşi Ahmed Çelebi vasıtasıyla bir gün Üsküdar’da bulunan 
Celvetiyye tarîkatı şeyhi Hüdâyî’nin ziyaretine gitmiş, huzuruna var-
dığında “inâbe” almış ve “bey‘at”47 etmiştir. Katiplik mesleğiyle haya-
tını kazanırken söz konusu tarîkata girmiş olması, Fenâyî’nin hayatın-
da önemli bir dönüm noktasıdır. Kaç yıl olduğunu bilmiyorsak da, bir 
müddet Hüdâyî’nin hizmetinde bulunmuş, ilim ve tarîkat adabı öğren-
dikten sonra Şeyh’in asadârı olmuş ve bu görevi on yedi sene sürdür-
müştür48. Bu on yedi yıllık hizmetten sonra Şeyhi tarafından Simav’a 
halife olarak gönderilmek istenince affını talep etmiş ve bunun üzerine 
Hüdâyî ; “Ben ümmî bir adamım. Senden hazır bulunan kullarına fay-
dalı olan şeyi bana ilham etmeni istiyorum (Ya Rab)”   anlamındaki 
duayı Fenâyî’ye öğreterek irşad vazifesine başlamadan önce bu duayı 
okumasını istemiştir49. Bu telkinden sonra Simav’a giderek irşad göre-
vine başlayan Fenâyî’nin ne zaman tarikata intisap ettiği, hangi tarihte 
Simav’a gittiği ve dolasıyla orada ne kadar kaldığı belli değildir. An-
cak, Hüdâyî’nin vefatına kadar Simav’da kalmış,  şeyhinin vefatından 
sonra (3 Safer 1038/1 Ekim 1628) ise İstanbul’a dönerek, Tophane’de 
inzivâya çekilmiş50 ve Hüdâyî dergahının, Hüdâyî’den sonraki ikinci 
şeyhi olan Mesud Efendi’nin 1657 yılında vefatıyla birlikte de bu der-
gaha post-nişin olmuştur51.  

 

                                                
45 Mehmed Süreyya, a.g.e. IV, 612. 
46 Safayî Mustafa, a.g.e.,  yk. 55b. 
47 Şeyhî, a.g.e.,  s. 560. 
48 Şeyhî, a.g.e., s. 560. 
49 Uşşakî-zâde, a.g.e., s. 548. 
50 Şeyhî, a.g.e., s. 560. 
51 Şeyhî, a.g.e., s. 555; Vassaf, a.g.e.,  III, 16;  Mehmed Süreyya, a.g.e.,  II, 88. 
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Fenâyî Cennet Efendi’nin tarîkat silsilesi şöyledir52: 
 
1. Hz. Muhammed Mustafa (sav.) (ö. 11 / 632) 
2.  Hz. Ali el-Murtezâ (r.a.) (ö. 48 / 668) 
3. Hasan-ı Basrî (ö. 110 / 728) 
4. Habîb-i A‘cemî (ö. 150 / 767) 
5. Dâvûd-ı Taî (ö. 184 / 800-801)53 
6. Ma‘rûf-ı Kerhî (ö. 200 / 815) 
7. Seriyy-i Sakatî (ö. 253 / 867) 
8. Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297 / 909) 
9. Mimşad-ı Dîneverî (ö. 299 / 912) 
10. Muhammed-i Dîneverî (ö. 367 / 977) 
11. Muhammed el-Bekrî (ö. 400 / 1009) 
12. Kâdî Vahyüddin veya Vecîhüddin (ö. 452 / 1060)54 
13. Ömer el-Bekrî (ö. 487 / 1094) 
14. Ebu’n-Necîb Zıyâeddin es-Suhreverdî (ö. 563 / 1167) 
15. Kutbeddin-i Ebherî (ö. 623 / 1226) 
16. Şihâbüddin et-Tebrizî (ö. 638 / 1240) 
17. Seyyid Cemâleddin et-Tebrîzî el-Ezherî (ö. 672 / 1273) 
18. İbrahim Zâhid Gîlânî (ö. 700 / 1300) 
19. Safiyyüddin-i Erdebîlî (ö. 735 / 1334) 
20. Sadreddin-i Erdebîlî (ö. 794 / 1392) 
21. Alâeddin Ali Erdebîlî (ö. 833 / 1429) 
22. Hamîdüddin-i Aksarâyî (ö. 815 / 1412) 
23. Hacı Bayram-ı Velî (ö. 833 / 1429) 
24. Akbıyık Meczûb (ö. 860 / 1455)55 
25. Hıdır Dede (ö. 918 / 1512) 
26. Mehmed Muhyiddin Üftâde (ö. 988 / 1580) 
27. Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038 / 1628) 
28. Ehl-i Cennet Efendi (ö. 1075 / 1665) 
 
Tarîkat silsilesi bu şekilde olan Fenâyî’nin tesbit edebildiğimiz 

halifeleri de şunlardır: 
 

                                                
52 Fenâyî, Divân-ı Fenâyî, Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi, nr: Y-538, yk. 1a-3a 

(sayfa kenarı); H. Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 153-154.  
53 Divan’da bu isim yerine Kutbeddin Ebhürî  (ö. 623/ 1226) yer alıyor.  
54 Divan’da bu isim Vâsibüddin şeklindedir. 
55 Bu isim Divan’da yer almıyor. 
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Şeyh Mehmet Talib Efendi: Üsküdar Şeyh Camii tekkesinde 
irşad hizmetinde bulunan Divitçi-zâde  Mustafa Efendi (ö. 1659-
1660)’nin oğludur. Önceleri ilim tahsili ile uğraşmış ve müderris ol-
muş, daha sonra tasavvufa yönelerek Fenâyî Cennet Efendi’ye intisap 
etmiştir56. Hüdâyî dergahı dördüncü şeyhi Gafûrî Mahmud Efendi (ö. 
1667)’den sonra aynı dergaha post-nişin olmuştur. Ölüm tarihi olan 
Ağustos 1679’a kadar şeyhlik görevinde bulunmuştur. Kabri, Şeyh 
Camii haziresinde ve babasının yanındadır57. Aynı zamanda bir şair 
olan Mehmet Talib Efendi, şiirlerinde Talibî mahlasını kullanmakta-
dır. Fenâyî’nin Tecelliyât isimli eserinde şiirleri bulunmaktadır58. 

 
Keşfî Osman Efendi: Celvetî şeyhlerinden olan Keşfî Osman 

Efendi Erzurumludur. Erzurum’dan Niksar’a oradan da İstanbul’a 
hicret etmiş ve Fenâyî Cennet Efendi’ye intisap ederek halifesi olmuş-
tur59. Niksar, Edirne ve İstanbul’da birer cami yaptıran Osman Efendi, 
1680 yılında İstanbul Vezneciler’de yaptırdığı Keşfî Osman Efendi 
Tekkesi adıyla anılan Celvetî tekkesinde post-nişinlik yapmıştır. 
Kâdiriyye tarîkatına da intisabı bulunan Osman Efendi 1715 yılında 
vefat etmiştir. Niksar Yeni Mahalle’de  yaptırdığı cami içinde bulunan 
kabri yol açılması sebebiyle yine aynı caminin sağ tarafına nakledil-
miştir60.   

 
Filibeli Mehmet Sabûrî (Dede Çelebi): Gafûrî Mahmud Efen-

di’den sonra Hüdâyî tekkesi şeyhi olan Mehmet Sabûrî, Celvetî 
meşayihinden Filibe zaviyesinde şeyhlik yapmış olan Mustafa Efendi 
(ö. 1676)’nin oğludur. Dede Çelebi olarak da bilinir. İstanbul’a gele-
rek, tefsir ve hadis ilimlerinde öğrenim görmüştür. Fenâyî Cennet 
Efendi’ye intisap eden61  Sabûrî, bir süre Filibe’de irşad faaliyetine 
devam etmiş, Gafûrî’nin vefatından sonra (1667) İstanbul’a gelmiştir. 
Muhtelif camilerde vâizlik görevinde bulunduktan sonra 1671 yılında 
Üsküdar-Bulgurlu’da Üçpınar Mahallesi’nde bulunan Gafûrî tekkesi-

                                                
56 Şeyhî, Uşşaki-zâde ve Ayvansarayî intisabını babasının halifelerinden olan Fidan-

cı Mehmet Efendi’ye yaptığını bildirmektedir.  
57 Bkz. H. Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 261; Vassaf, a.g.e., III, 19. 
58 Bkz. Fenâyî, Tecelliyât, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, nr: 3822, yk. 

154-159.  
59 Vassaf, a.g.e., III, 30. 
60 Bkz. H. Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 283. 
61 Bkz. Şeyhî, a.g.e., s. 430-432. H. Kamil Yılmaz Gafûrî’ye intisap ettiği  bilgisini 

vermektedir (bkz. s. 263.). 
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ne şeyh olur. Aynı yıl Kazasker Abdulkadir Efendi (ö. 1673) tarafın-
dan kendisi için Edirnekapısı civarında Keçeci Pîri Mahallesi’nde yap-
tırılan Sarmaşık tekkesine geçer62. Muhtelif camilerde va‘z ve irşad 
faaliyetiyle meşgulken 1708 yılında Sütlüce’ye nakledilir. Hüdâyî 
tekkesi şeyhlerinden Erzincanlı Mustafa Efendi (ö. 1711)’nin vefatın-
dan sonra aynı tekkeye şeyh olur. Yedi yıl kadar bu görevini sürdüren 
Sabûrî, Aralık 1717’de vefat etmiş ve Gafurî’nin yanına defnedilmiş-
tir63.       

 
Tophaneli Muhiddin Efendi: Hayatı hakkında, az da olsa bilgi 

sahibi olamadığımız Muhiddin Efendi, Üsküdarlı Haşim Baba (ö. 
1783)’nın tarîkat silsilesinde Fenâyî’den önce yer aldığını görüyoruz64. 
Bu bilgiden hareketle Muhiddin Efendi’nin de Fenâyî’nin halifesi ol-
duğu neticesine varmaktayız. Tophane Cihangir Camii civarında 
Akarca Mahallesi’nde İlyas Çelebi Camii’nin altında Akarca Tekkesi65 
adıyla bir Celvetî tekkesinin olduğu bilgimiz dahilindedir. 

 
Tophaneli Veli Efendi66: Filibe’de yaşamış bulunan Celvetî 

şeyhlerinden Mehmet Efendi’nin oğludur. Gelibolu’ya giderek bir 
süre Gafûrî Mahmud Efendi’nin yanında bulunmuştur. Bir müddet 
sonra Gafûrî tarafından İpsala’ya halife tayin edilir. Daha sonra Edir-
ne’ye giderek Saçlı İbrahim Efendi’nin hizmetine girmiştir. Bir süre 
de Tekirdağ’da görev yaptıktan sonra şeyhi tarafından İstanbul’a götü-
rülerek Cennet Efendi’ye teslim edilmiştir. Fenâyî’nin vefatı üzerine 
Tophane’de İlyas Çelebi tarafından yaptırılan mescidin altındaki 
Akarca tekkesinde inzivaya çekilir. Orta Camii vaizliği görevinde iken 
14 Temmuz 1697’de vefat etmiştir67.  
 

Şeyh Abdullah Efendi: Niksarlı, şeyh Keşfî Osman Efendi’nin 
vefatından sonra onun yerine şeyh olan Abdullah Efendi de, her ne 
                                                
62 Tekke ve tekkede görev yapan şeyhler için bkz. H. Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 279-

280. 
63 H. Kamil Yılmaz. a.g.e., s.263-264.  
64 Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3. 

Baskı,  İstanbul 1983, I, 284. 
65 Tekkeyle ilgili bkz. H. Kamil Yılmaz. a.g.e.,  s.286-287. 
66 Bu isim Veliyyüddin Mücahid şeklinde de verilmektedir. Bkz. Cemal Kurnaz-

Mustafa Tatcı- Yaşar Aydemir, Giritli Salacıoğlu Mustafa Celvetî Divan, Ankara 
2000, s. 14. 

67 Fındıklılı İsmet Efendi, Şekâik-i Nu‘maniyye Zeyilleri Tekmiletü’ş-Şakâik fî Hakkı 
Ehli’l-Hakâik, (Haz. Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989, V, 76-77. 
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kadar ölüm tarihleri arasında 61 yıl varsa da,  Fenâyî’nin halifeleri 
arasında gösterilmektedir68. 28 Aralık 1736 tarihinde vefat etmiştir. 

 
5. Ölümü 
Şeyhi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin vefatından sonra inzivaya çe-

kilmiş olan Fenâyî Cennet Efendi’nin, Tophane’de bulunan Orta Ca-
mi’de kürsi şeyhliği yaptığına dair de bilgi bulunmaktadır69. Simav’a 
gönderilmeden önce şeyhinin hizmetinde bulunduğundan dolayı, bu 
vaizlik görevi Hüdâyî’nin vefatından sonra olmalıdır. Bu konuda açık 
bir kayıt bulunmamasına karşın biz bunun Simav dönüşünden sonra 
olabileceğini düşünüyoruz. Halifelerinden Veli Efendi’nin de kendi-
sinden sonra aynı camide ve aynı görevde bulunması bu fikrimizi des-
teklemektedir. Buna göre Fenâyî, Simav’dan döndükten sonra, 1648 
ile Hüdâyî dergahına şeyh olduğu 1657 yılları arasında, Tophane Orta 
Cami’nde vâiz olarak görev yapmıştır.  

Hüdâyî’nin vefatından sonra Hüdâyî dergahına önce Balıkesirli 
Muk’ad Efendi (ö. 1639) daha sonra da Hüdâyî’nin torunu Mesud 
Efendi (ö. 1657) post-nişin olmuştur. Mesud Efendi’nin vefatıyla bir-
likte, 1657 yılında söz konusu dergahta Hüdâyî’den sonraki üçüncü 
şeyh olan Fenâyî,  sekiz yıl müddetle bu görevini sürdürmüştür.  

Fenâyî’nin doğum tarihiyle ilgili tam bir bilgi vermeyen kaynak-
lar vefatıyla ilgili kesin bir tarih vermektedirler. Kaynakların bazıları70 
1075 (1665) olarak sadece ölüm yılını verirken; Uşşâki-zâde, Şeyhî, 
Mehmet Süreyyâ ve İ. Hakkı Konyalı bu tarihi ay ve gün olarak da 
belirtmektedirler71. Bu yazarlara göre, 23 Cemâziye’l-âhire 1075 (10 
Ocak 1665) tarihinde, Üsküdar’da vefat etmiştir. Vefatına düşürülen 
tarih beyitlerinden birinde, gün ismi de belirtilerek:  

 
Cemâziye’l-âhirüñ yirmi beşi 
Düşenbe gicesi oldı revâna 
 

                                                
68 Bkz. Fındıklılı, a.g.e., V, 449.   
69 Mehmed Süreyya bu caminin İlyas Çelebi Camii olduğunu kaydetmektedir , Bkz. 

M. Süreyya, a.g.e., IV, 612.   
70 Bkz. Vassaf, a.g.e., III, 18; Müstakim-zâde, a.g.e., yk. 342a; Kemiksiz-zâde, 

a.g.e., yk. 22b; Ayvansarayî, a.g.e., s. 198; Safayî, a.g.e., yk. 55b; Bursalı M. Ta-
hir, Osmanlı Müellifleri, I, 54; H. K. Yılmaz ay ve gününü hesap etmediğinden 
dolayı bu tarihi m. 1664 olarak göstermiştir.  

71 Bkz. Şeyhî, a.g.e., s. 560; M. Süreyya, a.g.e.,II, 88; İ. Hakkı Konyalı, a.g.e., s. 
341.  
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ifadeleri kullanılmaktadır. Buna göre, 12 Ocak 1665 Pazartesi gecesi 
öldüğü sonucu çıkmaktadır72. Gün ismi de verilerek gösterilen bu 
ölüm tarihinin en doğru bilgi olduğu kanaatindeyiz. Bu beytin yer 
aldığı Divan nüshasında (Mihrişah Sultan, nr.160)  Gafûrî’nin şiirleri-
nin bulunması sebebiyle bu tarih beytinin de Gafurî’ye ait olabileceği-
ni düşünüyoruz. Vefatına düşürülen tarihlerden bazıları şöyledir: 

 
Ehl-i Cennet aldı bûyın cennetin (Nâlî Mehmet)73 
 
Cennet Efendi’ye ola dâr-ı cinân mekân (Şeyh Nazmi)74 
 
Müstakim-zâde, Fenâyî’nin vefatı için “Bereket-i Cennet” 

(1075) terkibini kullanmıştır75. Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah 
Sultan Bölümü 160 numarada kayıtlı Fenâyî Divanı’nın 2b-3a varak-
ları arasında Fenâyî’nin vefatı için yazılan 18 adet manzum tarih beyti 
bulunmaktadır. Bu beyitlerden bir kaçını veriyoruz: 

 
Bağladı dâr-ı fenâda rıhleti 
‘Âlem-i bâlâda bulsun cenneti (1075)76 
 
Vefâtına melekler dedi târîh 
Fenâyî kasd-ı râh itdi cinâna (1075)77 
 
N’ola görse dü-‘âlemde likâyı 
Civâr-ı kudse ‘azm itdi Fenâyî78 
 
İşidenler didiler târîhini 
Ehl-i Cennet buldı kân-ı cenneti (1075) 
 
Mezarı, Aziz Mahmud Hüdâyî Camii’nin giriş kapısının karşı-

sında bulunan Cennet Efendi Türbesi’ndedir. Bu türbe bir yangın ge-

                                                
72 Fenâyî, Divân-ı Fenâyî, Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan nr: 160, yk. 

2a. 
73 Safayî, a.g.e.,  yk. 55b; Şeyhî, a.g.e., s. 561;  Uşşâkî-zâde, a.g.e., s. 548; 

Ayvansarayî, a.g.e., s. 198. 
74 Kemiksiz-zâde, a.g.e., yk. 22b; Şeyhî, a.g.e.,  s. 560. 
75 Müstakim-zâde, a.g.e., yk. 174a. 
76 Bu mısranın ebced karşılığı 1075 değil 801’dir. 
77 Bu mısranın ebced karşılığı 1075 değil 1085 çıkmaktadır. 
78 Bu mısranın ebced karşılığı 1022’dir. 
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çirmiş ve Rabia isminde bir hanım tarafından 1870’de yeniden yaptı-
rılmıştır. Türbe ve haziresindeki mezarların bir kısmı Aziz Mahmud 
Hüdâyî haziresine taşınmıştır79. Bugün sadece makber ve etrafının 
duvarları mevcuttur. Üzeri açık olan türbede Fenâyî’nin mezarının 
sağında ismi belirtilmeyen hanımının, solunda ise yine ismi verilme-
yen bir halîfesinin mezarı bulunmaktadır. Ayrıca bu türbede, türbeyi 
yaptıranlara ait beş mezar daha vardır. 

 
6. Tasavvufî ve Edebî Şahsiyeti 
Fenâyî Cennet Efendi, hayatı hakkında bilgi veren kaynaklarda, 

edebî kişiliğinden daha çok tasavvufî kişiliğiyle ön plana çıkar. Bu 
kaynaklara göre o, Celvetî tarîkatı şeyhlerinin büyüklerindendir80. Fe-
yiz ve kerâmetleri “hurşîd gibi nur-efşân”dır81. “Riyâzât ve mücâhedât 
sahibi”, veli olduğu şüphe götürmeyen bir zâttır82. Kerâmet sahibi fenâ 
fi’llâh derecesine ulaşmış Anadolu şeyhlerinden mübarek bir kişidir83. 
Şeyh (Aziz Mahmud Hüdâyî) seccâdesinin dönen tesbihi ve şeyhten 
sonra gelen iki zevk sahibinden birisidir84. Vaazlarını dinleyen Şeyhü-
lislam Minkârî-zâde Yahya Efendi (ö. 1677) ’nin85, Fenâyî’nin vaazla-
rı sırasında irticalen konuşması ile zahirî ve bâtınî ilimlerdeki behresi-
ne hayret etmesi ve bu durumunu takdirle karşılaması da86 onun zâhirî 
ve bâtınî yönünün ne derecede olduğunu göstermektedir. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fenâyî Cennet 
Efendi, Celvetî tarîkatının önde gelen şeyhlerinden keramet sahibi bir 
Anadolu evliyâsıdır. Hayatı ile ilgili verdiğimiz bilgiler göz önünde 
bulundurulduğunda; mütevâzı, makam ve mevkide gözü olmayan, 
dünyadan bir beklentisi bulunmayan ve kendisini tamamen Allah’a 
adamış bir kişi olduğunu ifade edebiliriz. Vaizlik görevinde bulunma-
sı, Arapça ve Farsça’yı iyi derecede bilmesi, şiirlerinde, diğer bir çok 
mutasavvıf şairin divanında (ör. Niyazi Mısrî, Aziz Mahmud Hüdâyî, 
Sun‘ullah Gaybî, Sinan Ümmî vb.) rastlayamadığımız kadar çok fazla 

                                                
79 İ. Hakkı Konyalı, a.g.e., II, 340-341. 
80 Bursalı M. Tahir, a.g.e., I, s. 54; Vassaf, a.g.e., yk. 18. 
81 Kemiksiz-zâde, a.g.e., s. 22b. 
82 M. Süreyyâ, a.g.e., II, s. 88. 
83 Şeyhî, a.g.e.,  s. 560. 
84 İ. Hakkı Bursevî, a.g.e., s. 90. 
85 Hayatı hakkında bkz. İlmiye Salnâmesi Osmanlı İlmiyye Teşkilâtı ve Şeyhülis-

lâmlar (Haz. Seyit Ali Kahraman, Ahmed Nezih Galitekin, Cevdet Dadaş), İstan-
bul 1998., s. 392. 

86 Uşşâkî-zâde, a.g.e., s.549. 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

29

sayıda âyet ve hadis kullanması da dinî ilimlere ne derecede vâkıf 
olduğunu göstermektedir.  

Tasavvufî şahsiyeti hakkında az da olsa bilgi veren kaynaklar şa-
irimizin edebî yönü üzerinde hiç durmazlar. Söz konusu kaynaklarda, 
bir cümle ile sadece divan sahibi bir şair olduğundan bahsedilir, fakat 
şairliği hakkında her hangi bir değerlendirmeye yer verilmez. Divan 
edebiyatı şairleri, genel olarak şiir hakkındaki görüşlerini, yazmış ol-
dukları şiirlerde bir beyitle vermelerine ve bu konuda mesnevilerinde 
ayrı bir bölüm bile bulunabilmesine rağmen87, Fenâyî’nin şiirlerinde 
bu hususta her hangi bir beyit yer almamaktadır. Günümüze kadar 
yazılan edebiyat tarihlerinde ve antolojilerde de Fenâyî ve şiiri hak-
kında her hangi bir değerlendirme yoktur. Bu nedenlerden dolayı şiir-
lerinden hareketle şairliği ile ilgili şunları söyleyebiliriz: 

Her şeyden önce Fenâyî mutasavvıf bir şairdir. Şiirlerinde yoğun 
bir şekilde tasavvuf öğretisi yer almaktadır. Asıl amaç sanat yapmak 
olmadığından, bazen anlatmak istediği şeyleri çok sade deyişlerle ifa-
de eder. Maksadı tasavvuf öğretisini anlatmak olduğundan, aşağıdaki 
örneklerde görüleceği gibi, bir beyit veya bir mısra hiç değişmeden 
birkaç şiirde aynen tekrarlanmıştır.  

 
Visâlüñ ‘îdini eyle müyesser  
İde sâliklerüñ tâ Ĥacc-ı ekber (82/1, 100/1)88 
 
Muĥabbet dârına ber-dâr olan lâ-büd olur Manśûr (95/3, 281/4) 
 
Gerek Selmân u Âśaf Enverîdür (22/3, 47/4) 
 
Lâ mekân milki hümâsın ķılmaġa her dem şikâr (173/4, 208/5) 
 
Şiirlerinin büyük bir kısmı ilahî formuyla yazılmıştır ki, bunu da 

doğal kabul etmek gerekir. Çünkü bir çok tarîkatta olduğu gibi 
Celvetîlerde de mûsikînin özel bir yeri vardır ve bu forma sahip şiirler 
bestelenerek âyinlerde icra edilmektedir89. Şiirlerine muhteva yönün-

                                                
87 Harun Tolasa, “Divan Şairlerinin Kendi Şiirleri Üzerine Düşünce ve Değerlen-

dirmeleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir 1982, I, 16-17.  
88 Şiirlerden sonra verilen rakamlardan ilki Divan metnindeki şiir, ikincisi beyit 

numarasını ifade etmektedir. 
89 Celvetiyye’de musikinin önemli bir yeri vardır. Bu konuda bkz. H. Kamil Yılmaz, 

a.g.e., s. 298-298.  
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den bakıldığında, Fenâyî için “Birinci derecede bir mutasavvıf şairdir” 
denilebilir. 

Fenâyî, uzun bir süre şeyhi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin yanında 
kalmış ve ona hizmet etmiştir. Celvetî tarîkatının kurucusu olan şeyhi, 
aynı zamanda “Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı”nın da önemli şairle-
rinden birisidir90. Fenâyî de şeyhi Aziz Mahmud Hüdâyî gibi Yunus 
tesirinde kalan91 vahdet-i vücûdçu bir şairdir. Dolayısıyla Fenâyî, 
Hüdâyî’nin şiirlerinden etkilenmiştir. Bu etki şiirlerinde açıkça görü-
lür. Örneğin Hüdâyî’nin bir müfredinde geçen: 

 
Sâlik-i râh-ı hakîkat ol begüm evlâ budur 
Mazhar-ı nûr-ı hakîkat ol begüm a‘lâ budur92   
 

ifadeleri Fenâyî’de şu şekildedir: 
 

‘Âmil-i ‘ilm-i şerî‘at ol begüm 
Kâmil-i râh-ı ţarîķat ol begüm 
Vâśıl-ı sırr-ı haķîķat ol begüm 
Geç sivâdan Ĥażret-i Mevlâya ir (56/6) 

  
Yine Hüdâyî’nin; 
 

Açıver ‘uşşâka vahdet yolların  
Sen ‘inâyet eyle Allâhum meded93 

 
beyti hemen hemen aynı kelimelerle Fenâyî Divanı’nda yer almakta-
dır. 
 

Açı vir ‘uşşâķa vaĥdet yolların 
Sen ‘inâyet it meded yâ Rabbenâ (306/1) 
 
Bu etkilenme kullanılan rediflere de yansımıştır. Hüdâyî Diva-

nı’nda bulunan: 

                                                
90 Şiirleri ve şairliğiyle ilgili bkz. Ziver Tezeren, Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi I, 

İstanbul 1984; Ziver Tezeren, Seyyid Aziz Mahmud HüdayiDivânı II, İstanbul 
1985.  

91 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 7. Baskı, Ankara 1991, s. 
348. 

92 Z. Tezeren, Seyyid Aziz Mahmud HüdayiDivânı II, 191. 
93 Z. Tezeren, a.g.e., II, 44. 
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Tînet-i Âdemde konmasa eğer sevdâ-yı ‘aşk 
Cenneti bir dâneye satmazdı dânâ-yı ‘aşk94 

 
beyti Fenâyî’de şu şekilde karşımıza çıkar. 

 
Cân u dil şehrin ezelden eyledüñ yaġma-yı ‘aşķ 
Ol vecihden düşdi bu ‘âlemlere ġavġa-yı ‘aşķ (228/1) 
 
Bazı şiirlerde ise bir mısra tamamen müşterek olarak kullanıl-

mıştır. İki ve dördüncü mısraları aynı olan aşağıdaki murabbalardan 
ilki Hüdâyî’nin, ikincisi Fenâyî’nindir. 

 
İçip câm-ı muhabbetden 
Degil yâ Hû veyâ menhû 
Safâ sür bezm-i vahdetden 
Degil yâ Hû veyâ menhû95 

 
 Muĥabbet cür‘asın nûş it 
 Degil yâ Hû vü yâ men Hû 
 Hezâr-veş dem-be-dem cûş it 

Degil yâ Hû vü yâ men Hû (268/1) 
 

Yine aynı duruma bir başka örnek de şu şekildedir: 
 
Hüdâyî’ye n’ola ihsân edersen 
‘Aŧâña muntažırdır bende vü şâh96 
 

 Temennâ-yı cemâlüñde dü-‘âlem 
‘Aŧâña muntažırlar bende vü şâh (155/2) 

 
Fenâyî Cennet Efendi Divanı’nda bu ve benzeri bir çok beyit bu-

lunmaktadır. Bunlar tam bir nazire görünümünde de değildir. Sadece 
ortak mısra ve ortak ifadeler olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Fenâyî, 
şeyhi Hüdâyî’den oldukça çok etkilenmiştir. Hüdâyî’yi mihver kabul 
edecek olursak, Hüdâyî şiir tarzını devam ettiren ilk Celvetî şairinin 
Fenâyî olduğunu söylememiz, sanırım yanlış olmayacaktır. Kendisin-

                                                
94 Z. Tezeren, a.g.e., II, 78. 
95 Z. Tezeren, a.g.e., II, 125. 
96 Z. Tezeren, a.g.e., II, 145. 
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den sonra da sadece merkez Hüdâyî dergahında post-nişînlik görevin-
de bulunan Gafûrî, Tâlibî, Selâmî (ö. 1692), Fenâyî Mustafa (ö. 1703) 
Abdülhayy b. Saçlı İbrahim Efendi (ö.  1705) gibi çok sayıda muta-
savvıf şair bulunmaktadır. Ayrıca diğer Celvetî dergahlarında şeyhlik 
yapan şairlerin sayısı da oldukça fazladır. Celvetiyye’nin; Fenâiyye, 
Selâmiyye, Burseviyye ve Hâşimiyye şubelerinin kurucuları da aynı 
zamanda birer şairdirler97. Her ne kadar tezkirelerde sadece dört isim-
den (Enis Dede, Tâlib, Ümidî ve Hâkî) bahsediliyor ise de98 çok sayıda 
Celvetî şair bulunmaktadır.  

 
B. ESERLERİ 
 
Daha çok mutasavvıf kişiliğiyle ön plana çıkan Fenâyî’nin eser-

leri hakkında  verilen en geniş bilgi, Sefîne-i Evliyâ ve Osmanlı Müel-
lifleri’ndedir. Diğer kaynaklarda sadece Divanı olduğu ifade edilirken, 
adı geçen kaynaklarda üç eserinden bahsedilmektedir. Bunlar; 
Tecelliyât, Divân-ı İlâhiyât ve Cennetiyye fî-Maârifi’l-İlâhiyye adını 
taşıyan eserleridir99.   

 
1. Tecelliyât 
Arapça, açık ve zahir olmak anlamına “tecelli” kelimesinin ço-

ğulu olan “tecelliyât”, zahir olanlar, ortaya çıkanlar, gaybden gelen ve 
kalbde ortaya çıkan nurlar anlamındadır100. Mutasavvıfların hayattay-
ken mazhar oldukları tecellileri anlatan bir eser türüdür. İbn-i Arabî 
(ö. 1240)101 ve Aziz Mahmud Hüdâyî’nin de aynı ismi taşıyan Arapça 
birer eseri bulunmaktadır102.  

Süluk hallerine dair bir risale olan Fenâyî’nin bu eserinin tespit 
edebildiğimiz, biri Arapça, iki nüshası bulunmaktadır103. Bu eserin, 
Hacı Selim Ağa Ktp. Hüdâyî Efendi Böl. nr: 512, yk. 31a-63b de bir 

                                                
97 Celvetiyye şubeleri ve buralarda görev yapan şairler için bkz. H. Kamil Yılmaz, 

a.g.e., s. 236-245. 
98 Bkz. M. İsen, “Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatına Bakışlar, Divan Şairleri-

nin Tasavvuf ve Tarikat İlişkileri”, Ötelerden Bir Ses, s. 213.  
99 Vassaf, a.g.e., III, 18; Bursalı, a.g.e. I, 54. 
100 Tecelli ile ilgili bkz. E. Cebecioğlu, a.g.e.,  s. 700-702. 
101 Süleymaniye Kütüphanesi’nde çok sayıda nüshası olan bu eserin nüshalarından 

bazılarının yer ve numaraları şöyledir: Esad Efendi Böl. nr: 1318, yk. 76-103, H. 
Hüsnü Paşa, nr: 733, Carullah, nr: 986. 

102 Bkz. H. Kamil Yılmaz, a.g.e.,  s.113. 
103 Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi Böl. nr: 3822, yk. 154-159; Süleymaniye 

Ktp. Mihrişah Sultan Böl. nr: 160 (Fenâyî Divânı içinde), yk. 3b-4a.   
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nüshası daha gösterilmesine rağmen, nüsha üzerinde yaptığımız ince-
lemede bu eserin Tecelliyât olmadığını gördük. Söz konusu eser, çeşit-
li âyet ve hadislerin tasavvufi yönden açıklandığı Farsça bir eserdir. 
Siyah mukavva, sırtı kahverengi deri kaplı bir mecmua içerisinde bu-
lunan söz konusu bu eser yine kütüphane kayıtlarının aksine 31a-63b 
değil 31a-57b varakları arasında yer almaktadır. 

Fenâyî’ye atfedilmesine rağmen, onun müritleri tarafından ka-
leme alındığını düşündüğümüz Tecelliyât isimli bu eser, müstakil bir 
eser hüviyetine sahip değildir. Fenâyî’nin yaşamış olduğu olağan üstü 
hallerden bahsetmektedir. 

Hacı Mahmut Efendi Bölümü’nde bulunan nüsha Türkçe, Fenâyî 
Divanı’nda yer alanı ise Arapça’dır ve her ikisi de mensurdur. 

Hacı Mahmut Efendi Bölümündeki nüsha: “Cennet Efendi haz-
retleri buyurmuşlardır ki, Hazret-i Rasûl-i Ekremi vâkı‘ımda gördüm 
ki yanlarında yedi kimesne var idi...(154a)” diye başlamakta ve 
Fenâyî’nin tecellileri anlatılmaktadır. Aralarda yer yer Rızâyî’nin şiir-
lerine rastlanmaktadır. 159a’da yine Rızâyî’nin, Fenâyî’nin vefatına 
tarih düşürdüğü, bir şiiri ile risale sona ermektedir.   

Mihrişah Sultan nüshası: “Fenâyî pîr-i fânî itdi rıhlet” mısraıyla 
başlayan üç beyitlik bir kıt’adan sonra “ez-Tecelliyât-ı şeyh nâmdâr-ı 
‘azîz Şeyh Mehmed Efendi eş-şehîr bi-Ehl-i Cennet (k.s.) başlığından 
sonra; “Raeytü Rasûle’llâhi (sav.) fî mahallin ve fî-cenbihî seb‘atü 
reculin...” Arapça ifadeleriyle bir önceki nüshada geçen tecellileri an-
latılmaktadır. Yanında Aziz Mahmud Hüdâyî  olduğu halde Hz. Pey-
gamber’i gördüğü ve onunla konuştuğu, göğe urûc ettiği ve sidreye 
yükselerek meleklerle konuştuğu, bir bayram namazından çıktıktan 
sonra uğradığı mezarlıkta gaipden “Benden istediğiniz her şeyi size 
verdim” diyen bir ses duyduğu ve Hüdâyî’nin yanında ezberden Haşr 
Suresi’nin son âyetlerini okurken kendisinde bir hal meydana gelerek 
bu hal üzereyken Haşr Suresini sonuna kadar okuyan bir ses duyduğu 
ifadeleriyle risale sona ermektedir. 

 
2. Cennetiyye fî Maarifi’l-İlâhiyye 
Bursalı Mehmet Tahir bu eserin, Hüdâyî dergahında yatan 

Celvetî âriflerinden, Arab-zâde Mahmud Dede tarafından 1085 (1675) 
tarihinde, Fenâyî’nin vaaz mevzularına dair sözlerinin bir araya geti-
rilmesinden oluşan bir eser olduğu ve bu eserin bir nüshasının Yahya 
Efendi Kütüphanesi’nde bulunduğu bilgisini vermektedir104. Yahya 

                                                
104 Bkz. Bursalı M. Tahir, a.g.e., I, 54. 
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Efendi Kütüphanesi’nde bulunan kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi 
Hacı Mahmud Efendi bölümüne taşınmış olduğundan, hem bu hem de 
diğer kütüphanelerde yaptığımız araştırmalarda böyle bir esere rastla-
yamadık. Fenâyî’nin böyle bir eseri varsa bile günümüze kadar ele 
geçmemiştir.  

 
3. Divan 
Bir sonraki kısımda detaylı olarak incelenip üzerinde durulaca-

ğından burada sadece ismini anmakla yetiniyoruz. 
 
C. DİVANI 
 
Bugüne kadar Fenâyî mahlasıyla şiir yazan şairler hakkında her-

hangi bir araştırma yapılmadığından dolayı, kütüphanelerde bulunan 
Fenâyî adına kayıtlı Divan nüshaları da aynı mahlası kullanan farklı 
şairlere ait gibi gösterilmiştir. Örneğin, İzmir Milli Kütüphanesi’nde 
bulunan La‘lî Fenâyî’nin Divançe’si105 ile Süleymaniye Ktp. Mihrişah 
Sultan nr. 160 ve Hacı Mahmud Efendi nr. 3822 de bulunan Divan’lar, 
kütüphane kayıtlarında  Odabaşı Şeyhi Mustafa Fenâyî’ye aitmiş gibi 
gösterilmiştir. Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi’nde bulunan nüsha ise 
Fenâyî Mahmud adına kaydedilmiştir ki  bu bilgi tamamen yanlıştır. 
Çünkü Fenâyî mahlasını kullanan Mahmud isminde bir şair yoktur. 
Söz konusu bu yazmanın son yaprağında Aziz Mahmud Hüdâyî için 
yazılan bir tarih şiirinde Mahmud ismi geçtiği için kütüphane kayıtla-
rına da bu isimle geçirilmiştir.  

Yaptığımız incelemeler neticesinde La‘lî’nin Divançe’si dışında, 
kütüphanelerde Fenâyî adına kayıtlı bulunan bulabildiğimiz yedi adet 
Divan nüshası vardır. Bu nüshalardan Süleymaniye Ktp. İzmir Bölü-
mü nr. 538 dışında kalan altı nüshadan tamamı Fenâyî Cennet Efen-
di’ye aittir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, üzerinde uğraşmamıza 
rağmen İzmir Bölümü’ndeki bu nüshanın kime ait olduğu tesbit edi-
lememiştir.  

 
1. Tertip Şekli 
Fenâyî Cennet Efendi her şeyden önce bir mutasavvıftır. Bu 

özelliğinden dolayı, diğer mutasavvıf şairlerde de olduğu gibi, Fenâyî 

                                                
105 Bkz. Ali Yardım, İzmir Milli Kütüphanesi Yazma Eserler Katalogu, İzmir 1997, 

III, 296.  
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Divanı da tarîkat esaslarını anlatmak için kaleme alınmış olduğundan 
sanat ikinci plandadır.  

Fenâyî Divanı mürettep bir divan değildir. Üç nüshasında (SA, 
SB ve YK) tertip sırası kısmen gözetilmesine rağmen, diğer üç nüsha-
sının (HM, DE, M) tertibi tamamen karışıktır. Klasik bir divanda sıra-
sıyla; kasîdeler, tarihler, musammatlar, gazeller, rübâî, kıt‘a, nazım ve 
müfretler yer almasına rağmen, söz konusu Divan’ın hiçbir nüshasın-
da bu sıraya dikkat edilmemiştir. Bazı kaynaklarda “Divan-ı İlâhiyât” 
şeklinde geçen Fenâyî Divanı’nda yer alan manzumelerden büyük bir 
kısmı da ilâhî formundadır. Tevhid ve Münâcât türünü andıran şiirler 
bulunmasına rağmen bu şiirler klasik tevhid veya münâcât örneğine 
benzememektedir. Divan’da kasîde başlığıyla yer alan şiirler için de 
aynı durum söz konusudur. Gazellerde kâfiye sırası takip edilmediği 
gibi Divan’ın tertibinde de her hangi bir sıra gözetilmemiştir. Bu karı-
şıklık Divan’ın son kısmında yer alan kıta, beyit ve müfretlere de yan-
sımıştır. Öyle ki bazen kıta ve beyitler, müfret başlığıyla verilmiştir.  

 
2. Nazım Şekilleri ve Türleri 
Genelde, hem Divan hem Halk edebiyatı içerisinde yer alabilme 

özelliğine sahip olan mutasavvıf şairler,  sanat gösterme gibi bir kaygı 
taşımadıklarından, yazmış oldukları şiirlerde, ele aldıkları konuya da 
uygun olarak, bazen hece bazen aruz veznini kullanmaktadırlar. Ve-
zindeki bu çift yönlülük doğal olarak nazım şekillerine de yansımak-
tadır. Fenâyî Divanı’nda, Divan edebiyatı nazım şekillerinden kaside, 
gazel,  murabba, kıta, tarih ve müfret ile Halk edebiyatı nazım şekille-
rinden koşma’ya yer verilmiştir. Murabba dışında bend esasına daya-
nan nazım şekilleriyle yazılan her hangi bir şiir örneğine rastlanma-
maktadır106. Murabbalardan çoğu murabba-ı mütekerrir şeklindedir. 
Divan’da yer alan koşmalar ise aruz vezni ile yazılmıştır.  

En çok kullanılan nazım şekli gazeldir. Gazelleri sırasıyla; 
müfred, koşma, murabba,  rübâi, tarih, kıta ve kasîde takip eder.  

Divan’da kullanılan nazım türlerinin büyük çoğunluğu İlâhîler-
dir. Tevhid, münâcât, na‘t, ramazâniyye, bülbüliyye ve bahariyye tür-
lerinde şiirler bulunmasına rağmen, mevlid, mi‘râciye, devriye ve şat-
hiye gibi türlere ait şiir bulunmamaktadır. Tevhid, münâcât ve na‘t 
türündeki şiirlerin büyük bir kısmı bu türlerden daha çok ilahî türünü 
andırmaktadır. İlâhî kelimesi ile, söyleyeni (şairi) ve mahiyeti ne olur-

                                                
106 Divan edebiyatı şekil bilgisi ile ilgili bkz. İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstan-

bul 1992, s. 57-89. 
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sa olsun hemen her türlü dînî şiir kastedilmektedir. İlâhî olarak adlan-
dırılan manzûmelerin en belirgin hususiyeti onların bir mûsikî eseri 
hüviyetine sahip olmaları, yani bestelenmiş dînî şiirler vasfını kazan-
mış olmalarıdır107. Türk edebiyatında ilâhî, her seviyeden şâir ve muta-
savvıfın dinî-tasavvufî-hikemî muhtevâda didaktik veya lirik bir üslup 
ve maksatla yazdığı bestelenebilecek veya bestelenmiş her tür ve şe-
kilde şiir için kullanılabilecek bir edebiyat terimi olarak kabul etmek 
mümkündür108.    

Divan’da yer alan tevhid, münâcât, na‘t, ramazâniyye, 
bülbüliyye, bahariyye türüne örnek olabilecek şiirlerden bazılarının ilk 
beyit ya da dörtlükleri şöyledir: 

 
Tevhid: 
 

 Ķullaruñı hvâb-ı ġafletden uyar 
 Yâ ‘Alîm  ü yâ Ĥakîm ü yâ Raĥîm 
 Göreler tâ her nefes dîdâr-ı yâr 
 Yâ ‘Alîm  ü yâ Ĥakîm ü yâ Raĥîm (15/1) 
  
 Derdüñ olur câna devâ yâ Źe’l-‘aţâ yâ Źe’l-‘aţâ 
  ‘Uşşâķa ķıl vaśluñ ‘aţâ yâ Źe’l-‘aţâ yâ Źe’l-‘aţâ (85/1) 
 
 Her işi işleyen śun‘-ı Ħudâdur 
 Bu sırrı añlamayan uyķudadur (212/1) 
 

Münâcât:  
    
 Celâlüñ nârına yaķma ‘ıbâdı 
 Kerem luŧf u ‘ınâyet senden olur 
 Cemâlüñle münevver it fuâdı 
 Kerem luŧf u ‘ınâyet senden olur (25/1) 
 
 Ķamu aĥvâlümüz hep saña ma‘lûm 
 Ķoma bu derd ile miĥnetde yâ Rab 
 Esirge luŧf idüp ey Ĥayy u Ķayyûm 
 Ķoma bu derd ile miĥnetde yâ Rab (33/1) 

                                                
107 İlahî türü ile ilgili bkz. Mustafa Uzun, “Osmanlı’nın Gür Nefesi: Türk Dinî-

Tasavvufî Edebiyatında İlâhî”, Osmanlı, Ankara 1999, X, 591-597. 
108 Mustafa Uzun, a.g.m., X, 596. 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

37

 Sen bilürsin yâ İlâhî ĥâlümüz 
 Saña ma‘lûm cümle-i aĥvâlümüz (121/5) 

 
Na‘t:  

 İtdi teşrîf çün cihânı Ħâtem-i ħayrü’l-beşer 
 Oldı nûrıyla münevver cümle ‘âlem ser-te-ser (1/1) 
 
 Münevver eyledi iki cihânı 
 Ķudûm-ı Ĥażret-i sulŧân-ı kevneyn 
 Żiyâ-baħş itdi bu cism ile cânı 
 Ķudûm-ı Ĥażret-i sulŧân-ı kevneyn (14/1) 

 
Ramazâniyye: 

 Sa‘âdetle ķudûmı ķıldı teşrîf 
 Cihânı yine ol şehr-i mübârek 
 Anı Ķur’anda Mevlâ itdi ta‘rîf 
 Şükür geldi yine şehr-i mübârek (98/1) 
  
 Dil-i maĥzûnumuzı eyledi şâd u ħandân 
 Geldi yümn ile yine şehr-i mübârek Ramażân 
 Oldı nûrıyla żiyâ-baħş ķamû iki cihân 
 Geldi ‘izzetle yine şehr-i mübârek Ramażân (144/1) 
 

Bahâriyye: 
 Bahâr irişdi ref‘ oldı yüzinden perde gülzâruñ 
 Açıldı ġoncânuñ ķalbi zamânı ķalmadı ħâruñ (16/1) 
 

Bülbüliyye:  
 Ey bülbül-i bâġ-ı elest cânân ilinden vir haber 
 Ol bâdeden olduñsa mest cânân ilinden vir haber (225/1) 
 
 Ey bülbül-i bâġ-ı belâ gülzâr-ı sırdan vir ħaber 
 Olduñsa vaślına sezâ gülzâr-ı sırdan vir ħaber (269/1) 
 
 Śaķın bu reng ü bûyına gülüñ aldanma ey bülbül 
 Viśâl-i yâre ŧâlib ol bu naķşa baķma ey bülbül (316/1) 
 

3. Vezin 
Fenâyî Divanı’nda, yanlışlıkla ikişer kez yazılmış olanlar dışın-

da, toplam 416 şiir bulunmaktadır. Şiirlerin tamamına yakını aruz 
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vezniyle  yazılmış ve bu şiirlerin büyük bir bölümünde, aruzun Türk 
edebiyatında çok yaygın olan kalıpları kullanılmıştır. Bu şiirlerin ve-
zinlere göre dağılımı şöyledir: 

 
Hezec Bahri: 
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün: 55  
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün: 3 
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün: 153 
Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün: 7 
Mef‘ûlü mefâ‘îlün mef‘ûlü mefâ‘îlün: 3 
 
Recez Bahri: 
Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün: 8 
 
Remel Bahri: 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün : 127 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün: 52 
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün: 2 
Fe‘ilâtün mefā‘ilün fe‘ilün: 5 
 
Muzari Bahri: 
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün: 2 
 
Hece vezni: 1 (131) 
Vezni tesbit olunamayan: 3 (361, 410, 414) 
 
Buna göre, Divan’da en çok kullanılan iki kalıptan biri 153 şiirin 

kendisiyle yazıldığı “Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün”, diğeri ise 127 şiir-
de kullanılan “Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbıdır.  

Şiirlerde, imâle ve zihaf gibi aruz kusurları ile medd  ve vasl gibi 
ahenk unsurlarına sıkça rastlanmasına rağmen109, aruz vezni genel ola-
rak başarılı bir şekilde kullanılmıştır, denilebilir. 

 
4. Kâfiye 
En az iki mısranın sonunda tekrarlanan, yazılışları aynı ama an-

lamları farklı olan ses benzerliği şeklinde tarif edilen kâfiye, şiirin 

                                                
109 Aruz kusurları ile ilgili geniş bilgi için bkz. F. Kadri Timurtaş, Tarih İçinde Türk 

Edebiyatı, İstanbul 1997, s. 44-49; A. Kemal Belviranlı, Aruz ve Âhenk, İstanbul 
1995, s. 117-132. 
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ahenk unsurlarından biridir110. Divan edebiyatı kâfiyesinde yazılış, 
halk edebiyatı kâfiyesinde ise genellikle okunuş ve ses esastır111. Di-
van edebiyatında kâfiye, esas itibariyle göze hitap ettiği için göz 
kâfiyesi adını da alır. Kâfiyeyi oluşturan benzer seslerin son ve ana 
harfine de revî ismi verilir. Yapı bakımından dört tür kâfiye bulun-
maktadır. Bunlar; mısra sonlarında redif dışında kalan yalnızca birer 
sessiz harfin benzerliğiyle meydana gelen yarım, biri sesli ve diğeri 
sessiz iki harf benzerliğiyle oluşan tam, ikiden daha fazla harf benzer-
liğiyle yapılan zengin kâfiye ile yazılışları aynı fakat anlamları farklı 
olan kelimelerin bir arada kullanılmaları sonucu ortaya çıkan cinaslı 
kâfiyedir. Ayrıca ses benzeşmesinin üçten fazla olması durumunda 
kâfiyeli kelimelerden birinin harflerinin tamamının diğer mısradaki 
kâfiyenin içinde yer almasıyla oluşan tunç kâfiye adı verilen bir diğer 
kâfiye türü daha vardır. Fenâyî  Cennet Efendi Divanı’nda bu 
kâfiyelerin tamamı kullanılmıştır.  

Yarım Kâfiye: Yukarıda da ifade edildiği gibi tek ses benzerli-
ğinden meydana gelen yarım kâfiye, Divan’da tam ve zengin kâfiyeye 
oranla daha az kullanılmıştır. 

   
Gülüñ rengi śolup ķohusı gitdi 
Fiġânı bülbülüñ yâd olmaz oldı 
Firâķ u ĥasreti cânlara yetdi 
Fiġânı bülbülüñ yâd olmaz oldı (11/1) 
 

1. ve 3. mısralarda yer alan “gitdi” ve “yetdi” kelimelerindeki “t” har-
fi, 

 
Fürķatüñ odına yaķma ķullaruñ 
Luŧf u iĥsân ıssı Sulţânum meded 
Açı vir anlara vuślat yollaruñ  
Luţf u iĥsân ıssı Sulţânum meded (49/1) 
 

yine 1. ve 3. mısralarda geçen “kul” ve “yol” kelimelerindeki “l” harfi, 
 
Bize yâ Rab delîl ol ĥażretüñe 
Hem idhâl it ĥarîm-i vuślatuña 

                                                
110 Ahenk unsurları hakkında geniş bilgi için bkz. Muhsin Macit, Divan Şiirinde 

Ahenk Unsurları, Ankara 1996. 
111 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara, tsz., s. 274. 
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Sezâ olan budur çün ‘izzetüñe 
‘İnâyet eyle Sulţânum meded it (51/3) 
 

murabbaının ilk üç mısrasındaki “ĥażret” “vuślat” “‘izzet” kelimele-
rinde yer alan “t” harfiyle yarım kâfiye yapılmıştır. 

Tam Kâfiye: Divan’da en çok kullanılan kâfiye şekli iki harf 
benzerliğiyle yapılan tam kâfiyedir.  

 
‘İbâda dâimâ işüñ keremdür 
Ki bâbuñ ehl-i cürme mültezemdür  
‘Âdemden žâhir olan çün ‘ademdür 
‘İnâyet eyle Allâhum meded it (282/5) 
 

“kerem”, “mültezem” ve “‘adem” kelimelerindeki “em” harfleriyle,  
 
Dürlü dürlü derde uġratduñ beni 
Nideyüm neyleyeyüm nefsüm seni (323/1) 
 

beytinde geçen “ben” ve “sen” kelimelerindeki “en” harfleriyle tam 
kâfiye yapıldığı gibi, aşağıdaki murabbada da yine tam kâfiye bulun-
maktadır. 

 
‘Ayn-ı âdem ‘ayn oldı ‘âleme 
Nüsĥa düşdi işbu ‘âlem âdeme 
Ķıl hidâyet irişe dem tâ deme 
Rü’yetüñle dîdemüz eyle münîr (81/6) 
 
Tam kâfiyenin bir diğer şekli de bir uzatma harfiyle yapılanıdır. 

Aşağıdaki beyitte yer alan “musaffâ” ve “ednâ” kelimelerindeki “â” 
harfi tam kâfiye oluşturmaktadır. 

 
Śun ey sâķî mey-i bâķîi  ol câm-ı muśaffâdan 
Bulup ol gevher-i ferdi çıkam bu ĥâl-i ednâdan (6/1) 
 
Zengin Kâfiye: Fenâyî, üç veya üçten daha fazla harfin benzer-

liğiyle yapılan zengin kâfiye şeklini de şiirlerinde sıkça kullanmıştır.  
 
Şem‘-ı ruh-ı cânâne pervânelerüz cânâ 
Bezm-i mey-i ķâlûdan mestâneleriz cânâ (341/1) 
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beytinde yer alan “pervâne” ve “mestâne” kelimelerindeki “âne” harf-
leriyle, 

 
Miŝli görilmedi der-devr-i felek 
Ĥüsnine taĥsîn ider ins ü melek (109/1) 
 

matlâ beytindeki “felek” ve “melek” kelimelerinde dört harf ile zengin 
kâfiye yapılmıştır. Zengin kâfiyenin bir uzun ve bir kısa harf benzerli-
ğiyle yapılan bir çeşidi daha vardır ki, bunun da Divan’da çok sayıda 
örneği bulunmaktadır.  

 
Gider žulmâni nûrâni ĥicâbı 
Görem źerrede nûr-ı âfitâbı (235/1) 
 

beytinde yer alan “hicâb” ve “âfitâb” kelimelerindeki “âb” harfleri 
zengin kâfiyeye örnektir. 

 
Tunç Kâfiye: Zengin kâfiye içerisinde de mütalaa edilebilecek 

olan, kâfiyeli kelimelerden birinin harflerinin diğer kelimenin içinde 
tamamen yer almasıyla oluşan kâfiye çeşidi olan tunç kâfiye örnekle-
rine de rastlamaktayız:  

 
Firâķuñ nârı ‘uşşâķı hemîşe yaķagelmişdür 
Olara raĥmetüñ âbı dem-â-dem aķagelmişdür (204/1) 

ve 
Ey murġ-ı ezel ‘âleme feryâda mı geldüñ 
Yâr ile olan ‘ahdüñi di yâda mı geldüñ (327/1) 
 
Cinaslı Kâfiye: Yazılışları aynı fakat anlamları farklı kelimeler-

le yapılan cinaslı kâfiyeler de bulunmaktadır. 
 
Ol görür yârini yarın kim bugün yârin görür 
Görmeyen yârini bunda ol ķaçan yarın görür (92/1) 
 
Ĥubb-ı mâsivâ günâh yeter 
Cân-ı sûzâna her gün âh yeter (272/1) 
 

beyitlerinde olduğu gibi. 
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5. Redif 
Mısra sonlarında kâfiyeli harflerden sonra yer alan ve aynı an-

lamda olan harf ve kelimelere redif denilmektedir. Şiirde çok sık kul-
lanılan ve şiiri ahenk yönünden zenginleştiren bir ses unsurudur. Kâfi-
ye bulmakta güçlük çekilen kelimeleri mısra sonuna getirebilme ko-
laylığı sağlaması112 yönüyle önemli bir göreve sahiptir. Revî harfinden 
sonra ayniyle tekrarlanan ekler, kelimeler ve kelime toplulukları redifi 
oluşturur. Redifler, Fenâyî Divanı’da şu şekilde yer almaktadır: 

 
Ek Redif: Ek redifler çeşitli şekillerde gelebilmektedir. Bu redif, 

çoğu kez ismin halleri şeklinde görülmektedir. 
 
Naķd-i câna iştirâ itdüñ metâ‘-ı vuślatı 
Sıġmadı arż u semâya ol metâ‘uñ ķıymeti  (73/1) 
 
Ħudâya ĥamd it ey dil śubĥ u şâmı 
Rasûle vir śalât ile selâmı  (237/1) 
 
Nažar eyleme sehv ile ķuśûra 
Mübeddel ola ĥüznimüz sürûra 
İre bu cân u dil bâķî ĥużûra 
‘İnâyet it eyâ luŧf ıssı Raĥmân (242/2) 
 
Yâ İlâhi saña ma‘lûm ĥâlümüz 
Ġayrı kime diyelüm aĥvâlümüz  (229/1) 
 
Ħalâś olurdı dil cümle hevâdan 
Ħiţâb-ı irci‘î irse Ħudâdan  (54/1) 
 
Kelime Redif: Kâfiyeli harf veya harflerden sonra ek olmaksı-

zın müstakil olarak gelen kelimelerle yapılan rediflerdir. 
 
‘Ahd ü peymânuña vefâ eyle 
Farż ile sünneti edâ eyle  (234/1) 
 
Nâr-ı hicrâna dilerseñ cânı sûzân olmasun 
Vâśıl ol bir yâre kim şânında hicrân olmasun  (220/1) 
 

                                                
112 Bkz. İ. Pala, Divan Edebiyatı, s. 44-45. 
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Ek ve Kelime Gurubu Halinde Redif: Redifler bazen revî har-
finden sonra gelen bir ekle birlikte bir veya bir kaç kelime şeklinde 
gelebilmektedir. 

 
Baķma rû-yı siyâhıma yâ Rab    
Nažar itme günâhıma yâ Rab  (246/1) 
 
‘İķâl-i ‘aķl-ı cüz’îden halâś oldum sürûrum var 
Muĥabbet sâġarın içdüm bi-ĥamdi’llâh ĥużûrum var  (63/1) 
 
Ek olmaksızın kelime grubu şeklinde gelen redifler de bulun-

maktadır. 
  
Dil mürdesini ĥayy ider Hû isminüñ źâkirleri 
Arż u semâyı ţayy ider Hû isminüñ źâkirleri  (77/1) 
 
Ķullarına yolların âsân ide ol Pâdişâh 
Vuślatını dem-be-dem iĥsân ide ol Pâdişâh  (245/1) 
 
Fenâyî Divanı’nda redifler, zaman zaman kâfiye gibi de kulla-

nılmıştır. Aşağıdaki örneklerde, redifleri yok saydığımızda ortada 
kâfiyeli kelime de kalmamaktadır.  

  
‘İnâyet idicek bir ‘abde Bârî 
İder ĥâline anuñ bâri yâri  (64/1) 
 
Küllü şey’in hâlikün cânâ sürûrum oldı bil 
Sırr-ı illâ vechehû ‘ayn-ı şühûdum oldı bil  (154/1) 
  
6. Dil ve İfâde Özellikleri 
Divan edebiyatı içerisinde kabul edilmesine rağmen, mutasavvıf 

şairlerin divanları, klasik bir divandan dil ve ifade özellikleri bakımın-
dan farklılıklar taşımaktadır. Mutasavvıf bir şair, inancını ve mensubu 
bulunduğu tarîkatın esaslarını anlatmayı gaye edindiğinden dolayı 
şiirlerinde kullandığı kelimeler, müntesiplerin rahatça anlayabilecekle-
ri tarzda ve tasannû’dan uzak kelimelerdir. İfadelerde samimiyet ön 
plandadır. Çünkü bir tarîkatın içerisinde yüksek derecede eğitim almış 
ve kültürlü insanlarla birlikte, hiçbir eğitime sahip olmayan kimseler 
de bulunmaktadır. Ahmet Yesevî ile başlayan Yunus Emre, Niyâzi 
Mısri, Sinan Ümmî v.b gibi mutasavvıflarca geliştirilen tekke ve ta-



/ Alim Yıldız 

 

44

savvuf şiiri, kullandığı remiz ve mazmunlarla halk ve divan edebiya-
tından farklı bir dil ve ifade tarzı oluşturmuştur. Halk şairinde görülen 
sade bir dil ve mahallî özellikler ile divan şiirinde kullanılan karmaşık 
terkiplerden oluşan ağır ve ağdalı bir dil, tekke muhitinde söylenmiş 
olan şiirlerde tam olarak görülmez. Tekke şairi bu iki şair tipinin tam 
ortasında durur ve bir yönüyle Halk diğer bir yönüyle de Divan şairi 
hüviyetiyle karşımıza çıkar. Diğer birçok mutasavvıf şairin divanında 
görülen bu hususlar Fenâyî Divanı’nda da mevcuttur.  

Biz bu kısımda önce Divan’da yer alan deyimlere, sonra da 
Türkçe Arapça ve Farsça kullanımlara işaret edeceğiz. 

 
Deyimler: Fenâyî’nin bazı şiirlerinde yer alan deyimler şu şe-

kildedir: 
 
Derde düşendür bilenler ehl-i derdüñ ĥâlini 
Gör nice ‘ârifleri Mecnûn ider Leylâ-yı ‘aşķ (228/3) 
 
Tâc olupdur pes le-‘amrük hil‘ati levlâk anuñ 
Oldı illâ raĥmeten li’l-‘âlemîn aña kemer (1/4) 
 
Żâyi‘ itme naķd-i ‘ömri elde iken ey ‘azîz 
Vaśla cânı bey‘ idüp yâr ile it bâzâruñı (304/4) 
 
Râh-ı Ĥaķ’da cân virenler ķan bahâ dîdâr alur 
Śanma bu bâzârı ol yâr ile her bir cân ider (113/2) 
 
Bulup ol mâh-ı tâbânı özinde 
Semâ-yı seb‘aya eleğin aśdı (243/3) 
 
Diküp ‘aşķ ehli câna gül 
Pür oldı bâġ-ı dil sünbül 
O verdistâna it bülbül 
Tamâma irsün iĥsânuñ (162/6) 
 
Câm-ı la‘lüñ nûş iden ölmekden aślâ ġam yemez 
İrdi bir bâķî ĥayâta ķıldı ifnâ-yı vücûd (275/6) 
 
Sade Türkçe: Fenâyî mutasavvıf bir şair olduğundan dinî terim-

leri fazlaca kullanmıştır. Dinî terimler, Arapça ve Farsça kökenli ol-
duğundan, Divan’da tamamen Türkçe kelimelerden oluşan mısralar 
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çok sayıda değildir. Her bir mısrada bir şekilde Arapça veya Farsça 
kelimeye tesadüf olunabilir. Bununla birlikte bu kelimeleri tamamen 
Arapça ya da Farsça kabul etmemiz de doğru bir yargı olmasa gerek-
tir. Bunlar, dilimizde çok yaygın bir şekilde kullanılan ve halkın rahat-
lıkla anladıkları kelimeler olması yönüyle, Türkçeleşmiş kelimelerdir. 
Bununla birlikte, vereceğimiz örneklerde görüleceği üzere, Türkçe 
kelimelerin çoğunlukta bulunduğu samimi ifadeler de Fenâyî Diva-
nı’nda bulunmaktadır. 

 
Kelâm-ı Ĥaķķı gel kendüden işit 
Hemân ŧurma ulular yolına git  (403) 
 
Şehîd ol ‘aşķ içinde śâdıķ iseñ 
Ki ĥaķdur ol şehîdüñ ķan bahâsı  (150/4) 
 
Geçür bu ikilikden birlik iline irgör 
Meşhûd olına her dem envâr-ı cemâl-i yâr  (199/3) 
 
Arapça Kelime ve Terkipler: Fenâyî, Arapça kelimeleri sıkça 

kullanmıştır. Âyet ve hadislerden yapılan tam ve kısmî iktibaslar da 
oldukça fazladır. Çoğu zaman Arapça kelimeler Türkçe eklerle kulla-
nılmıştır. Bazı beyitlerde kullanılan Türkçe kelimeler Arapçalara oran-
la daha azdır. 

 
  
Eyle tevfîķuñı yoluñda refîķ 
Rabbi ihdina’ś-śırâŧe’l-müstaķîm  (146/4) 
 
Olurdı lî ma‘a’llâh sırrı mekşûf 
Nažar olursa ger sırr-ı Ĥabîbden  (149/2) 
 
Divan’da, bir mısraı Türkçe bir diğeri Arapça (mülemmâ) beyit-

ler bulunduğu gibi, az da olsa tamamiyle Arapça kelimelerden kurul-
muş olan beyitler de mevcuttur. 

  
Bâde-i ĥubb-ı ezelden pür ola peymânemüz 
Ente kâfî ente şâfî ente ĥasbî yâ Vedûd  (275/2) 
 
Ķad benâ Vâlîde Sulŧân câmi‘an 
Ħâliśen li’l-‘âlimîne’l-‘âmilîn (353/1) 
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Ķultü târîħen li hâźe’l-ma‘bed 
Mecme‘un li’l-müslimîne’l-müttaķîn  (353/3) 
 
Büşrâ le-ķad enceze’l-iķbâlü mâ-ve‘adâ 
Kevkebü’l-mecdi min ufuķı’s-sa‘âdeti ķad bedâ  (361) 
 
Farsça Kelime ve Terkipler: İslamı kabul eden Türkler, bu di-

nin tesiriyle yeni bir edebiyat vücûda getirirlerken, Arap edebiyatı 
ürünü olan aruz veznini de kullanmaya başlamışlardır. Pek çok dinî 
terimde olduğu gibi, aruz veznini de Araplardan değil İranlılardan 
almışlar, dolayısıyla Acem şiiri etkisine girmişlerdir. Türk şairleri 
uzunca bir süre İranlı şairlerin eserlerine benzer eserler vücûda getir-
meye çalışmışlar ve şiirlerini söz konusu şairlerin şiirleriyle kıyasla-
mışlardır. Attar, Sa‘dî, Molla Câmî vb. İranlı mutasavvıf şairlerin de 
etkisiyle Farsça unsurlar Türk şiirine yoğun bir şekilde girmiştir. Bu 
ve benzeri nedenlerle Divan şairlerinin tamamında görülen Farsça 
kelime ve terkipler Fenâyî Divanı’nda da görülmektedir. Fakat bu 
kelime ve terkipler divan şairlerinin kullandıkları kadar fazla ve ağdalı 
değildir. Bu kelimelerden büyük bir kısmı dinî ve tasavvufî mahiyette 
aynı zamanda da şairimizin yaşadığı döneme göre, sade ve anlaşılır 
kelimelerdir.   

 
Nice hüş-yâr ola ‘aşkuñ mesti 
Bâde-i bezm-i belâdan içdi  (141/2) 
 
‘Andalîbüñ gûş idenler na‘lesin 
Ceyb-i śabrı gül gibi eyledi çâk  (365/2) 
 
Divan’da, ayrıca aşağıda matla‘ beyitlerini verdiğimiz, tamamen 

Farsça’yla yazılmış yedişer beyitlik iki gazel bulunmaktadır. 
 
Fenâyî ‘ârif-i sırr-ı cihânest 
Nümâyed der-beşer velîk cânest  (45/1) 
 
Bî-tü hâr şod çeşm-i mâ-râ dû cihân 
‘Ayn-ı cân-râ mî-şeved mârâ ‘ayân (202/1) 
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7. Edebî Sanatlar  
Fenâyî, diğer mutasavvıf şairler gibi, her ne kadar sanat yapmak 

için şiir yazmamışsa da Divan’ında, başta iktibas ve telmih sanatları 
olmak üzere, bir çok edebî sanata yer vermektedir 113.  

 
Aks: Bir dize ya da cümlenin anlamlı iki parçasından birini ön-

ce, diğerini sonra söylemek suretiyle dizeyi ters çevirerek aynı anlam-
da bir dize veya cümle oluşturma sanatıdır. Aks-i tam ve Aks-i nâkıs 
olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki beyitte aks-i nâkıs yapılmıştır. 

 
N’ider cân ü cihânı sensiz ‘ârif 
Yine sensin anuñ cân ü cihânı (101/2) 
 
Cinas: Sözle ilgili sanatlardan birisi olan cinas sanatı, söyleniş-

leri ve yazılışları bir fakat anlamları farklı iki sözcüğü bir arada kul-
lanmaktır. 

 
Zâhidüñ hiç oldı zerķı hiçe vardı ŧâ‘ati 
Başladı Yâ Sîne şimdi kimse gelmez yasına (394) 
 
 Cennet ü ĥûr ü ķuśûrüñ ŧâlibidür pür-ķuśûr  
 Lem‘a-ı nûr-ı tecellî besdür ‘uşşâķa hemân (311/4) 
 
Ĥubb-ı mâsivâ günâh yeter 
Cân-ı sûzâna her gün âh yeter (272/1) 
 
Hüsn-i Ta‘lîl: Herhangi bir gerçek olayın meydana gelmesini, 

hayali ve güzel bir sebebe bağlamaktır. Ancak bu nedenin kesin bir 
yargıya dayanması gerekir. Telmih sanatı da bulunan aşağıdaki beyit-
te, meleğin melek oluş sebebi Hz. Âdem’den ilm-i esmâ öğrenmesine 
dayandırılır. Cin (aslında şeytan) ise ateşten yaratılması sebebiyle bu 
ilmi öğrenmemiştir. 

  
Âdemîden ‘ilm-i esmâ öğrenen oldı melek 
Cinnüñ aślı nâr idi öğrenmedi esmâmuzı (75/2) 

                                                
113 Edebî sanatlar için bkz. İsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebî Sanatlar, İstanbul 

1992; M. Orhan Soysal, Edebî Sanatlar ve Tanınması, İstanbul 1992; Cem Dilçin, 
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. Baskı, Ankara 2000, s. 405-500; Neclâ Pekolcay 
vd., İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nev’îlere Giriş, 5. Baskı, İstanbul 2000, s. 
104-110.    
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Yine hüsn-i ta‘lil sanatı bulunan aşağıdaki beyitte, Hz. Âdem’in 

cennetten çıkarılışı güzel bir nedene dayandırılmıştır. 
 
Cenneti bir dâneye bey‘ eylese Âdem n’ola 
Vâķıf oldı sırrına vechüñde müşkîn dânenüñ (241/6) 
 
Îham: İki ya da ikiden fazla anlamı bulunan bir sözcüğü bir dize 

veya beyit içinde bütün anlamlarını kastederek kullanma sanatıdır. 
Okuyucu bu kelimenin hangi anlamı kastedilerek kullanıldığında şüp-
heye düşer. Aşağıdaki beyitlerden ilkinde “Mansur” (Hallâc-ı Mansur 
ve zafere ulaşma), ikincisinde “sabâ” (Sabâ rüzgarı ve Sabâ ülkesi), 
üçüncüsünde ise “bâl”  (gönül, kalp ve kanat) kelimeleriyle îham sa-
natı yapılmıştır.  

 
 Ka‘be-i nûr-ı cemâlüñ mervesi virdi śafâ 
 Nuśret-i fetĥ-i mübînden bizi Manśûr  eyledi (133/5) 
  
 N’ola şâdî olursa hüdhüd-i dil 
Peyâm-ı yâr irişdirdi sabâdan (54/6) 
  
İrdi pervâneye illâ vechehûdan çün eŝer 
Perr ü bâlini cemâlüñ şem‘ine sûzân ider (113/4) 
 
İktibas: Söze, anlamı pekiştirmek amacıyla âyet, hadis ya da 

bunlardan parçalar almaktır. Tam ve kısmî veya mânevî ve lafzî ikti-
bas şeklinde kullanımı bulunmaktadır. Fenâyî’nin en fazla kullandığı 
sanatlardan biridir. 

 
Ĥâlüm harâb baġrum kebâb maĥbûb ise ‘âlî-cenâb 
Ĥüsn-i cemâline iren ŧûbâ lehû ĥüsne meâb (326/1) (Ra‘d, 

13/29) 
 
Seķâhüm câmını śun câna sâķî 
İrişe yirine tâ  ‘ahd ü mîŝâķ (61/6) (İnsan, 76/21) 
 
Ħarra Mûsâ lem‘asından câna irişdi żiyâ 
Žâhir itdi len terânî remzinüñ ma‘nâsını (286/3) (A‘râf, 7/143) 
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İstifham: Şairin cevabını bildiği bir konuyu soru şeklinde sora-
rak söylemesine istifham sanatı denir. Dikkat çekmek için sorulan bu 
sorunun cevabı beklenmez. 

 
Nedendür bâġ-ı ‘âlemde çiçekler muhtelif elvân 
Boyacısı bir iken hep bu eşcâr ile ezhâruñ (16/4) 
 
Gül‘izâr-ı vuślatuñ hem-demi olduñ çün hezâr  
Dem-be-dem ol verd-i bî-hemtâya efġânuñ nedür (342/2) 
 
Ey murġ-ı ezel ‘âleme feryâda mı geldüñ 
Yâr ile olan ‘ahdüñi di yâda mı geldüñ (327/1) 
 
Bu bezmüñ sâķîsi cümle bir iken 
Kimi a‘lâ kimi ednâ niçündür (209/2) 
 
İştikak: Aynı kökten türemiş en az iki sözcüğü bir dize ya da 

beyit içinde kullanmaktır. Yazılışları ve okunuşları aynı fakat kökleri 
farklı kelimelerle yapılırsa “şibh-i iştikak” adını alır. Divan’da çok 
kullanılan sanatlardandır. 

 
 Ruhuñ esmâ-yı ĥüsnâdur te‘âlâ şânühû gör kim 
 Ne iĥsân eylemiş Muĥsin bu ĥüsn-i vech-i esmâyâ (153/2) 
 
 Fenâyî bulsa n’ola sırr-ı tevĥîd 
 Eĥaddendür bu tevĥîdüñ esâsı (150/5) 
 
 Hidâyet it śırâŧ-ı müstaķîme 
 Delîlümüz ola Allâhu Hâdî (317/4) 
 
 ‘İķâl-i ‘aķl-ı cüz’îden halâś oldum sürûrum var 
 Muĥabbet  sâġarın içdüm bi-ĥamdi’llâh ĥużûrum var (63/1) 
 
 Ezel Naķķâş-ı Ķudret levĥ-i dilde 
 Muĥabbet naķşını ķılmış muśavver (300/3) 
 
 Nuķûş-ı mâsivâdan eyle âzad 
 Ĥaķîķat sırrını naķş it derûna (120/6) 
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Leff ü Neşir: Genellikle bir beyit içinde, birinci dizede en az iki 
şeyi söyleyip, ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşılıkları 
vermektir. Birinci dizede verilen kelimelerle ikinci dizede verilenler 
belli bir sıra takip ediyorsa “leff ü neşr-i müretteb”, belli bir sıra takip 
edilmeksizin yer alıyorsa “leff ü neşr-i gayr-i müretteb” ismini alır. 
Aşağıdaki beyitlerde leff ü neşr-i mürettep sanatı  vardır. 

 
Buħûr-ı Meryemüñ bûyı irişdi ħâkden eflâke 
Mu‘aŧŧar itdi ‘Îsâ-veş semâda vech-i cânânı (114/6) 
 
 Verd-i bî-hemtâ içündür ‘andalîbüñ nâlesi 
Bülbülüñ zârı değildür ġonca-ı ħandândan (230/4) 
 
 Şem‘-i hüsnin itdi sûzan ey Fenâyî  sînede 
 Nâr-ı ‘aşķa her nefes iĥrâķ iden pervâneyi (240/7) 
 
Aşağıda verilen beyitlerde ise leff ü neşr-i gayr-i müretteb sanatı 

bulunmaktadır. 
 
Ķamu ħaţ śâĥibin ġubâr eyler 
Nesħ iderse ħaţında reyĥâni (68/6) 
 
Çevgân-ı muĥabbetle vaĥdet ŧopını ķapduķ 
Meydân-ı fenâ içre merdâneleriz cânâ (341/3) 
 
Ķanķı burcın aħterisin bilsem ey meh-rû seni 
Menzilüñ ‘ârî hezârân kevkeb-i seyyâreden (93/2) 
 
‘Aşķuñuñ bâġ u bahârı vuślatuñ gülzârıdır 
Ķanķı gülzâr nâmını gülsüz gülistân eyledi (187/4) 
 
 
Mecâz-ı Mürsel: Bir sözü gerçek anlamı dışında benzetme 

amacı gütmeksizin kullanma sanatıdır. Aşağıda verilmiş olan beyitler-
den ilkinde “câm-ı la‘l nûş etmek” tabiriyle aşk-ı ilâhî, ikincisindeki 
“zülf ü kakül” ile de mâsivâ kastedilmiştir. 

 
Câm-ı la‘lüñ nûş iden ölmekden aślâ ġam yemez 
İrdi bir bâķî ĥayâta ķıldı ifnâ-yı vücûd (275/6) 
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Setr ider nûr-ı cemâline celâli perdesin 
Ol vecihden bend ider ‘uşşâķı zülf ü kâküli (53/2) 
 
Nidâ: Şâirin, çok duygulanması ve heyecanlanması sonucunu 

doğuran olayları ve varlıkları göz önüne getirip “ey, hey” gibi ünlem-
lerle seslenmesidir. Bundan dolayı nidâ, tekrir ve teşhis sanatlarıyla 
birlikte kullanılır. Aşağıdaki beyitler bu sanata örnek beyitlerdir. 

 
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ eyle Fenâyîye ‘aŧâ 
Gitsüñ nažardan mâsivâ eyle bize luŧf u kerem (163/7) 
 
Ey śabâ ref‘ it ĥicâbı ol gül-i bî-hârdan 
Bülbül-i bâġ-ı belânuñ kârı efġân olmasun (220/2) 
 
Âsitânuñ yâ İlâhî hastaya dâru’ş-şifâ 
Şerbet-i vaśluñ içenler buldı her derde devâ (295/1) 
 
Bezm-i vaśluñ cür‘asından sâķiyâ śun sâġarı 
Nûş idenlerüñ ola her dem du‘âsı müstecâb (128/7) 
 
Tarih: Ebced hesabına, göre Arap alfabesindeki harflerin sayı 

değerleriyle oluşturulan şiirlere tarih ve bu tarzda yapılan sanata tarih 
düşürme denir114. Tarihler genellikle kıt‘a nazım biçimiyle yazılması-
na rağmen bir beyit, bir dize veya tek bir cümle ile de tarih düşürülür. 
Divan’da toplam yedi adet tarih şiiri bulunmaktadır. Bunlardan ikisi 
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin vefatı içindir. 

 
Eyledi ‘azm-i beķâ ol sâlik-i râh-ı Hudâ 
Olmaġa ĥalvet sarayı ‘âlem-i ‘uķbâda đayf 
Fevtine târîh içün kesbi teessüfle didi 
Âh ķuŧbu’l-etķıyâ Maĥmud Efendi göçdi ĥayf  (159) =1038 

(1628)115 
 

Rûĥ-ı ķudsiydi Hüdâyî ŧarĥ-ı kevneyn eyledi 
Cevher-i ferd oldı ķıldı lâ mekân ilin mekân (345/16) =1038 

(1628)116 
                                                
114 Tarih düşürme ile ilgili bkz. Cem Dilçin, a.g.e., s. 502-507. 
115 Mısranın ebced karşılığı, Divan’da 1038 (1628) olarak gösterilmesine rağmen, 

1044 (1634)’tür. 
116 Mısranın ebced karşılığı 1047 (1637) çıkmaktadır. 
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Yeni Vâlide Câmi (Yeni Câmi)’nin yapılışı için de biri Arapça 
olmak üzere iki ayrı tarih düşürülmüştür. 

 
Fenâyî vedd ile dinildi târîh 
Zehî câmi‘ maķâm-ı beyt-i Raĥmân (262/7)117 
Ķultü târîħen li hâźe’l-ma‘bed 
Mecme‘un li’l-müslimîne’l-müttaķîn (353/3) =1074 (1664) 
 
Kim olduğunu tam olarak tesbit edemediğimiz Ahmed isminde 

biri için de bir tarih beyti bulunmaktadır. 
 
Didi fevtine hâtif târîħini 
‘Urûc itdi maķâm-ı ünse Aĥmed (158/3) =1054 (1644) 
 
Yedi beyitlik bir gazelde, Ahmed Ağa isminde biri için tarih dü-

şürülmüştür. 
 
Didi hâtif ey Fenâyî târiħin 
Ħâneñüz Raĥmân âbâdân ide (343/7) =1056 (1646)118 
 
1056 (1646) tarihinde vezirlik makamına geçen bir kişiden bah-

sedilerek şu tarih düşürülmüştür. 
 
Sürûran didi târîħin Fenâyî 
Bi-ĥamdi’llâh yerin buldı vezâret (344/7) =1056 (1646)119  
 
Telmih: Fenâyî’nin oldukça çok kullandığı edebî sanatlardan bi-

ri olan telmih sanatı, anlamla ilgili sanatlardandır. Telmih sanatı, her-
kesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye bir inanca ya da 
yaygın bir atasözüne işaret etmek ve onu anımsatmaktır. Aşağıdaki 
beyitlerden ilkinde şeytanın Hz. Âdem’e secde etmediğine, ikincisinde 
Hz. Musâ’nın sihirbazlarla karşılaşmasına ve onların yılan haline ge-
len iplerinden korktuğu hadisesine, üçüncüsünde ise Hz. Musa ile Hı-
zır’ın iki denizin birleştiği yerde karşılaştıklarına telmih yapılmakta-
dır. 

 

                                                
117 Mısranın ebced karşılığı 1028 (1618) çıkmaktadır. 
118 Mısra verilen tarihin aksine, 1060 (1650)’ye tekabül etmektedir. 
119 Mısranın ebced karşılığı 1174 (1760)’tür. 
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Münkir olma Âdem’e miŝl-i racîm 
‘Îsâ-veş Rûĥu’l-Ķudüsle yek-dem ol (30/2) 
 
Sâĥir-i ŝu‘bân nefsüñ oldı elinden halâś 
Žâhir olur ķalbine nükte-i emr-i lâ tehaf  (340/3) 
 
Mecma‘u’l-baĥreynden irdi cism ile câna ‘aŧâ 
Žâhir oldı nükte-i Ħıżr ile Mûsâ’dan ġaraż (31/2) 
 
Tenâsüb: Bir konu üzerinde, aralarında çeşitli ilgiler bulunan en 

az iki sözcük, terim veya deyimi bir dize ya da beyit içinde rastgele, 
sıralama amacı gütmeden kullanmaktır. Divan’da fazlaca kullanılan 
bu sanata birkaç örnek verelim. 

 
Źâtuña nisbet olur Firdevs-i a‘lâda ķuśûr 
Var-ise ger dâħilünde gûş u ġılmân u ĥûr (175/1) 
 
Çün cülûs itdi geçüp sulţân-ı ‘aşķ cân taħtına 
Yazdı zülfüñ haţţını kim nüsħa yoķ dîvânuma (74/3) 
Nihân eylerse ger sırrın Fenâyî 
Muĥabbet kenzinüñ vîrânesidür (171/7) 
 
Teşbih: Sözü daha etkili bir duruma getirmek için, aralarında 

türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, benzerlik bakımından güçsüz 
durumda olanı nitelikçe daha üstün olana benzetmektir.   

 
‘Îd-i eđĥâdur cemâlüñ cân aña ķurbân olur 
Şû‘le-i mihr-i ruħuñ her źerreden raħşân olur (37/1) 
 
Yukarıdaki beyitte güzellik, kurban bayramına benzetilmiştir. 

Aşağıdaki beyitlerden ilk ikisinde  dünya, fenâ bulup yok olacak bir 
eve ve harap olacak bir gül bahçesine; üçüncü beyitte geçen ârif ise, 
hümâ kuşuna benzetilmiştir. 

 
Saķın ķılma bu fânî evde mesken 
Beķâ iķlîmine ‘azm eyle bülbül 
İrişdür özüñi gülzâre irken 
Beķâ gülzârına ‘azm eyle bülbül (328/1) 
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Beķâ milkine bülbül ķıla pervâz 
Güźer ide bu gülzâr-ı fenâdan (189/5) 
 
Buldı ‘izzet irişenler sâyesine ‘ârifüñ 
Kim hevâ-yı lâ mekânda her biridür bir hümâ (66/6) 
 
Aşağıdaki beyitte ise gönül, yanma yönüyle pervâneye benze-

tilmiştir. 
 
N’ola pervâne-veş olsa bu dil ‘aşķ odına sûzân 
Cemâlüñ şem‘ine yanmaķ ezel ‘uşşâķa gelmişdür (204/3) 
 
Bir beyitte ise gözyaşı Nil’e benzetilir. 
 
Firâķuñla gözüm yaşı idüpdür Nîl gibi ŧuġyân  
Vücûdum milkini luŧf it bi-küllî  ġarķ-ı âb itme (258/2) 
   
Tevriye: İki anlama gelen bir sözcüğün bir anlamı beytin genel 

anlamına uyar, öteki anlamı uzaktan ya da dolaylı olarak ilgili olursa 
tevriye sanatı meydana gelir. Aşağıdaki beyitte geçen “âl” kelimesinin 
“hile, aldatma” ile “kırmızı, sevgilinin yanağı ve dudağı” şeklinde iki 
anlamı bulunmaktadır.  

 
Cemâlüñ âlına alındı bu dil 
Ne âl eyler göre hâl ü hayâlüñ (121/3) 
 
Hem göz, hem de kendisi anlamına gelen “ayn” kelimesi de aşa-

ğıdaki beyitte tevriyeli olarak kullanılmıştır. 
 
‘Ayn olursa ‘ayn-ı ‘âlem ‘ayn-ı ‘ârifde n’ola 
Dest-i ķudret çekdi çün ‘aynına anuñ tûtiyâ (178/2) 
 
Leyla ve Mecnun kelimeleri “gece renkli” ve “divane” anlamla-

rını da çağrıştıracak şekilde tevriyeli olarak kullanılmıştır. 
 
Leyli-i zülfüñ dili Mecnûn-śıfât itdi esîr 
Düşdi vaśluñ ķaydına gör derdini dîvânenüñ (241/2) 
 
Tezad: İki düşünce, duygu ve hayal arasında birbirine karşıt 

olan nitelikleri ve benzerlikleri bir arada söylemektir. Bir şeyin birbi-
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rine karşıt görünen özelliklerini bulup çıkarmak da tezad sanatına gi-
rer.  

 
Bend olanlar zülf-i ħâlüñ dâmına âzâdedür 
Câm-ı la‘lüñ ‘Îsâ-veş mürde dile cân-dâdedür (27/1) 
 
Mürde diller n’ola bulsa la‘l-i nâbuñdan ĥayât 
Câm-ı ‘aşķuñ nûş iden görmez dü-‘âlemde ħumâr (299/5) 
 
Ħum-ħâne-i vaĥdetden mest oldı Fenâyî  çün 
Bu vech ile oldı ol bu bâde ile hüş-yâr (199/7) 





 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

FENÂYÎ CENNET EFENDİ DİVANI’NDA DİN VE  
TASAVVUF 

 
A. DİN 
 
Milletlerin hayatında din önemli bir mevki işgal eder. Bir dinin 

yazılı olarak anlatılması da ancak edebiyatla gerçekleşir. Türklerin 
İslam’ı kabul etmelerinden sonra oluşturdukları Divan edebiyatı, zen-
gin motif, mazmun ve unsurlarlarıyla, özellikle mutasavvıf şairler ta-
rafından, bu dinin anlatılmasında önemli   bir araç vazifesi görmüştür. 
Din; adet, gelenek ve görenek, folklor vb. gibi, bir şekilde hayatın 
içinde olduğundan dolayı, mutasavvıf şairler dışında kalan diğer Di-
van şairlerinde de, biliçli veya bilinç dışı, bir şekilde dinî motiflere 
rastlanmaktadır. Biz burada Fenâyî’nin din ile ilgili olarak kullanmış 
olduğu tabir, terim ve terkiplere işaret edeceğiz1. 

  
1. Allah 
Bir mutasavvıf şair olan Fenâyî, hemen her şiirinde Allah’ın en 

az bir isim veya sıfatını kullanmıştır.  
Allah; insanı yoktan var eden, her dert ve gamdan kurtaracak 

olandır (142/3). Bütün mevcudâta hayat verendir (49/4). Fakat bu ya-
ratma işlemi Allah için bir mecburiyet değil, O’nun lütuf ve atâsı so-
nucudur. 

 
Bir avuc hâk iken itdüñ ‘ademden çün bizi insân 
Žuhûr-ı cümle mevcûdât Cenâbuñdan ‘aŧâdur hep (160/4) 
 
Hudâyâ levĥ-i hâŧırdan rusûm-ı ġayrı ĥakkeyle 
Görinen śûret ü ma‘nâ yine luŧf-ı Ħudâdur hep (160/6) 
 
Gönüllerde iyi kötü her ne varsa hakkıyla bilen, her şeyden ha-

berdar olan, her şeyi gören ve cömertliğinin kemaline sınır bulunma-
yandır (82/3). O, şânı yüce ve sıfatları noksanlıktan münezzeh olan 
(82/4), kendisine bir mekan bulunmayandır (83/4). Her zorluğu kolay 
hale getirendir (106/3). Zâtının güneşinin zerresi ulaşmasa, zelil ve 

                                                
1 Edebiyatla din ilişkisi için bkz. Hasan Aktaş, Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Kon-

ya 2001, s. 25-28. 
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âciz olan insan O’na varmaya hiç bir yol bulamaz. Can ve gönül der-
dinin tabibi de yine O’dur (122/5). Dünyada izzet isteyen gece gündüz 
durmadan O’nu anmalıdır. 

 
İster iseñ iki ‘âlemde Fenâyî  ‘izzet 
Rûz u şeb durma hemân Hâlıķı yâd eyle (126/5) 
 
Allah’ın isim ve sıfatlarının geçtiği mısraların bir çoğunda, top-

raktan yaratılma hadisesine atıfta bulunularak, insanın acizliği üzerin-
de durulur. Kulun işi sürekli hata ve kusur iken Allah keremiyle kulun 
kusuruna nazar etmez (39/2). İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın Al-
lah’ın lütfu olmazsa bütün uğraşı boşa gider (60/5). İnsan, her gün 
yüzlerce, binlerce günah işlemesine rağmen affedecek olan Allah’dır. 
Kul hata ve suç işlemesine rağmen Allah atâsı ile kulunu affeder 
(28/4). Suç işleyenin kaçacağı yer de yoktur, kul ancak Allah’tan (ga-
zabından) yine Allaha (rahmetine) sığınır. Kendini bilen kendini tanı-
yan kişi ancak o Zât-ı Pâk’e ulaşabilir (56/4). 

 
Bir avuç hâke mümkin mi viśâl-i bezmine irmek 
Meğer bir luŧf ire câna Cenâb-ı Rabb-i a‘lâdan (6/2) 
 
Nesi var bir avuç hâküñ Cenâb-ı Ĥażrete lâyıķ 
Heman rû-yı siyâh ile hezâr sehv ü ķuśûrum var (63/4) 
 
Nice yol bulur Cenâb-ı Pâküñe bir ķabże hâk 
Yemm-i cûduñdan anı ķıl bezm-i vaśla müsteĥaķ (257/4) 
 
Bir çok şiirde ise, yine insanın çaresizliğine vurgu yapılarak Al-

lah’tan yardım istenir. 
 
Eger irmezse aña luŧf-ı Raĥmân       
Neye ķâdir olur bî-çâre insân 
Yine Ĥaķdan olur ķullara iĥsân 
Meded senden meded yâ Ĥayy ü Ķayyûm (44/6) 
 
Umaruz senden ‘inâyet ey Kerîm 
Ĥâlümüze merĥamet it yâ Raĥîm (146/1) 
 
İnsan, hata ve kusur sahibi olmasına rağmen, dilekleri kabul 

eden, dua edenin duasına cevap veren de yine Allah’tır. 
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Gerçi çoķdur yâ İlâhî saña ħidmetde ķuśûr 
Luŧf umup ķapuña geldük bizi ‘afv it yâ Ġafûr 
Ref‘ it aradan ĥicâbı ķalbimüz bulsun sürûr 
Her murâdı sen virürsin yâ Mücîbe’s-sâilîn (2/2) 
 
Bütün eşya gibi insanın aslı da O’nun nurundandır fakat arada 

engel olan şey ten perdesidir.  
 
Aślımuz çün nûr-ı vâĥiddür kamû eşyâ ile 
Perde-i ten setr idüpdür aramuz Mevlâ ile (10/1) 
 
Eşyanın tamamı ibret gözüyle bakabilen için Hakk’ın aynıdır 

(26/1). Cemalinin nûru âlemde o kadar açıktır ki, mevcut olan her 
şeyde o nûrun tecellîsi ayan beyandır. 

 
Cemâlüñ nûrı ey Maĥbûb ne mažhardur ki ‘âlemde 
Cemi‘-i şeyde ol nûruñ tecellîsi hüveydâdur (87/2) 
  
Allahın en güzel isimleri için kullanılan el-Esmâü’l-Hüsnâ sıfat 

tamlaması, bir beyitte Osmanlıca terkip kuralına göre, “esmâ-yı 
hüsnâ”  şeklinde geçmektedir. 

 
Ruħuñ esmâ-yı ĥüsnâdur te‘âlâ şânühû gör kim 
Ne iĥsân eylemiş Muĥsin bu ĥüsn-i vech-i esmâyâ (153/2) 
 
Türk Edebiyatı’nda daha çok Esmâu’l-Hüsnâ şeklinde kullanı-

lan2 bu tamlama, kültürümüzde olduğu kadar edebiyatımızda da 
önemli bir yere sahiptir. Kur’an-ı Kerim3 ve hadislerde4 geçenlerin 
dışında Arap, Acem ve Türklerin kullandığı Esmâu’l-Hüsnâlar bu-
lunmaktadır5. Divan’da çoğu Arapça olmak üzere, “Ħudâ, Yezdân, 
Zât-ı bî-çûn, Şâh, Pâdişâh, Perverdigâr” gibi Farsça, “Efendi, Yara-

                                                
2 H. İbrahim Şener, Türk Edebiyatında Manzum Esmâü’l-Hüsnâlar, (Basılmamış 

doktora tezi), İzmir 1985, s. 1. 
3 Kur’an’da geçen Esmâ-i Hüsnâ sayısı için bkz. H. İbrahim Şener, a.g.e., s. 173-

252. 
4 Esmâ-i Hüsnâ’yı muhtevî hadisler için bkz. Tirmîzî, Sünen, V,179; İbn Mâce, 

Sünen, II, 1267; Şener, a.g.e., s. 33. 
5 Arapça, Farsça ve Türkçe Esmâu’l-Hüsnâlar için bkz. H. İbrahim Şener, a.g.e., s. 

21-47. 
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dan, Kamu eşyayı yokdan var eden” gibi Türkçe Allah’ın isimleri ve 
sıfatları yer almaktadır. Fenâyî’nin şiirlerinde geçen Esmâü’l-
Hüsnâlar şunlardır: 

 
Allâh (82/4, 226/1, 317/4), Alîm (5/1, 81/3), Bârî (39/1, 64/1, 

136/7), Baśîr (81/3), Cenâb (44/2, 160/4), Cenâb-ı Ĥażret (63/4), 
Cenâb-ı Ĥażret-i Bârî (79/7, 319/5, 349), Cenâb-ı Ĥażret-i Ĥaķ (360), 
Cenâb-ı Ĥażret-i Raĥmân (261/6), Cenâb-ı Pâk (257/4, 360), Cenâb-ı 
Rabb-i a‘lâ (6/2), Cenâb-ı Źât-ı Pâk (185/3), Efendi (33/4, 38/2, 61/1, 
95/1, 106/3, 126/1, 157/4, 232/2, 251/2, 256/2, 291/1), Eĥad (20/7, 
82/5, 152/5, 307/1), Ezel naķķâşı (42/4, 80/3), Fażl u cûd ıssı Kerîm 
(85/6), Ġanî (323/2), Ġanî Mevlâ (74/1, 324/2), Habîr (81/3), Hâdî 
(317/4), Ĥaķ (26/1, 106/7), Ĥakîm (5/1, 82/3), Ĥaķķânî Ŧabîb (334/6), 
Hâlıķ (126/5), Hallâķ (81/5, 207/4), Ĥannân (179/5), Ĥasbî  (275/2), 
Ĥayy (81/5, 87/4, 330/6), Ĥayy u Ķayyûm (33/1, 45/1), Ĥayy ü Bâķî 
(176/4, 219/3), Ĥayy ü Sübĥân (265/5), Ĥażret-i Ĥaķ (79/1), Ĥażret-i 
Mevlâ (56/1), Ĥażret-i ni‘me’l-meâb  (235/4), Ĥażret-i nûr-ı pâk 
(207/5), Ĥażret-i Źât (292/1), Ħudâ (51/1, 55/1, 111/2, 162/6, 253/1, 
271/2), Ħudâvend-i ‘Alîm (354), Hüve’l-Ĥayyü Hüve’llâhü’l-Bâķî  
(212/9), İlâh (28/3, 126/1, 232/1, 2/2), İlâhe’l-‘âlemîn (274/2), ‘İnâyet 
ıssı Mevlâ (305/1), Ķadîm (81/5, 87/4, 132/3), Ķâdir (326/6), Ķâdir 
Hudâ (72/1, 130/4, 270/1), Ķâdir-i muŧlaķ Hudâ (28/1), Kâfî (275/2), 
Ķamu eşyâyı yoķdan vâr iden (202/5), Kân-ı kerem (142/3), Ķayyûm 
(86/5), Kerîm (40/2, 87/4, 98/7, 125/4, 132/3, 148/1, 307/1), Kibriyâ-
yı Ĥażret (256/7), Luţf u iĥsân ıssı Raĥmân (86/1), Luŧf u cûd ıssı 
Hudâ (163/1), Luŧf u iĥsân ıssı Sulţân (49/1), Luŧf-ı bî-ĥad Pâdişâh 
(307/1), Luŧf ıssı Raĥmân (245/), Maĥbûb (87/2), Melîk-i muktedir 
(172/5), Mevlâ (10/1, 80/1, 309/1), Mu‘în (274/7), Muĥsin (153/2), 
Mücîb (122/7, 291/7), Mücîbe’s-sâilîn (2/2, 277/1, 327/2), Müste‘ân 
(259/7), Naķķâş-ı Ķudret (300/3), Pâdişâh (28/4, 125/5, 248/1, 311/1), 
Pâdişâhlar Pâdişâhı (40/5, 153/3, 305/5), Perverdigâr (278/6), Rab 
(33/1, 33/4, 43/1, 51/4, 83/3, 113/1, 123/5, 125/7, 249/1 ), Rabb-i 
Ekber (300/1), Rabb-i Ekrem (256/7), Rabb-i Ġaffâr (218/4), Rabb-i 
Ġafûr (260/1), Rabb-i Kerîm (137/1), Rabb-i Raĥîm (77/10), Rabbü’l-
‘âlemîn (353/2), Rabbü’l-enâm (148/3, 255/5), Raĥîm (5/1, 29/2, 87/4, 
132/3, 148/1, 251/9), Raĥmân (44/6, 132/3, 233/6), Śâĥib-kerem 
(137/5), Śamed (98/6, 307/1), Śâni‘ (181/4), Settâr (7/1), Sulţân (51/1, 
141/2, 149/1, 218/4), Sulţân ü Sübhân (142/1, 144/1), Şâfî (275/2), 
Şâh (60/5, 85/4), Taķdîr-i sâbıķ (290/7), Vâhibü’l-iĥsân (76/2), Vedûd 
(135/7, 203/5, 255/7, 278/2, 330/6), Vehhâc (183/2), Yaradan (93/1, 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

61

273/1), Yezdân (316/3), Źât-ı bî-çûn (249/7, 2726), Źât-ı Pâk (38/2, 
59/4, 288/8, 330/6), Źe’l-‘aţâ (85/1, 264/2), Źe’n-na‘îm (21/6), Źü’l-
fażlı’l-‘ažîm (329/2). 

 
2. Melekler 
Nûrânî varlıklar olan melekler günah işlemez ve sürekli olarak 

Allah’a ibadet ederler. Erkeklik ve dişilikleri de yoktur. Nurdan yara-
tılmışlardır. Görevleri farklı, Cebrâil, Mîkâil, İsrâfil, Azrâil gibi dört 
büyük melekten başka sayısız melek bulunmaktadır6.  

Melek: Fenâyî, elest bezmine atıfta bulunarak, meleklerle cinle-
rin yaratıldıkları madde itibariyle farklı varlıklar olduğunu ifade eder. 

 
Âdemîden ‘ilm-i esmâ öğrenen oldı melek 
Cinnüñ aślı nâr idi öğrenmedi esmâmuzı (75/3) 
 
Fenâyî, yine bir murabbada mirac hadisesine telmihle, arada 

hiçbir insan ve melek olmaksızın Allah’la halvet olma isteğini dile 
getirir. 

 
Ĥażretüñden budur ey Śâĥib-kerem senden dilek 
Seyre mâni‘ olmaya bu ‘arş u ferş ü nüh-felek 
Ķıl ‘inâyet girmeye araya ins ile melek 
Sehv ü  nisyânumuza estaġfiru’llâhe’l-ažîm (137/5) 
 
İçerseñ ey göñül şol meyden iç kim 
Melek sâķî felek peymânesidür (171/4) 
 
Cebrâil: Divan’da dört büyük melekten sadece Cebrâil’in ismi 

geçmektedir. Cebrâil daha çok “Rûhu’l-Kuds” ve “Rûhu’l-Emîn” 
isimleriyle verilir.    

 
Çün dem-i Rûĥu’l-ķudüsden câna irişdi ĥayât  
Aĥsen-i taķvîmde halķ olsa n’ola insânumuz (4/2) 

                                                
6 Meleklerle ilgili bazı âyetler için bkz. Bakara, 2/30-34, 98, 102, 161, 176, 177; Âl-i 

İmrân, 3/18, 42, 45, 80, 87; Nisâ, 4/97, 166, 172; En‘am, 6/8, 9, 50, 92; A‘raf, 
7/11, 20; Enfâl, 8/9, 12, 50; Hûd, 11/12, 31; Yûsuf, 12/31; Ra‘d, 13/13, 23; Hicr, 
15/7, 8, 28; Nahl, 16/ 2, 28;  İsrâ,17/40, 61-65; Enbiyâ, 21/26, 28; Furkan, 25/7; 
Secde, 32/11; Ahzâb, 33/43; Fâtır, 35/1; Sâd, 38/1-4, 71; Fussilet, 41/30-32; 
Zuhruf, 43/16-22, 60; Kaf,50/17-19; Necm, 53/26; Hâkka, 69/17; Meâric, 70/1-4, 
Müddessir, 74/31; Nebe’, 78/38; Fecr, 89/22, 23.  
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Elest bezmi’ne telmihte bulunarak, insanın melekle şeytan ara-

sında alacağı tavır şu şekilde ifade edilir. 
 
Münkir olma Âdem’e miŝl-i racîm 
‘Îsâ-veş Rûĥu’l-Ķudüsle yek-dem ol (30/2) 
 
Mîrac hadisesinin konu edildiği bir beytde hem Cebrâil hem de 

Rûhu’l-emîn ismi birlikte kullanılmaktadır. 
 
Rehber oldı sidreye dek gerçi kim Rûĥu’l-emîn 
Ķaldı Cibrîl enbiyâ ervâĥı ol ķıldı güźer (1/14)  
 
Ayrıca Fenâyî Divanı’nda meleklerle bağlantılı olarak hûri, cin 

ve şeytandan da bahsedilmektedir. 
 
3. Kitaplar 
İslam inanç esaslarından üçüncüsü, kitaplara imandır. İman 

edilmesi gereken kitaplar, dört büyük kitap olarak da ifade edilen Ze-
bur, Tevrat, İncil ve Kur’an’dır. Fenâyî Divanı’nda bu kitaplardan 
sadece bir beyitte bahsedilir ve daha çok Kur’an-ı Kerim üzerinde 
durulur.  

 
İtdi ezber dört kitâbuñ ma‘nâsın bir noķţadan 
Ĥıżr-veş oldı mükemmel cümle fenni ol dilâ (66/3) 
 
Kur’an, Hz. Muhammed’e indirilmiş olan son ilahî kitaptır. Va-

hiy yoluyla ve Cebrail aracılığıyla tüm insanlığa, kıyamete kadar bakî 
kalmak üzere, gönderilmiştir. Farklı sayıdaki ayetlerin oluşturduğu 
114 sureden meydana gelen Kur’an, Hz. Ebu Bekir döneminde iki 
kapak arasında toplanmış ve Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır. 
Divan edebiyatının da ilk ana kaynağı Kur’andır. Sevgilinin güzelliği, 
yüzü, boyu vb. Kur’an’a benzetildiği gibi, bir çok şair tarafından çeşit-
li ayetleri de iktibas edilmiştir. Fenâyî’ye göre izzete ulaşmanın yolu, 
Kur’an ve sünnete uymakla gerçekleşebilir. 

 
Cem‘ u farķı cem‘ idüp irdi  Fenâyî  ‘ızzete 
Her kimüñ kim muķtedâsı Sünnet ü Ķur’ân olur (37/5) 
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Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha sûresi7 ve yedi uzun 
sûre olarak da izah edilen  “Heft âyet”in anlamını bilen Kur’anı hat-
metmiş olur8.  

 
Bildi bu heft âyetüñ vechin tamâm 
Ħatm-i Ķur’ân  itdi zîrâ her dem ol (30/4) 
 
Ayrıca, Ramazan ayının Kur’an’da tarif edilmiş olması ve 

Kur’an’a tabi olma isteğiyle bu isimden bahsedilir. 
 
Sa‘âdetle ķudûmi ķıldı teşrîf 
Cihânı yine ol şehr-i mübârek 
Anı Ķur’anda Mevlâ itdi ta‘rîf 
Şükür geldi yine şehr-i mübârek (98/1) 
 
Kur’an’dan  kitap şeklinde de bahsedilir. 
 
Bi-ĥaķķ-ı Ĥażret-i śadr-ı risâlet 
Kitâb u Sünnete ķıl inķıyâdum (271/4) 
‘Ahd ü peymânuña vefâ eyle 
Farż ile sünneti edâ eyle (234/1) 
 
Kur’an tabiri bazı mısralarda “ümmü’l-kitâb”9 (70/5, 128/9), 

“seb‘a’l-mesânî” (71/5) ve “mesânî âyeti” (370) şeklinde de geçmek-
tedir. Bu tabirler daha çok bir âyetten kısmî iktibas şeklinde alınmış 
olduğu için âyetler kısmında incelenecektir. 

 
4. Âyet ve Hadisler 
Fenâyî Divanı’nda, bir kısmı mutasavvıf, bir çok şairin divanla-

rında10 pek rastlanmayan, çok sayıda âyet ve hadis iktibasları bulun-
                                                
7 Fâtiha sûresi, 114 sûreden oluşan Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresidir. Kur’an’ın önsö-

zü olan Fatiha sûresi yedi âyettir. Ümmü’l-Kitâb, Seb‘u’l-Mesânî, el-Esâs, el-
Vâfiye, el-Kenz vb. gibi isimlerle de anılır. Geniş bilgi için bkz. Elmalılı M. 
Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, I, 3-49.  

8 Bu Farsça terkibin Arapça karşılığı olan “seb‘u’l-mesânî” şekli Hicr sûresi, 15/87 
de “seb‘an mine’l-mesânî” ibareleriyle geçmektedir. Bilgi için bkz. Elmalılı, 
a.g.e., V, 3074-3076. 

9 Ümmü’l-Kitâb için bkz. Ra‘d, 13/39. 
10 Örneğin bkz. Ziver Tezeren, Seyyid Aziz Mahmud HüdayiDivânı II, İstanbul 1985; 

Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, İstanbul 1997, I, 224-234,; Aynı müellif, 
Hayretî’nin Dinî-Tasavvufî Dünyası, Ankara 1998, s. 24-30; Bilal Kemikli, 
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maktadır ki, toplam 67 âyet ve 16 hadistir. Âyetlerden bir çoğu daha 
çok kısmî iktibas şeklinde kullanılmasına rağmen telmih yapılan 
âyetlere de rastlanmaktadır. 

Âyet kelimesi, Divan’da tekil olarak âyet şeklinde kullanıldığı 
gibi, çoğulu olan âyât şekliyle de kullanılmaktadır. Esasen Kur’an’da, 
iki durak arasında yer alan   âyet kelimesi, asıl anlamının dışında, delil 
ve mu‘cize anlamlarıyla da geçmektedir. Divan’da, yer ve gök “Hak-
kın âyeti” olarak gösterilirken, insan ile zülf ve yüz için de âyet keli-
mesi kullanılmaktadır. 

 
 Yir ü gök cümle Ĥaķuñ âyetidür 

Bunı a‘mâ olan eyler mi iź’ân (83/3) 
 

 Ezber it bu âyetüñ gel ey Fenâyî  seb‘asın 
Naķşı ķo Naķķâşı gör naķşın ne hem-vâr eyledi (181/5) 

 
 Olur zülf ile ‘aynuñ âyetu’llâh 

Şeb-i rûzdur anuñ aġ u ķarası (20/4) 
  
Divan’da sûre isimlerine de rastlanmaktadır. Fâtiha sûresi için 

“seb‘a” (181/5) ve “mesânî âyeti” tabiri kullanılırken, bir beyitte de 
Yâsin sûresinden bahsedilir. 
  
 Ħuŧûŧı kim yed-i ķudret sır-ı insâna yazmışdur 
 Mesânî âyetidür kim ruh-ı cânâne yazmışdur (370) 

 
Zâhidüñ hiç oldı zerķı hiçe vardı ŧâ‘ati 
Başladı Yâ Sîne şimdi kimse gelmez yâsına (394) 

 
Âyetler: Divan’da âyetler; ibare, kelime halinde iktibas ve tel-

mih yoluyla kullanılmaktadır. Bu âyetlerden bir kısmı farklı şiir ve 
beyitlerde olmak üzere, bazen altı yedi kez geçmektedir.  Bazen de 
aynı âyetin farklı kısımları farklı beyitlerde kullanılmıştır. Bu 
âyetlerden bir kısmını, yeri geldikçe ilgili konu içerisinde işleyeceği-
mizden dolayı, burada sadece âyetlerin geçtiği beyit ve dörtlüklerin 
tamamı ile Türkçe anlamlarını vermekle yetineceğiz. 
                                                                                                              

Sun‘ullâh- Gaybî Dîvânı İncele-Metin, İstanbul 2000, s. 138-149; Azmi Bilgin, 
Ümmî Sinan Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul 2000; Yaşar Aydemir, Behiştî 
Dîvânı, Ankara 2000; Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Divânı’nın Tahlîli, İstanbul 
1996, s. 64-65. 
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Aĥsen-i taķvîm... : “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” 11   
 
Aĥsen-i taķvîmde ižhar idüp ‘aks-i ĥüsnini 
Gösterür mir’ât-ı dilde vechini insân içün (76/7) 
 
Aĥsen-i taķvîmüñ añla ey Fenâyî  ma‘nâsın 
Âşinâ oldı yine ol yâr ile bîgânemüz (166/7) 
 

 Bilmedi yüzüñde hâlüñ sırrını miskîn faķîh 
 Ol vecihden aĥsen-i taķvîmi inkâr eyledi (181/2) 

 
Aĥsen-i taķvîmi inkâr eyleyen şeyŧân olur 
Śûret-i şâb-ı ķuŧayŧ bu ma‘nâya bürhân olur 
Hâl ü haddi vechine âşüftedür bu ‘aķl ü cân 
Lebleri esrârına iki cihân hayrân olur (339) 
 
Alleme'l-esmâ... : “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti...” 12   
 
Rumûz-ı ‘alleme'l-esmâ Fenâyîye olup žâhir 
Özini görmeyen a‘mâ ne bilsün ĥâl-i bînâdan (6/5) 
 
Baķ vücûduñ ‘âlemine gör ne yazmış nâmuñı 
Bu me‘ânînüñ beyânı ‘alleme’l-esmâdadur (27/3) 
 
Sırr-ı remz-i ‘alleme’l-esmâyı dânâdan işit 
Dinlemez efsânesini âşinâ bîgânenüñ (241/5) 
 
Âdemîden ‘ilm-i esmâ öğrenen oldı melek 
Cinnüñ aślı nâr idi öğrenmedi esmâmuzı (75/2) 
 
Sırr-ı remz-i ‘alleme’l-esmâya ‘ârifseñ eğer 
Senüñ ile bile görürsin tamâm eşyâmuzı (75/3) 
 
Dinildi vaśf-ı Âdemde egerçi ‘alleme’l-esmâ 
İdüp esrârına vâķıf emânet eyledi ĥâmil (296/3) 
 

                                                
11 Tîn, 95/4. 
12 Bakara, 2/31. 
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Allemnâhu... : “... Biz ona öğrettik...”13 
 
Ve ‘allemnâhudan ķıl bizi âgâh  
Semâ-yı dilde bulam mihr ü mâhı (273/7) 
 
Alleme’l-Ķur’ân... : “(O, insana) Kur’anı öğretti.” 14 
 
‘Âlleme’l-Ķur’ânüñ anla ey Fenâyî ma‘nâsın 
Levĥ-i mahfûžuñ ĥurûfuñ keşf ider tefsîrimüz (205/5) 
 
Arefû... : “...anladıklarında, tanıdıklarında...” 15 
 
Remz-i arefûdan tâ bulalı göñül behre 
Ol kenz-i nihânîye vîrâneleriz cânâ (341/6) 
 
Aśĥâb-ı Kehf... : “Birde onları uyanık sanırdın, halbuki uykuda-

dırlar ve Biz onları sağa sola çevirirdik; köpekleri de giriş kısmında 
iki kolunu uzatmıştı....” 16 

 
Aśĥâb-ı kehfüñ nüktesin fehm itse n’ola cân u dil 
Źâte’l-yemîn źâte’ş-şimâl kehfindedür ķıŧmîrimüz (205/3) 
 
Belhüm eđal... : “...İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaş-

kındırlar...” 17 
 
Sivâ ĥubbını ĥakk it levĥ-ı dilden 
Bizi ‘add eyleme belhüm eđalden 
Halâś eyle ķuyûd-ı âb u gilden 
Meded senden meded yâ Ĥayy ü Ķayyûm (44/3) 
 
El-yevme tüczâ... : “Bugün herkese kazandığının karşılığı verile-

cektir.” 18 
Neş’e-i el-yevme tüczâ ĥâśılın bulduķ bu gün 
Ŧâ‘n u teşnî‘ ķılma zâhid âşıķa ferdâ ile (10/4) 

                                                
13 Kehv, 18/65; Enbiyâ, 21/80. 
14 Rahmân, 55/2. 
15 Bu kelime iki ayrı âyette geçmektedir:Bkz. Bakara, 2/89; Mâide, 5/83. 
16 Kehf, 18/18. 
17 A‘raf, 7/179. 
18 Mü’min, 40/17. 
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Neş’e-i el-yevme tüczâ ĥâśılın bulduķ bugün 
Bu durur maķśûd olan imrûz u ferdâdan ġaraż (31/5) 
 
Neş’e-i el-yevme tüczâ sırrına irdi bu gün              
Râh-ı Ĥaķda bir iden imrûz ile ferdâsını (286/4) 
 
Elleźîne câhedû fînâ... : “Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelin-

ce, elbette Biz onlara (Bize ulaştıran) yollarımızı gösteririz.” 19 
 
Aç gözüñ ġaflette ķalma dîde-i bînâyı gör 
Remz-i sırr-ı elleźîne câhedû fînâyı gör (9/1) 
 
Esrâ bi-‘abdih... : “Uzaktır bütün noksanlıklardan O ki, kulunu 

bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksa’ya götürdü.” 20 

 
Müntehâsın bulmaġa esrâ bi-‘abdih sırrınuñ 
Refref-i tefrîde irgör  pâyemi ayaķ ayaķ (38/5) 
 
Eyledi esrâ bi-‘abdih leylinüñ mi‘râcını  
Cân u dilden kim olursa ĥażret-i Mevlâya ķul (88/4) 
 
Er-Raĥmân ‘ale’l-‘arşi’stevâ... : “O Rahman, Arş’a hakim oldu.” 

21 
 
Eğer bildüñse er-Raĥmân ‘ale’l-‘arşi’stevâ remzin 
Güźer ķıl în ile andan nažar it vech-i Raĥmâna (103/4) 
 
Üstüvâsın añla bu sırruñ göñül ĥaķķa’l-yaķîn 
Žâhir ola remz-i er-Rahmân ‘ale’l-‘arşi’stevâ (178/3) 
 
‘Ale’l-‘arşi’stevâ remzin Fenâyîye ‘aŧâ eyle 
Nümâyân ola her câda aña envâr-ı Raĥmâni (324/5) 
 
Eslemâ... : “Ne zaman ki ikisi de bu şekilde (Allah’a) teslim ol-

dular, (İbrahim) onu tuttu şakağına yıktı (şakağı üzerine yatırdı).” 22 
                                                
19 Ankebut, 29/69. 
20 İsrâ 17/1 
21 Tâhâ, 20/5. 
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Ķıldı İsmâîl-veş dost yolına varın fidâ 
İrdi sırr-ı eslemâdan gûş-ı cânına hiŧâb (48/3) 
 
Etmemtü ‘aleyküm ni‘meti... : “...İşte bugün dininizi kemâle 

erdirdim, üzerinizdeki ninetimi tamamladım ve size din olarak 
müslümanlığa razı oldum.” 23 

 
Eyle etmemtü ‘aleyküm ni‘metinden hiśśe-dâr 
Ķıl müyesser iki ‘âlemde devâm-ı ni‘meti (73/3) 
 
Eyne’l-mefer... : “ O gün insan: Nereye kaçmalı? Der.”  24 
 
Ol giyer tâc-ı şefâ‘at hem ķabûlin hil‘atin 
Şol zamanda kim halâyıķ ideler eyne’l-mefer (1/12) 
 
Fedħulûhâ ħâlidîn... : “ Rablerinden korkan takva sahipleri de 

bölük bölük cennete sevkedilmektedir. Nihayet oraya vardıkları ve 
kapıları açıldığı zaman bekçileri onlara:“Selam sizlere, ne hoşsunuz! 
Haydi girin oraya, sonsuza dek kalmak üzere!” diye selama duracak-
lar.” 25 

 
Ķıl ĥarîm-i cennet-i vaśluña maĥrem dem-be-dem 
Žâhir ola câna sırr-ı fedħulûhâ ħâlidîn (274/3) 
 
Fefirrû... : “O halde hemen Allah’a kaçın...” 26 
 
Fefirrû emrini gûş idicek cân 
Güźer eyler ķadîmi âşiyâna (168/6) 
 
Festaķim... : “Onun için emrolunduğun gibi doğruluk et...”  27 
 
Žâhir oldı cânına mefhûm-ı emr-i festaķim 
Eyledi çün nûr-ı pâk-i Musţafâya iķtidâ (66/5) 

                                                                                                              
22 Sâffât, 37/103. 
23 Mâide, 5/3. 
24 Kıyâme, 75/10. 
25 Zümer, 39/73. 
26 Zâriyat, 51/50 . 
27 Hud, 11/112. 
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Fevķa eydîhim... : “...Allahın eli (kudreti) onların elleri üstün-
dedir.”  28 

 
Fevķa eydîhim hiţâbın çün Fenâyî  ķıldı gûş                
Ţarĥ idüp resm-i sivâyı yudı özinden eli (53/5) 
 
Olursa sırr-ı eydîhim Fenâyî  bendeñe žâhir 
Virilür dest-i ķudretden yedine nâme-i menşûr (157/6) 
 
Feźkürûnî... : “O halde anın beni, anayım sizi...”  29 
 
Bu dil-i maĥzûnı cânân yine mesrûr eyledi    
Feźkürûnî ma‘nâsıyla anı meźkûr eyledi (133/1) 
 
Rumûz-ı feźkurûnîden żiyâ-bahş it dil ü cânı 
Ola fażluñ ile vâĥid ki źikr ü źâkir ü meźkûr (157/5) 
 
Rumûz-ı feźkürûnîden ‘aŧâ ķıl bu dil ü câna 
‘Ayân it ola vâĥid ki źikr ü źâkir ü meźkûr (281/5) 
 
Ĥâ-Mîm 30  
 
Źât-ı Pâküñ ‘izzetine źevķ-ı vaśluñ ķıl ‘aŧâ  
İt Fenâyî ķuluña iĥsân bi-ĥaķķ-ı Ĥâ vü Mîm (329/7) 
 
Hâźâ firâķ ... : “O: işte bu, seninle benim ayrılmamız olacak! 

Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereyim.” 31 
 
Ķalb-i Mûsâya irişe min ledünnâdan ħaber 
Gelmeye hergiz derûna Ĥıżr-veş hâźâ firâķ (233/1) 
 

                                                
28 Fetih, 48/10. 
29 Bakara, 2/152. 
30 Kur’an-ı Kerim’de 29 Sûrenin başında yer alan, Hâ ve Mim harfinden oluşan 

mukatta‘a harfi. 
31 Kehf, 18/78. 
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Hâźihî cennâtü ‘adnin... : “İşte adn cennetleri..” 32 
 
Hicret-i dâr-ı fenâ ķıl vech-i bâķî yâdına 
Hâźihî cennâtü ‘adnin dinile ni‘me’l-ķarâr (299/6) 
 
Hel min mezîd... : “O gün ki, cehenneme: Doldun mu? diyeceğiz. 

O da: Daha ziyâde (fazla) var mı? diyecek.” 33 
 
Rabbi zidnî lem‘asından neş’e-dâr it cânumuz 
İki ‘âlemde olalum mažhar-ı hel min mezîd (219/4) 
 
Ĥüsne meâb... : “...Oysa Allah, âkibet güzelliği, O’nun yanında-

dır.” 34 
‘Îd-i vaśluña irenler Ĥacc-ı ekber eyledi 
Cennet-i ĥüsnüñde me’vâsın ider ĥüsne meâb (48/2) 
 
İhdina’ś-śırâŧa’l-müstaķîm... : “Hidayet eyle bizi doğru yola!.” 35 
 
Raĥmet-i hâśını in‘âm ide Raĥmânü’r-Raĥîm 
Bize hâdî ola iĥdinâ śırâŧa’l-müstaķîm (329/1) 
 
Eyle tevfîķuñı yoluñda refîķ 
Rabbi ihdina’ś-śırâŧa’l-müstaķîm (146/4) 
 
İllâ vechehû... : “...O’nun zatından başka herşey helak olacak-

tır.”  36 
 
İrdi pervâneye illâ vechehûdan çün eŝer 
Perr ü bâlini cemâlüñ şem‘ine sûzân ider (113/4) 
 
‘İnde melîkin muķtedir... : “Kudretine nihayet olmayan padi-

şahlar padişahının yüce huzurunda doğrulara has mecliste!” 37 

                                                
32 Bu tabir, “cennâtü ‘adnin” şeklinde on bir ayrı âyette geçmektedir. Bkz. Tevbe, 

9/72; Ra‘d, 13/23; Nahl, 16/31; Kehf, 18/31; Meryem, 19/61; Tâhâ, 20/76; Fâtır, 
35/33; Sâd, 38/50; Gâfir, 40/8; Saff, 61/12; Beyyine, 98/8.   

33 Kaf, 50/30. 
34 Âl-i İmran, 3/14, Ra‘d, 13/29, Sad, 38/25, 40, 49. 
35 Fâtiha, 1/6. 
36 Kasas, 28/88. 
37 Kamer, 54/55.  
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Maķ‘ad-ı śıdķ n’ola olursa Fenâyîye maķâm 
Eyledi ‘inde melîkin muķtedir sırrın maķarr (172/5) 
 
İnnâ ‘arażnâ... : “Evet Biz, o emaneti göklere, yere ve dağlara 

sunduk da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar ve ondan korktular da 
insan yüklendi onu.” 38 

 
Aĥsen-i taķvîm imiş çün halķ-ı eşyâdan ġaraż 
Pes bu ĥüsnüñ sırrıdur innâ ‘arażnâdan ġaraż (31/1) 
Eyledüñ çünki ‘arażnâya emîn 
İre tafśîle yine icmâlümüz (125/6) 
 
İre çün innâ ‘arażnâdan Fenâyîye naśîb 
‘Ârif olsa yiridür gencîne her vîrânenüñ (241/7) 
 
İt śırâŧ-ı müstaķîmde bize tevfîķuñ refîķ 
Eyledüñ innâ ‘arażnâ ĥamline çünki emîn (274/4) 
 
Mâ vesa‘nîden Fenâyî  olduñ ise neş’e-dâr           
Ķıl me‘ânîsin beyân innâ ‘arażnânüñ nedür (342/7) 
 
İn te‘uddû ni‘mete’llâh... : “...Öyle ki, Allah’ın nimetini saysanız 

onu bitiremezsiniz.” 39 
 
İn te‘uddû sırrını itdüñ ‘ayân                 
‘Add olur mı ni‘metüñ yâ Źe’n-na‘îm (21/6) 
 
İn te‘uddû ni‘metinden neş’e-dâr it bâlümüz 
Umaruz iĥsânuñ ire bu ġarîbe bî-ĥisâb (249/4) 
 
Buyurduñ in te‘uddû ni‘mete’llâh 
Ķıl ilĥâķ zümre-i ‘abd-i şekûra (260/3) 
 
Seni senden iderüz şey’e li’llâh 
Buyurduñ in te‘uddû ni‘mete’llâh (164/1) 
 

                                                
38 Ahzab, 33/72. 
39 İbrahim, 14/34, Nahl, 16/18. 
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Kelâm-ı ni‘metu’llâhı cihân u câna ‘âm itdüñ  
Umaruz luŧf u iĥsânuñ ola bu câna nâ-maĥśûr (281/6) 
 
Ġarîķ-ı yemm-i cûduñ cümle eşyâ 
Buyurduñ in te‘uddû ni‘mete’llâh (288/5) 
 
Çünki itdüñ in te‘uddûdan naśîb  
Ķıl yine ez-zümre-i ‘abd-i şekûr (337/6) 
 
Feżâ-yı ķudse ire cism ile cân 
Buyurduñ çün te‘uddû ni‘mete’llâh (321/3) 
 
Buyurduñ in teuddû ni‘mete’llâh 
Viśâlüñ ni‘metinden şey’e li’llâh (155/1) 
 
İrci‘î... : “Dön Rabbine, sen O’ndan O senden hoşnut olarak!.”  

40 
Ħalâś olurdı dil cümle hevâdan 
Ħiţâb-ı irci‘î irse Ħudâdan (54/1 ) 
Nefs elinden vir ħalâś ķalbe gelsün iŧmi’nân 
İrci‘îden gûş-ı câna ire luŧfuñdan hiŧâb (128/3) 
 
Žâhir olsun enfüs ü âfâķa sırr-ı irci‘î  
Ŧîb-i hâŧır vire câna ol hiŧâb-ı müsteŧâb (284/6) 
 
Ķâbe ķavseyn ev ednâ... : “Aradaki mesafe iki yay boyu oldu, 

hatta daha yakın.”  41 
 
Ķuyûd-ı cân ile tenden halâś olursa ger sırrım 
Geçüp ma‘nâ-yı ķavseyni haber bile ev ednâdan (6/3) 
 
Sıdre-i ‘ilm-i ledünnüñ müntehâsın bulmaġa 
Ķâbe ķavseyni geçüben sırr-ı ev ednâyı gör (9/3) 
 
Ĥarîm-i źâtuña eyle Fenâyî  bendeñi maĥrem 
Geçe tâ ķâbe ķavseynden bile sırr-ı ev ednâyı (18/5) 
 

                                                
40 Fecr, 89/28. 
41 Necm, 53/9. 
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İrişdür bâlümüzi müntehâya 
‘Ayân ola aña sırr-ı ev ednâ  (24/6) 
 
Ķâbe ķavseyni geçüp bulurduķ ev ednâya yol 
Şems-i źâtuñ lem‘asından feyż olursa źerre nûr (175/2) 
 
Ķâbe ķavseyne cân ‘urûc itsün 
Sidre-i sırrı müntehâ eyle (234/6) 
 
Bulan sırr-ı ev ednâ bezmine râh 
Güźer ķılsa n’ola ez-ķâbe ķavseyn (115/2) 
 
Sa‘y ider ‘irfân-ı Ĥaķķuñ müntehâsın bulmaġa 
Buldı bu milk-i vücûdda sırr-ı ev ednâsını (286/2) 
 
Didi şânında çün Mevlâ ki sübĥânelleźî esrâ 
Bilindi sırr-ı ev ednâ şükürler olsun Allâha (161/3) 
 
Bu kevnüñ geçdüñ ise mâverâsın 
Sürersin sırr-ı ev ednâ śafâsın (336/6) 
 
Ķâlû belâ... : “...Rabbiniz değil miyim? diye şahit gösterdiği 

zaman “Evet Rabbimizsin, şahidiz!” dediler.” 42 
 
Ruhuñ ķâlû belâ sırrın ideli ‘âleme ifşâ 
Giderdi perdeyi yüzden gümânum bî-gümân oldı (78/4) 
 
Lüŧf u ķahrı žâhir olup buldı her biri kemâl 
Oldı der-bezm-i elest ķâlû belâ ķâlû ne‘am (221/3) 
 
Ke-lemĥın bi’l-baśar... : “Emrimiz (işimiz, buyrultumuz) yalnız 

bir tektir, göz açıp yumma gibidir.” 43 
 
Vuślat-ı ĥaķ oldı çünki müntehâ mi‘râcına 
Geçdi yetmiş biñ ĥicâbı ol ke-lemĥın bi’l-baśar (1/13) 
 

                                                
42 A‘raf, 7/172. 
43 Kamer, 54/50. 
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Küfüven eĥad... : “O’na bir küfüv (denk) de olmadı.”  44 
 
Źâtına Ħudâ mažhar idüp eyledi ta‘žîm 
Küfven ehadüñ sırrı eyâ nice bulundı (239/4) 
 
Küllü nefsin źâiķatün... : “Herkes ölümü tadacaktır.”  45 
 
Küllü nefsin źâiķatün didi Rabbü’l-‘âlemîn 
Yâd idüp ‘ahd-i ķadîmi eyle îmânuñ ‘ayân (325/2) 
 
Emr-i mûtû ĥükmine itmişdi gerçi imtiŝâl 
Küllü nefsin ma‘nâsından žâhiren ķıldı beyân (345/9) 
 
Küllü şey’in hâlikün... : “...O’nun zatından başka herşey helak 

olacaktır.”  46 
 
Kelâm-ı küllü şey’inden irişdi câna çün feyżi 
Şühûd-ı vaĥdet-i źâtı olursa n’ola erzânum (139/4) 
 
Küllü şey’in hâlikün cânâ sürûrum oldı bil 
Sırr-ı illâ vechehû ‘ayn-ı şühûdum oldı bil (154/1) 
 
Küllü şey’in hâlikün sırrını cânâ źevķ idüp 
Ol vecihden ķıldı ‘ârif cân-ı cânâne niŝâr (97/2) 
 
Bî-ĥicâb gösterdi vechin çünki cânân bu gice 
Küllü şey’in lem‘asın ķıldı nümâyân bu gice (279/1) 
 
Küllü şey’in reşĥasından neş’edâr it bâlümüz 
Ol vecihden dû-cihânda ķıl müyesser fetĥ-i bâb (284/4) 
 
Kelâm-ı küllü şey’inden irişdi câna çün feyżi 
Açıldı vaĥdeti sırrı ķamu eşyâ lisân oldı (180/2) 
 
Feyż-i źâtuñdan olursa ger Fenâyîye ‘aŧâ 
Küllü şey’in hâlikün śaĥrâsını eyler güźer (198/7) 

                                                
44 İhlas, 112/4. 
45 Âl-i ‘imran, 3/185; Enbiyâ, 21/35; Ankebût, 29/57.       
46 Kasas, 28/88. 
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‘Âlem-i dünyâda meşhûd eyleyen Mevlâsını 
Seyr ider ol küllü şey’in hâlikün śaĥrâsını (286/1) 
 
Küllü şey’in hâlikün mefhûmına buldı vüśûl 
Cennet-i ĥüsnüñ nümâyân eyledi me’vâsını (286/5) 
 
Ger Fenâyîye olursa luŧf ile bir kez nažar 
Küllü şey’in hâlikün śaĥrasını eyler güźer 
Ķalmaya tâ źenb-i fânîden vücûdında eŝer 
Her murâdı sen virürsin yâ Mücîbe’s-sâilîn (2/5) 
 
Külle yevmin hüve fî şe’n... : “...O her gün yeni bir tecellîdedir.” 

47 
 
Külle yevmin hüve fî şe’n şânına bulam vüśûl 
Bî-nişân ola bu şânum dem-be-dem ol şân ile (62/3) 
 
Külle yevmin hüve fî şe’n şânına buldı vüśûl   
Bî-nişân iden bu yolda şânını ol şân içün (76/8) 
 
Külle yevmin hüve fî şe’n sırrına bulan vüśûl 
Bu vücûdî neş’esini başķa bir şân eyledi (177/5) 
 
Fenâyî  külle yevmin şe’n rumûzın ideli iź‘an 
Nişânın buldı ol şânuñ bu şânı bî-nişân oldı (180/5) 
 
Bu cism ü câna her dem žâhir olsun 
Rumûz-ı külle yevmin hüve fî şe’n (213/3) 
 
Bulduñ ise hüve fî şe’n şânına cânâ vüśûl 
Maĥv idüp şân-ı vücûduñ özge bir şân olmasun (223/6) 
 
Fenâyî  külle yevmin hüve fî şe’n 
Bu remzüñ ma‘nâsını eyle iź‘ân 
Anuñdur çün yekûnü küllemâ kân 
Diyelüm dâimâ eş-şükrü li’llâh (229/7) 
 

                                                
47 Rahmân, 55/29 
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Bu şânı bî-nişân ide dem-â-dem 
Rumûz-ı külle yevmin hüve fî şe’n (231/5) 
 
Külle yevmin hüve fî şe’n sırrına bulan vüśûl 
N’ola her anda görürse başķa bir şân-ı ‘acîb (287/6) 
 
Kelâm-ı külle yevmin hüve fî şe’n 
Nümâyân ide her câda o şânı (335/3) 
 
Lehû fî külli yevmin şe’n nişânı dilde naķş ola 
Nažar irerse ger câna o şân-ı bî-nişânumdan (8/4) 
 
Kün fe-kân ... : “...Bir işi yapmayı isteyince ona yalnız “ol!” der, o 

da oluverir.” 48 
 

Emr-i künle bunca mevcûda geyürdüñ ħil‘atı 
Źerre-i nâçîze ķılsañ n’ola vaśluñı ‘aţâ (72/2) 
 
Gözi elâsı ţutdı kün fe-kânı 
Ne âl itdi görüñ ‘aynı elâsın (94/7) 
 
İki ‘âlem halķınuñ mefhûmı vuślatdur hemân 
Emr-i kân-ı kün fe-kân ĥükmine în ü ân imiş (129/2) 
 
Maķśûd-ı emr-i kün fe-kân źâtuñ durur žâhir nihân 
Her źerrede nûruñ ‘ayân eyle bize luŧf u kerem (163/5) 
 
Nite vaśf idem viśâlüñ vaśfını 
Olur esrâruñla ĥayrân kün fe-kân (202/4) 
 
Lâ ‘ilme lenâ ... : “Melekler: “Seni bütün eksiklerden tenzih 

ederiz Yâ Rab! Bizim için, senin bize bildirdiğinden başka bilgi müm-
kün değildir...” 49 

 
Oķıyan ‘ilm-i ledünni görmedi âġ u ķara 
Çün melâik her nefesde didi lâ ‘ilme lenâ (66/1) 
 

                                                
48 Bakara, 2/117. 
49 Bakara, 2/32. 
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Açdı aĥbebtü en u‘raf sırrınuñ ebvâbını 
Ĥâśıl oldı aña sırr-ı ġayre mâ ‘allemtenâ (66/2) 
 
Çün melâik dir ise her demde lâ ‘ilme lenâ 
Ġayre mâ ‘allemtenâyı fehm iden dânâyı gör (9/2) 
 
Lâ teħaf ... : “Dedik ki: “Korkma, çünkü sensin üstün sen!.” 50 
 
Sâĥir-i ŝu‘bân nefsüñ oldı elinden ħalâś 
Žâhir olur ķalbine nükte-i emr-i lâ teħaf (340/3) 
 
Lâ taķneţû min raĥmeti’llâh ... : “...Allah’ın rahmetinden ümit 

kesmeyin!.” 51 
 
‘Aţâ vü fażl-ı ‘âmından ol Allâh 
Didi lâ taķneţû min raĥmeti’llâh (60/1) 
 
Kemâl-i raĥmetinden hâs ü ‘âma 
Didi lâ taķneŧû min raĥmeti’llâh (155/3) 
 
Umar luŧfuñı her gümrâh ü ‘âśî 
Didüñ lâ taķneŧû min raĥmeti’llâh (164/6) 
 
N’ola bu müźnibe olsa ‘inâyet 
Didüñ lâ taķneŧû min raĥmeti’llâh (288/3) 
 
Dü-‘âlem ni‘metin eyle müyesser 
Didüñ lâ taķneŧû min raĥmeti’llâh (321/4) 
 
Olalum raĥmet ümmîdinde her an 
Didüñ lâ taķneŧû min raĥmeti’llâh (321/5) 
 
Lâ tüĥarrik ... :  “Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarla-

mak için)!.” 52 
 

                                                
50 Tâ Hâ, 20/21, 68. 
51 Zümer, 39/53. 
52 Kıyâme, 75/16. 
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Nâzil oldı bu beyâna lâ tüĥarrik âyeti 
Ol beyânı bî-gümân itmek dilersin ey göñül (52/6) 
 
Le-‘amrük ... : “Resûlüm, ömrüne yemin ederim ki, ...” 53 
 
Tâc olupdur pes le-‘amrük ħil‘ati levlâk anuñ 
Oldı illâ raĥmeten li’l-‘âlemîn aña kemer (1/4) 
 
Leyse li’l-insânı illâ mâ se‘â ... : “Doğrusu insanın çalıştığından 

başkası kendisinin değildir.”54 
 
Leyse li’l-insânı illâ mâ se‘âyı eyle gûş 
Derdlülerüñ derdine dermân-ı bî-pâyân ider (291/2) 
 
Leźźetin li’ş-şâribîn ... :  “Bembeyaz, içenler için lezzetli.”55 
 
Leźźetin li’ş-şâribîn peymânesinden eyle nûş 
Kim ħumârı olmaz ol meyden içen mestânenüñ (241/3) 
 
Câm-ı feyżüñ cur‘asından sâķiyâ eyle ‘aŧâ 
Görile devrinde anuñ leźźetin li’ş-şâribîn (274/5) 
 
Li-meni’l-mülk ... : “...Bugün mülk kimindir?” (buyurulur).”  56 
 
Li-meni’l-mülk şühûdı ger ‘ayân olursa ‘aynuñda 
Fuâduñda žuhûr eyler bu sırr el-hükmü illa’llâh (293/5) 
 
Mâ-zâġa’l-baśar ... : “Göz ne şaştı, ne (de sınırı) aştı.” 57 
 
Ķalbi anuñ görmedi ġaflet ĥicâbın bir nefes 
Anuñ içün didi Haķ ĥaķķında mâ zâġa’l-baśar (1/6) 
 
Bu cihânuñ leźźetinden ey göñül yum ‘aynuñı 
Ĥâśıl ola ‘ayn-ı câna sırr-ı mâ zâġa’l-baśar (232/4) 
 

                                                
53 Hicr, 15/72. 
54 Necm, 53/39. 
55 Sâffât, 37/46. 
56 Mü’min, 40/16. 
57 Necm, 53/17. 
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Men itteħaźe ilâhehû hevâhu ... : “Tanrısını hevesi edinen ve Al-

lah’ın durumunu bilerek kendisini şaşırttığı, kulağını ve kalbini mü-
hürleyip gözüne de perde çektiği kimseye şimdi bir baksana!...” 58 

 
O zümreden bizi ķılma İlâhî  
Men itteħaź ilâhehû hevâhu (321/7)* 
 
Min ledünnâ ... : “...Biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ta-

rafımızdan bir ilim öğretmiştik.” 59 
 
Min ledünnâ mektebinden ey Fenâyî  al sebaķ 
‘Ârifüñ bir ânına olmaz baha iki cihân (23/5) 
 
Sebaķ iken ledünnâdan Fenâyî  
Oķur ĥüsni kitâbın ĥarf-i bâdan (189/7) 
 
Ķalb-i Mûsâya irişe min ledünnâdan haber 
Gelmeye hergiz derûna Ĥıżr-veş hâźâ firâķ (233/1) 
 
Min ledünnâ mektebinden ey dil alduñsa sebaķ 
Vaĥdet-i Źâtiyyeyi iŝbât ider gör her varaķ (257/1) 
 
Ķıl Fenâyîye ledünnâdan ‘aŧâ 
İde tekmîl Ħıżr-âsâ her feni (323/7) 
 
Naĥnü aķreb ... : “Andolsun ki, insanı Biz yarattık, nefsinin onu 

ne ile vesveselendirdiğini biliriz ve Biz ona habl-i veridden (şah da-
marından) daha yakınız.” 60 

 
Naĥnü aķreb lem‘asından neş’e-dâr it bâlümüz 
Çünki sensin bize bizden hem yaķîn ü hem ķarîb (287/2) 
 
Naĥnü aķreb lem‘asından ireli sırra nidâ 
Âmed ü reft ref‘ olup cism ile cân yeksân olur (37/3) 
 

                                                
58 Câsiye, 45/23. 
 *Ayetin aslı “ittehaze” olduğu halde vezin gereği “ittehaz” şeklinde okunmuştur.  
59 Kehf, 18/65. 
60 Kâf, 50/16.  
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Vâśıl oldı naĥnü aķreb sırrına 
Ve’hve ma‘aküm ma‘nâsın fehm eyleyen (43/4)* 
 
Naĥnü aķreb sırrını eyle Fenâyîye ‘ayân 
Şems-i źâtuñ źerresinden sırrına ire żiyâ (269/7) 
 
Añladunsa naĥnü aķreb remzini 
İsteme ħâricde yârüñ ey göñül (280/3) 
 
Nûr-ı vechüñ dîde-i ġam-dîdeden ķılma ba‘îd 
Žâhir ola aña dâim sırr-ı min ĥabli’l-verîd (219/1) 
 
Senüñ ĥaķķuñda dinmişdür nefeħtü fîhi min rûĥî 
Ve naĥnü aķrebü sırrı senüñ şânuñdadur nâzil (296/2) 
 
Na‘leyk ... : “Haberin olsun, Benim Ben, Rabbin, hemen pabuç-

larını çıkar; çünkü sen mukaddes vadide, Tuva’dasın!.” 61 
 
Emr-i na‘leykden alduñsa naśîb 
Ĥâil olmaz seyrüñe bu cân u ten (43/5) 
 
Naśrun mina’llâh ... : “...Allah’tan yardım ve yakın bir zafer! 

Müjdele mü’minleri!” 62 
 
Göñülde yazıla naśrun mina’llâh 
Müyesser ķıl aña fetĥ-i ķarîbi (89/6) 
 
Bulurduķ fetĥ-i mutlaķa vüśûli 
Naśîb irerse ger fetĥ-i ķarîbden (149/5) 
 
Nefaħtü fîhi min rûhî ... : “Bunun için, Ben onu muntazam bir in-

san kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun 
için secdeye kapanın!” 63 

 
Vâķıf olalı nefaħtü rûĥına 
Ħâlî  olmadı o demden bir dem ol (30/3) 

                                                
 * Ayetin aslı “Ve hüve” şeklindedir. Vezin gereği “ve’hve” olarak okuduk. 
61 Tâ Hâ, 20/12. 
62 Saf, 61/13. 
63 Hicr, 15/29. 
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Nefaħtü nüktesin fehm it Fenâyî  
Ĥaķîķat üzre ger olduñsa insân (83/5) 
 
Nefaħtü sırrına eyle Fenâyî  bendeñi vâķıf 
Bula yirin belâ bezminde olan ‘ahd ü peymânum (147/7) 
 
Nefaħtü sırrı sıġmazken bu kevne 
Lisân ile nice mümkin beyâna (168/2) 
 
Nefaħtü sırrını fehm eyleyen cân 
Semâ-yı ķudse eyledi śu‘ûdı (262/3) 
 
Nefeħtü fîhi min rûĥî dinildi şân-ı Âdemde 
Bu sır min emri Rabb ile  ‘anâśırda nihân oldı (78/5) 
 
Senüñ ĥaķķuñda dinmişdür nefeħtü fîhi min rûĥî 
Ve naĥnü aķrebü sırrı senüñ şânuñdadur nâzil (296/2) 
 
Rabbi erinî ... : “Mûsâ tayin ettiğimiz özel vakitte gelip Rabbi 

O’na kelâmiyle iltifatta bulununca: “Ey Rabbim, göster bana kendini, 
Sana bakayım.” dedi. O da buyurdu ki: “Beni katiyyen göremezsin, 
ancak dağa bak, eğer yerinde durursa demek beni görebileceksin!” 
Derken Rabbi dağa tecellî buyurunca onu un ufra (toz duman) ediver-
di. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca: “Münezzehsin, Sana tevbe ile 
döndüm ve ben mü’minlerin ilkiyim.” dedi.” 64  

 
Yeten Ŧûr-ı viśâlüñe tecellî nûrını gördi 
Bulupdur Mûsâ-veş ol len terânîde tesellâyı (18/2) 
 
İdenler Mûsâ-veş Ŧûr-ı fenâda varını îŝâr 
Terânî sırrına irüp kemâlin buldı noķśânı (220/7) 
 
Mûsâ-veş Ŧûr-ı fenâda eyleyen varın telef 
Gördi ol ânestü nâran nûrını ez-her ŧaraf (340/1) 
 

                                                
64 A‘râf, 7/143. 
 *Ayetin aslı “erinî” şeklindedir. Vezin gereği her geçtiği yerde “ernî” olarak oku-

duk. 
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Mažhar olmaķ diler iseñ len terânî sırrına 
Diyegör tübtü ileyke hemçü Mûsâ-yı Kelîm (329/6) 
 
Ħarra Mûsâ lem‘asından câna irişdi żiyâ 
Žâhir itdi len terânî remzinüñ ma‘nâsını (286/3) 
 
Mûsâ-veş n’ola irerse len terânîden nidâ 
Olmadı gözden cemâlüñ naķşı pinhân bu gice (279/5) 
 
Len terânî neş’esinden lem‘a śaldı ‘âleme 
Cism ü câna şeş cihâtı Mûsâ-veş Ŧûr eyledi (133/3) 
 
Dinildi len terân Mûsâya gerçi 
Velî itdi ârını nûrın îķân (83/4) 
 
Terânî nûrını gördi cebînüñde ‘ayân çünki 
Ki bildi Mûsâ-yı ‘İmrân vücûduñ Ţûr-ı Sînâdur (87/5) 
 
Nažar ķıl Ŧûr-ı Mûsâ lem‘asından 
Ki tâ žâhir ola sırr-ı terânî (182/4) 
 
Ħarra Mûsâdan egerçi Ŧûr-ı dil śad-pâredür 
Görinür sırr-ı terânî yine her bir pâreden (93/7) 
 
Ħarra Mûsâ lem‘asından irdi çün sırra hiŧâb 
Ŧâli‘ oldı maŧla‘ından câna nûr-ı âfitâb (249/1) 
 
Çün Fenâyî  eyledi ânestü nûrını şühûd 
Ĥâśıl oldı aña sırr-ı ħarra Mûsâ śa‘iķâ (178/5) 
 
Ħarra Mûsâ neş’esinden oldı śad-pâre göñül 
Śabr ider mi hiç tecellî nûrına yâ Rabbi Ŧûr (175/4) 
 
Rabbi ernî enžurüñ nûrını ķılmaġa şühûd 
Hemçü Mûsâ ey Fenâyî  Ŧûr ile Sînâyı gör (9/5) 
 
Rabbi ernî lem‘asıyla it münevver bâlümüz 
Ĥâśıl ola neş’e-i tâ ħarra Mûsâ śa‘iķâ (99/3) 
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Nažar ķıl Rabbi ernî lem‘asından 
Ki žâhir ola sırr-ı len terâni (145/3) 
 
Rabbi ernî lem‘asından ķıl nažar 
Göre gözimüz cemâlüñ çün Kelîm (146/3) 
 
İrerse Rabbi ernîden nažar ger Mûsâ-veş câna 
Bu ħâk-i unśurı olur mübeddel cevhere çün Ţûr (157/3) 
 
Aŧâ it Rabbi ernî lem‘asından 
İrişdür Mûsâyı envâr-ı Ŧûra (260/6) 
 
Rabbi ernî lem‘asından Mûsâ-veş ide nažar 
Bu vücûdum Ŧûrına ba‘de’l-fenâ vire beķâ (267/3) 
 
Rabbi ernî lem‘asından cân u dil bula żiyâ 
Mûsâ-veş dîdâr-ı yâri görmeğe bî-irtiyâb (284/5) 
 
Rabbi ernî lem‘asından ķıl ‘aŧâ 
Mûsâ-veş fehm ide bu dil Rabbini (323/6) 
 
Rabbi ernî lem‘asından Mûsâ-veş eyle nażar 
Tâ nümâyân ola câna vech-i evśâf-ı ķadîm (329/4) 
 
Rabbi ernî lem‘asından ķıl nažar 
Göre gözimüz cemâlüñ çün Kelîm (146/3) 
 
Rabbi heblî ... : “Ya Rab, bana bir hüküm ver ve beni iyiler 

zümresine kat.” 65 
 
 Rabbi heblî nüktesinden alduñ-ise ger sebaķ 
 Zerre değilken vücûduñ gün gibi raħşân ider (291/4) 
 
Rabbi zidnî ... : “...Rabbim, benim ilmimi artır! de.” 66 
 
 Rabbi zidnî lem‘asından neş’e-dâr it cânumuz 
 İki ‘âlemde olalum mažhar-ı hel min mezîd (219/4) 

                                                
65 Şuarâ, 26/83; Âl-i imran, 3/38; Sâffât, 37/100;  
66 Tâhâ, 20/114. 
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Sebbeĥa li’llâhi ... : “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah için 

tesbih etmektedir.” 67 
 
Güvâh-ı vaĥdetüñdür iki ‘âlem 
Müsebbiĥler seni eşcâr ü evrâķ (61/4) 
 
Nažar ķıl sırr-ı eşyâya kemâ-hî 
Müsebbiĥler Ĥaķı her leyl ü esĥâr (238/5) 
 
Müsebbiĥler seni hep cümle eşyâ 
Ķamusı vaĥdet-i źâtuñ güvâhı (273/8) 
 
Ger Fenâyîye śorarsañ sırr-ı vaĥdetden nişân 
Her nefes tevĥîdi söyler cümle źerrât-ı cihân (311/5) 
 
Seb‘a’l-meŝânî ... : “Andolsun ki, sana namazlarda tekrarlanan 

yedi âyeti =Fâtiha’yı ve Yüce Kur’an’ı verdik.” 68 
 
Ĥıfž idem bir noķŧadan seb‘a’l-meŝânî âyetin 
Eyle luŧfuñla cemâlüñ muśĥafından seb‘a-hvân (23/4) 
 
Añla gel seb‘a’l-meŝânî remzini 
Ol bu Maĥmûduñ Ayazı ey dede (127/4) 
 
Yüzüñde sûre-i seb‘a’l-meŝânî âyetin gördi 
O terkibüñ śıfâtını bu vech ile beyân oldı (180/4) 
 
İrişdür remzine heft âsümânuñ 
Oķuyam noķŧadan seb‘a’l-meŝânî (182/5) 
 
Oķur seb‘a’l-meŝânî âyetin bir noķŧadan ‘ârif 
Ledünnî ‘ilmi Ĥıżr-veş aña çünki beyân oldı (190/2) 
 
İdüp seb‘a’l-meŝânîden haberdâr  
‘Ubûr itmege dil arż u semâyı (283/5) 

                                                
67 Kur’an-ı Kerim’de “sebbeha” ve “yüsebbihu” şeklinde başlayan bir çok âyet var-

dır. Bunlardan ikisi için bkz. Saf, 61/1; Cum’a, 62/1. 
68 Hicr, 15/87. 
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Ħuŧûŧı kim yed-i ķudret sırr-ı insâna yazmışdur 
Mesânî âyetidür kim ruħ-ı cânâne yazmışdur (375) 
 
Fehm ider seb‘a’l-mesânî sırrını bir noķţadan 
Levĥ-i dildür ey  Fenâyî ma‘nâ-yı ümmü’l-kitâb (70/5) 
 
Ĥıfž idem sırru’l-meŝânî âyetin bir noķŧadan 
Sünnet ü farża muŧâbıķ eyle her a‘mâlümüz (289/4) 
 
Seķâhüm Rabbühüm ... : “... Rableri onlara tertemiz bir içki sun-

maktadır.” 69 
 
Viśâlüñ bezmine ķıl câna lâyıķ 
Seķâhüm Rabbühümden ola şürbi (19/5) 
 
Seķâhüm câmını śun câna sâķî 
İrişe yirine tâ  ‘ahd ü mîŝâķ (61/6) 
 
Göñül teşne iken bir ķaŧre âba 
Seķâhüm Rabbühüm câmı içildi (156/3) 
 
N’ola bu cân u dil olmazsa hüş-yâr 
Seķâhüm Rabbühüm mestânesidür (171/5) 
 
Âb-ı vaśluña nice bir teşne ola cân u dil 
Śun seķâhüm Rabbühüm câmını ‘aŧşân olmasun (223/3) 
 
Dil-i maĥzûnı sâķî eyle mesrûr 
Seķâhüm Rabbühümden śun şarâbı (235/4) 
 
Seķâhüm câmını nûş eyleyen cân 
İki ‘âlemde görmez inkisârı (90/5) 
 
İçse seķâhüm câmını maĥbûb elinden dil müdâm 
Her kim ki anuñ sâķîsi ol gözleri mestânedür (96/9) 
 

                                                
69 İnsan, 76/21. 
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Ŝemme vechu’llâh ... : “...Nereye yönelseniz, orada Allah’a du-
rulacak yön vardır!...” 70 

 
Ŝemme vechu’llâh rumûzı oldı çün ‘ayna ‘ayân 
Pes ne vech ile cemâlüñ dîdeden pinhân olur (37/2) 
 
Kelâm-ı ŝemme vechu’llâhı gûş it 
Anı bî-vâsıŧa diñle Ħudâdan (270/4) 
 
Âşiyân-ı ķudse pervâz ide bu şehbâz-ı dil 
Ŝemme vechu’llâh nûrın bî-cihet ide şühûd (275/4) 
 
Cihât-ı sittenüñ vechi nümâyân oldı vechinde 
Žuhûr eylerse sırruñda nidâ-yı ŝemme vechu’llâh (293/2) 
 
Sübĥâne’lleźî esrâ ... : “Uzaktır bütün noksanlıklardan O ki, ku-

lunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız 
Mescid-i Aksâ’ya götürdü; ..” 71 

 
Sen ol źât-ı muţahharsın geçer seyrüñ nüh-eflâka 
Ki sübĥâne’lleźî esrâ delîl oldı bu esrâya (79/8) 
 
Ŧûbâ lehû ĥüsne meâb ... : “Onlar ki iman etmiş ve iyi işler işle-

mektedirler; ne hoş mutluluk onların, istikbal güzelliği de onların!” 72 
 
Ĥâlüm ħarâb baġrum kebâb maĥbûb ise ‘âlî-cenâb 
Ĥüsn-i cemâline iren ŧûbâ lehû ĥüsne meâb (326/1) 
 
Ümmü’l-kitâb ... : “...Ana kitap O’nun katındadır.” 73 
 
N’ola alursa Fenâyî  noķŧa-ı bâdan sebaķ 
Ĥıfž-ı Ķur’an itdi min men ‘indehû ümmü’l-kitâb (48/5) 
 
Fehm ider seb‘a’l-mesânî sırrını bir noķţadan 
Levĥ-i dildür ey  Fenâyî ma‘nâ-yı ümmü’l-kitâb (70/5) 
 

                                                
70 Bakara, 2/115. 
71 İsrâ, 17/1. 
72 Ra‘d, 13/29. 
73 Ra‘d, 13/39; Âl-i imran; 3/7, Zuhruf, 43/4. 
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Bürc-i mes‘ûda Fenâyî  eyledi ‘ârif śu‘ûd 
Žâhir oldı levĥ-ı ķalbe ma‘nâ-yı ümmü’l-kitâb (128/9) 
 
Nefy ü iŝbâtı ‘ubûr eyleye her dem cân ü dil 
Levĥ-ı dile lâyıĥ ola ma‘nâ-yı ümmü’l-kitâb (249/5) 
 
Nefy ü iŝbât maĥv olup irgör bisâŧ-ı vuślata  
Ketb olına levĥ-i ķalbe ma‘nâ-yı ümmü’l-kitâb (284/3) 
 
Ve’scüd va’ķterib ... : “Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve 

yaklaş!” 74 
 
Sürâdıķ ref‘ olıcaķ muĥtecibden 
İrişür ĥisse ve’scüd va’ķteribden (149/1) 
 
İrişe ĥiśśe ve’scüd va’ķteribden  
Saña idem ķu‘ûd ile ķıyâmı (237/4) 
 
Va’ķterib remzini ķıl câna‘aţâ  
Žâhir olsun dîdeye sırr-ı sücûd (135/4) 
 
Ve’đ-Đuhâ ve’l-Leyli ... : “Andolsun kuşluk vaktine ve dindiği 

zaman o geceye.” 75 
 
Ve’đ-Đuhâ ve’l-Leylinüñ nüktesini ķıldı ‘ayân 
Şems-i vaĥdetden semâ-yı ķalbine irdi żiyâ (66/4) 
 
Ve emme’s-sâile ... : “El açıp isteyeni de azarlama!.” 76 
 
Ve emme’s-sâile bâbın ‘ibâdına iden meftûĥ 
Kef-i cûdıyla mümkin mi ķıla ķullarını maķhûr (95/4) 
 
Ve emme’s-sâile bâbı dil ü câna ola meftûĥ 
Yüzimüz süriyü geldük ķapuña eyleme menhûr (281/2) 
 

                                                
74 ‘Alak, 96/19. 
75 Duhâ, 93/1-2. 
76 Duhâ, 93/10. 
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Ve hüve ma‘aküm ... : “... ve her nerede olsanız O sizinle bera-
berdir.” 77 

 
Ve’hve ma‘aküm lem‘asından ĥiśśe-dâr it cânumuz 
Raĥmetüñden umaruz yeksân ola bu‘d ü ķarîb (122/6) 
 
Feyż-i fażluñdan olursa ger Fenâyîye nažar 
Ve’hve ma‘aküm sırrını ‘âlemlere i‘lân ider (291/7) 
 
Ve in min şey ... : “...Hiçbir şey yoktur ki, O’nu överek tesbih 

etmesin, ancak siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız.” 78 
 
Ve in min şey’ hiŧâbını idüp gûş 
İşitdi  źikr-i Ĥaķķı her lisandan (47/4) 
 
Rumûz-ı mâ vesa‘nîden irişdi câna çün feyżi 
Ve in min şey’ kelâmıyla ķamu eşyâ lisân oldı (78/2) 
 
Ve in min şey’ kelâmın iden iź‘ân 
Görür źâkir anı eşcâr ü evrâķ (256/5) 
 
Ve in min şey’ kelâmını iden gûş  
İşidür źikr-i Ĥaķķı her lisândan (134/3) 
 
Ve mâ ħalaķtü’l-cinne ... : “İnsanları ve cinleri ancak bana iba-

det etsinler diye yarattım.”  79 
 
Küntü kenz esrârınuñ gûş eyleyügör remzini 
Ħilķat-i ins ile cinde bu imiş maķśûd hemân (191/3)  
 
Hadisler: Divan’da, âyetlerde olduğu gibi, kısmî iktibas ve tel-

mih yapılarak verilen hadisler bulunmaktadır. Bu hadislerden bir kıs-
mı, anlamı Allah’a lafzı Hz. Muhammed’e ait olan kutsî hadislerdir. 
Büyük çoğunluğu Arapça lafzıyla verilmesine rağmen iki tanesi (Bkz. 
1, 2) Türkçe anlamıyla verilmiştir. Bu hadislerden çoğu tasavvufî çev-
relerde sıkça kullanılan hadislerdir.  

                                                
77 Hadid, 57/4. 
78 İsrâ, 17/44. 
79 Zâriyat 51/57. 
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Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır. 80 
 
 Didi vaśfında anuñ pes ‘Âlimü’l-esrâr olan 

Ben medîne olmışum ‘ilme ‘Ali’dür aña der (1/26) 
 
Hak, Osman’ı cennetde bana yoldaş eder 81 
 
Her kişiye cennet içre lâzım elbette refîķ 
Didi ‘Oŝmânı baña cennetde Haķ yoldaş ider (1/23) 
 
Ebîtü ‘inde Rabbî ... : “Ben sizden hiç biriniz gibi değilim. 

Rabbimin beni yedirip, içirdiği halde gecelerim.” 82 
 
Ebîtü sırrına mažhâr olan cân 
Alur yuţ‘ım u yesķîden ġıdâsın (94/6) 
 
Ebîtü ‘inde Rabbîden nažar ķıl 
Ki tâ žâhir ola sırr-ı śıyamı (237/5) 
 
El-faķru faħrî ... : “Fakirlik övüncümdür, onunla iftihar ederim.” 

83 
 
Çünki bulduñ ey Fenâyî  faķru faħrîden ġınâ 
Gör bu devri ġam yeme gel gerdiş-i devrân içün (76/9) 
 
‘Aţâ it faķru faħrî lem‘asından 
Ġınâ-yı źâta irgör bu faķîri (106/5) 
 
Nažar ķıl faķrü faħrî lem‘asından 
Bulam żımnında envâ‘-ı ġınâyı (176/2) 
 

                                                
80 İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevzûât, Beyrut 1389, s. 29. 
81 Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, Kitâbu Fezâili’s-Sahâbe, Mekke 

1403/ 1983, I,  514, Hadis no: 841,  
82 Zeynüddin Ahmed b. Abmed b. Abdü’llatîfi ez-Zebîdî, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı 

Tecrîd-i Sarih Tercemesi, (Terc. Ahmed Naim), Ankara 1982, VII, 290. 
83 İsmail b. Muhammed el-Aclûnî el-Cerrâhî, Keşfü’l-Hafâ ve Muzîlü’l-İlbâs ‘ammâ 

İşterehû mine’l-Ehâdîs-i ‘ale’s-Sünneti’n-Nâs, Beyrut 1351, II, 87, Hadis no: 
1835. 
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Faķru faħrîden olan ĥiśśe-peźîr 
İki âlemde n’ider ol câhı (276/6) 
 
El-hayâu mine’l-îmân ... : “Haya (utanma duygusu) imandan-

dır.” 84 
 
‘Âlim ü câhil ĥayâyı dir mine’l-îmândır 
Andan aħź itdi ĥayâyı ehl-i iĥsân her ne var (1/24) 
 
El-mü’minü mir’âtü’l-mü’min ... : “Mü’min, mü’minin ayna-

sıdır.” 85 
 
Dinildi mü’minüñ çünki yine mir’âtıdur mü’min 
Nümâyân oldı Âdemde bu yüzden sırr-ı Raĥmâni (40/4) 
 
En-nâsü niyâm ... : “İnsanlar uykudadır, ölünce uyanacaklar.” 

86 
Nažar eyle gel en-nâsü niyâma 
Ĥaķîķatde dilerseñ intibâhı (273/9) 
 
Nažar itdüñse en-nâsü niyâma 
Gider bu ħvâb-ı ġafletden menâmı (292/5) 
 
Es-savmu lî  ve ene eczî bih ... : “Oruç benim içindir. Ve onun 

mükâfâtını ben veririm.” 87 
 
Ola eś-śavmu lî envârına sâliķ mažhar 
Gicemüz Ķadre irüp rûzumı a‘yâd eyle (126/2) 
 
İdüp eś-śavmu lî remzini iź‘ân 
Sivâ resminden idegör śıyâmı (292/4) 
 
Mažhar eyle eczî bihi sırrına 
İde mesrûr bizi ‘îd-i rü’yetüñ (248/5) 
 

                                                
84 Buharî, îman 3, 16; Müslim, îman 57, 59; Ebû Dâvud, Edeb 6; Tirmizî, Birr 64.  
85 Ebû Dâvud, Edeb 49. 
86 Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfû‘a fi’l-Ahbâri’l-Mevdû‘a, Beyrut 1986, s. 353. 
87 Buharî, Savm 2; Müslim, Sıyâm 160; Tirmizî, Sıyâm 54; İbn-i Mâce, Edeb 58; 

Neseî, Sıyâm 41. 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

91

Hâsibû ... : “ Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çeki-
niz.” 88 

 
Bilenler ĥâsibû remzin vücûdın eyledi ifnâ 
Beķâ-yı lem-yezel bulup ĥisâbın bî-şümâr eyler (174/2) 
 
Olalum ĥâsibû emrine mažhar 
İki ‘âlemde gösterme ĥisâbı (235/3) 
 
İźâ ahbebtühû ... : “...Kulum nâfile ibâdetlerle durmadan bana 

yaklaşır, nihâyet onu severim ve onu sevince de işitir kulağı, görür 
gözü, tutar eli ve yürür ayağı olurum, benden bir şey isterse elbette 
veririm, bana sığınırsa muhakkak korurum.” 89  

 
İzâ ahbebtühû sırrın Fenâyî  idegör iź‘ân  
Gören vü görinen diyen işiden sende peydâdur (87/10) 
 
Küntü sem‘a remzinüñ nûrına mažhar it bizi 
İstima‘ ide kelâmuñ ĥarfsiz [ü] śavtsız ķulaķ (38/4) 
 
Küntü kenzen ... : “ Ben bir gizli hazine idim. Bilinmek istedim 

ve halkı (varlık alemlerini ve insanı) yarattım.” 90 
 
Küntü kenzüñ sırrını ‘âlemlere ķıldı ‘ayân 
Zümre-i ervâĥa rûĥı ol zaman ki virdi fer (1 / 2) 
 
Emr-i mûtû râhına eyledi sâlik insilâk 
Vâśıl oldı küntü kenzüñ gencine ķable'l-ĥisâb (5/4) 
 
Beyân-ı küntü kenz eyler egerçi nergis ü lâle 
Nice belhüm eđal bilsün rumûzını bu esrâruñ (16/5) 
 
Buldı aĥbebtü en u‘raf  sırrına ‘ârif vuśûl 
Bildi anı kim nedür remz-i ledünnâdan ġaraż (31/3) 
 

                                                
88 Muhammed b. Abdurrahman es-Sahavî, El-Makâsidü’l-Hasene, Kahire 1956, s. 

436. 
89 Muhyiddîn-i Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîn ve Tercümesi, (Terc. Kıvamüddin Burslan-

Hasan Hüsnü Erdem), Ankara tsz, I, 133-134, 
90 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 132, Hadis no: 2016. 
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Buldı aĥbebtü en u‘raf sırrına ‘ârif vüśûl 
Vâ‘ižüñ śît ü śedâsı bir ķurı destân imiş (35/5) 
 
Olur aĥbebtü en u‘raf rumûzına özüm vâśıl 
Śunarsa sâķî-yi bezm-i ezel ger câm-ı ‘irfânı (41/2) 
 
İden aĥbebtü en u‘raf rumûzın źevķ ile iź‘ân 
İçer baĥr-i ĥaķâyıķdan Fenâyî  âb-ı ĥayvânı (55/5) 
 
Kenz-i mahfîden žuhûra geldi cümle kâinât 
Açdı aĥbebtü en u‘raf sırrını ‘irfân içün (76/6) 
 
Küntü kenzüñ bâbını fetĥ it Fenâyî  bendeñe 
Pertevi mihr-i ezelden eyle anı neş’e-dâr (97/9) 
 
Âşiyân-ı ķudse pervâz eyleyüp cân bülbüli 
Küntü kenzüñ nüktesin cân u dile i‘lân ider (113/6) 
 
İdüp aĥbebtü en u‘raf rumûzın źevķ ile iź‘an 
İçer bezmi muĥabbetden Fenâyî  câm-ı ‘irfânı (114/12) 
 
Küntü kenzüñ ma‘nâsın özümde buldum âşikâr 
Muŧlaķ oldum gerçi-kim keŝret ķuyûdum oldı bil (154/4) 
 
Küntü kenz esrârınuñ gûş eyleyügör remzini 
Hilķat-i ins ile cinde bu imiş maķśûd hemân (191/3) 
 
Dem-be-dem ķıl küntü kenzüñ sırrını ‘ayne ‘ayân 
Nûr-ı źâtuñ dîdeden her demde pinhân olmasun (223/4) 
 
Küntü kenz esrârınuñ miftâĥı ol kân-ı kerem 
Anuñ içün buldı mevcûdât vücûdı ez-‘adem (221/2) 
 
Rumûz-ı küntü kenze eyle ‘ârif 
Ki dâim gûş idem âvâz-ı hâtif 
Bizi ķıl sırr-ı pinhânuña vâķıf 
Meded ey luŧf-ı bî-ĥad Pâdişâhum (307/3) 
 
Luŧf ile eyle Fenâyîye nažar 
Aña fetĥ it küntü kenz esrârını (308/7) 
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Ola aĥbebtü en u‘raf rumûzına özüm vâśıl 
İçür baĥr-ı haķâyıķdan Efendi câm-ı ‘irfânı (310/4) 
 
Ŧayy idüp arż u semâdan buldı vaĥdet sırrını 
Küntü kenzen lem‘asını buldı eşyâda ‘ayân (325/5) 
 
Bulagör aĥbebtü en u‘raf rumûzından eŝer 
‘Ârifüñ bir ânına olmaz bahâ iki cihân (325/6) 
 
Olur aĥbebtü en-u‘raf rumûzına özüm vâśıl 
Śunarsa sâķî-yi bezm-i ezel ger câm-ı ‘irfânı (41/2) 
 
Levlâke levlâk ... : “Sen olmasan, sen olmasan; felekleri yarat-

mazdım” 91 
 
Didi Mevlâ anuñ şânında levlâk 
Sen olmasañ yaratmaz-ıdum eflâk 
Sivâ levŝinden eyler dilleri pâk 
Žuhûr-ı Ĥażret-i sulŧân-ı kevneyn (14/2) 
 
Anuñ haķķında Ĥaķ buyurdı levlâk 
Ol olmasañ yaradılmazdı eflâk 
‘Ulüvv-i şânını ‘aķl itmez idrâk 
Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llâh (59/3) 
 
Bi-ĥaķķ-ı âb-ı rû-yı sırr-ı levlâķ  
Fenâyî  bendeñüñ ķıl ķaydın ıţlâķ (61/7) 
 
Cenâb-ı Ĥażret-i Bârî buyurdı şânuña levlâk  
Senüñ nûruñdan irişdi füyûżât cümle eşyâya (79/7) 
 
Bi-haķķ-ı âb-ı rû-yı sırr-ı levlâk 
Fenâyî  bendeñi irgör viśâle (167/7) 
 
Lî ma‘a’llâh ... : “Allah ile benim aramda öyle bir vaktim var-

dır ki, oraya ne nebiyy-i mürsel sığar, ne de melek-i mukarreb.” 92 
 

                                                
91 El-Elbânî, Silsiletü’l-Ehâdîsi’z-Zaîfe ve’l-Mevzûa, Dımeşk 1384/1965, I, 7.   
92 Aclûnî, a.g.e., II, 173, Hadis no: 2159.  
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 Bulmadı yol ķurbet-i Ĥażretde kimse şânına 
 Oldı dâim lî ma‘a’llâh halveti aña maķarr (1/5) 
 
 Ĥadîŝ-i lî ma‘a’llâhuñ olurdı sırrına vâķıf 
 Eğer ‘âbid eğer zâhid bileydi bu lisânumdan (8/3) 
 
 Ķıl ‘inâyet  girmeye araya ins ile melek 
 Lî ma‘a’llâh sırrın eyle cism ile câna ‘ayân (23/2) 
 
 Hadîs-i lî ma‘a’llâhuñ olurdı sırrına vâķıf 
 Eğer  ‘âbid eğer zâhid bileydi bu lisânumdan (8/3) 
 
 Lî ma‘a’llâh lem‘asından ķıl nažar 
 ‘Ayn-ı źâtuñ ‘aynuma eyle ‘ayân (118/6) 
 
 Lî ma‘a’llâh lem‘asından eyleye sırra ‘aţâ 
 Ķılmaya  bu cism ü cânı iki ‘âlemde ġarîb (122/2) 
 
 N’ola mažhar olsa sırr-ı lî ma‘a’llâh remzine 
 Şol haķîķat ehlinüñ ki nâžırı Rahmân olur (123/4) 
 
 Lî ma‘a’llâh lem‘asından eyleye sırr-ı ‘aŧâ  
 Leyl-i fürķat zâil olup ķalmaya dilde ĥicâb (128/2) 
 Olurdı lî ma‘a’llâh sırrı mekşûf 
 Nažar olursa ger sırr-ı Ĥabîbden (149/2) 
 
 Lî ma‘a’llâh lem‘asından neş’e-dâr it cânumuz 
 Levĥ-i dilden ĥakk ola bu kân ü imkân muŧlaķâ (224/2) 
 
 Nažar ķıl lî ma‘a’llâh lem‘asından 
 Güźer eyleye dil heft âsumânı (227/5) 
 
 Lî ma‘a’llâh lem‘asından ķıl ‘aŧâ 
 Ref‘ olına ara yirden her ķuyûd (255/6) 
 
 Rumûzı lî ma‘a’llâhdan Fenâyî  bendeñ âgâh it  
 Virile Dest-i Ķudretden yedine nâme-i menşûr (281/7) 
 
 Žâhir ü bâŧın ‘ayân ķıl lî ma‘a’llâh sırrını 
 Cism ile cânı żiyâ-bahş eyleye nûr-ı Ĥabîb (287/4) 
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 Bu emrüñ śavt ile ĥarfsiz denildi çünki aĥkâmı 
 İşâretle buyurdı lî ma‘a’llâhı Ĥabîbu’llâh (293/4) 
 
 Seni senden ider bu dil temennâ 
 ‘Ayân ola ki sırr-ı lî ma‘a’llâh (321/2) 
 
Mâ vesa‘anî ... :“Yere göğe sığmadım fakat mü’min kulumun 

kalbine sığdım.” 93 
 
 Yâr-i bâķî içün itdi hicret-i dâr-ı fenâ 
 Mâ vesa‘nî nüktesin zevķ eyledi bî-irtiyâb (5/3)* 
 
 Maĥrem ola cism ile cânum ĥarîm-i vaśluña 
 Vâķıf eyle mâ vesa‘nî sırrına der-baĥr ü ber (34/6) 
 
 Eyle iź‘ân mâ vesa‘nî remzini 
 Hâric olmaz bu yaśanı yaśayan (43/3) 
 
 Mâ vesa‘nî lem‘asından neş’e-dâr it ķalbimüz 
 Yüzüñi her şeyde görem dîde-i îķân ile (62/2) 
 
 Rumûz-ı mâ vesa‘nîden irişdi câna çün feyżi 
 Ve in min şey’ kelâmıyla ķamu eşyâ lisân oldı (78/2) 
 
 Rumûz-ı mâ vesa‘nîden 
 ‘Aŧâ bul feyż-i ‘aķdesden 
 Naśîb ola bu cân u ten 
 Degil yâ Hû vü yâ men Hû (268/9) 
 
 Mâ vesa‘nî nüktesinden câna irişdi ‘aŧâ 
 Bildi anı kim nedür mefhûm-ı emr-i kün fe-kân (105/2) 
 
 İdegör mâ vesa‘nî remzin iź‘an 
 ‘Ubûr eyledi arż u âsümândan (134/5) 
 
Mâ vesa‘nî nüktesinden neş’e-dâr it ķalbimüz 

                                                
93 Aclûnî, a.g.e., II, 195, Hadis no: 2256. 
 * Hadisin aslı “vesa‘anî” şeklindedir. Vezin gereği “vesa‘nî” olarak okunmuştır. 
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Gûş-i câna şeş cihetden irişe tâ ki haber (198/4) 
 
Kelâm-ı mâ vesa‘nîyi Fenâyî  idegör iź‘ân 
Bu sırruñ çünki âgâhı dil-i müştâķa gelmişdür (204/5) 
 
Nažar ķıl mâ vesa‘nî lem‘asından 
Bizi śalma firâķuñ fürķatine (257/3) 
 
İt ĥarîm-i źâtuña maĥrem bizi 
Žâhir eyle mâ vesa‘nî sırrını (308/3) 
 
Mâ vesa‘nî lem‘asından ķıl ‘aŧâ 
Žâhir ola sırra her dem Źât-ı Pâk (365/3) 
 
Men ‘aref ... : “Nefsini bilen Rabbini bilir.” 94 
 
‘Âķıl oldur eyleye fikr-i meâl 
Men ‘aref sırrın bilen bulur kemâl 
Emr-i mûtûya idegör imtiŝâl 
Geç sivâdan Ĥażret-i Mevlâya ir (56/39) 
 
Bülbül-âsâ idegör cûş u hurûş 
Ķıl muĥabbet câmını gül gibi nûş 
Eyledüñse men ‘aref sırrını gûş 
Geç sivâdan maţlab-ı a‘lâya ir (56/7) 
 
Źât-ı Pâke ulaşdı ‘ârif-i nefs 
Men ‘aref sırrı ile buldı kemâl (58/4) 
 
Vâśıl oldı men ‘aref esrârınuñ mefhûmına 
‘Âķıl ü dânâ olanlar eyledi fehm-i meâl (67/3) 
 
Ehl-i ‘irfânuñ maķâmı ķâf imiş 
‘Ârif-i Rab ‘ârif-i a‘râf imiş  
Bilmeyen ol ķaf-ı sûzı lâf imiş 
Özini bilen bu gün śarrâf imiş (398) 
 

                                                
94 Aclûnî, a.g.e., II, 262, Hadis no: 2532. 
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Min ehli’l-ķubûr ... : “Dünyada bir yabancı yâhud bir yolcuy-
muşsun gibi ol. (Ve kendini kabir ehlinden say).” 95 

 
Fânîden geçüp Fenâyî  buldı bir bâķî ĥayât 
‘Add idenler ma‘nâda nefsini min ehli’l-ķubûr (175/5) 
 
Dû-cihânda buldı bir bâķî ĥużûr 
‘Add iden özini min ehli’l-ķubûr (337/1) 
 
Mûtû ... : “Ölmeden önce ölünüz.” 96 
 
Emr-i mûtû râhına eyledi sâlik insilâk 
Vâśıl oldı küntü kenzüñ gencine ķable'l-ĥisâb (5/4) 
 
Sâlik olan neş’e-i dünyâda mûtû râhına 
Feyż-i źâtuñdan n’ola bulsa ĥayât-ı câvidân (23/3) 
 
Sâlik ol bu neş’e-i dünyâda mûtû râhına 
Lâĥıķ olur her kişiye yohsa mevt-i ıżŧırâr (97/6) 
 
İrüp birlik diyârına olurdı cân u dil yeksân 
İrerse sem‘-ı câna ger nidâ-yı mûtû cânumdan (312/3) 
 
Ķılagör emr-i mûtûya 
İtâ‘at Ĥaķķa ķurbet bul 
Saķın bâķî ķalur sanma 
Begüm bu fânî dünyâyı (315/2) 
 
Emr-i mûtû emrine ey dil idegör imtiŝâl 
Žâhir ola her nefesde dîdeye râz-ı nihân (325/3) 
 
“Ramazan ayı geldiğinde cehennem kapıları kapanır ve cennet 

kapıları açılır” 97 
 
‘İbâde eyleyüp iĥsân-ı bî-ĥad 
Cehennem ķapuların eyledi sed 

                                                
95 Tirmîzî, Sünen, IV, 567, Hadis no: 2333. 
96 Aclûnî, a.g.e., II, 291, Hadis no: 2669. 
97 Buhari, Savm 228. 
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Žuhûr itmek içün minhâc-ı Aĥmed 
Yine geldi şükür ol şehr-i raĥmet (98/2) 
 
Dinî Kaynaklı İbareler: Fenâyî Divanı’nda âyet ve hadisleri 

çağrıştıran bazı Arapça ibareler bulunmaktadır. Bunlar anlam itibariy-
le âyet ve hadis şekline uygun olmasına rağmen, yaptığımız inceleme-
lerde lafız itibariyle âyet ve hadis olarak tespit edemediğimiz ibareler-
dir. 

 
‘Aşķî :  
 

Râz-ı derûnuñ maĥremi irişdi evc-i ‘izzete 
‘Aşķî hadîsini işit ķo ġayrıyi efsânedür (96/7) 
 
Ĥâśıl olmaz fâide efsânesinden zâhidüñ 
Gûş iden aşķuñ ĥadîŝin n’eylesün efsâneyi (240/3) 
 
İźâ temme ... : “Tamam olduğunda, tamamlandığında” 98 
 
Göñül levĥında naķş olsa ķaçan ma‘nâ-yı źikru’llâh 
İźâ temme rumûzını ‘ayân eyler aña Allâh (293/1) 
 
Leyse fi’l-mülki ġayrük ... : “Mülkte senden başkası yoktur” 
 
Leyse fi’l-mülki ġayrük sırrını ķıl ‘ayne ‘ayan 
Bir ola tâ sâl ü mâh u hefte vü leyl ü nehâr (173/2) 
 
Leyse ġayruke fi’l-mülki deyyâr ... : “Mülkte senden başka 

kimse yoktur.”  
 
‘Ayân eyle Fenâyîye bu sırrı 
Ki leyse ġayruke fi’l-mülki deyyâr (238/7) 
 
Leyse min mevtin ĥaźer ... : “Ölümden korku yoktur.” 
 
Bu vücûd-ı fânîyi irgör beķâ iklîmine  

                                                
98 Beyitle tam bir ilişki kuramasak da, “Akıl tamam olduğunda söz eksilir” şeklinde 

Hz. Ali’nin bir sözü bulunmaktadır. Bkz. Adem Ceyhan, “Eski Türk Edebiya-
tı’nda Sad-Kelime-i Ali Derleme, Tercüme ve Şerhlerine Dair”, CBÜ Fen Edebi-
yat Fakültesi Dergisi, Manisa 1997, Sayı: 1, s. 250.  
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Dinile şânına anuñ leyse min mevtin ĥaźer (34/2) 
 
Şeş cihetden irişe câna hıŧâb-ı müsteŧâb 
Dinile kim saña hergiz leyse min mevtin ĥaźer (172/3) 
 
Mâ ‘arafnâ ... : “Seni gerektiği gibi bilemedik”  99 
 
Mâ ‘arefnâ sırrı çünki ma‘nâ-yı ‘irfân imiş 
Mažhar olan iş bu sırra nüsha-ı insân imiş (129/1) 
 
Vâķıf olan mâ ‘arafnâ remzine 
Lâ mekân illerini seyrân ider (332/3) 
 
Ni‘me’l-meâb ... : “Ne güzel dönüş yeridir.” 
 
‘Îd-i vaśluña irişen görmedi hergiz memât 
Buldı bir bâķî ĥayâtı didiler ni‘me’l-meâb (249/6) 
 
5. Peygamberler 
 
Peygamber; Farsça olup “peyâm” ve “ber” kelimelerinden oluş-

makta ve “haber veren, haber getiren” anlamına gelmektedir. Arapça-
daki Resul ve Nebî kelimelerinin karşılığıdır. Peygamberler Allah’la 
insanlar arasındaki elçilerdir. Allah’ın insanlar arasından seçtiği her 
türlü ahlak güzelliğine sahip örnek insanlardır. Doğruluk (sıdk), günah 
işlememe (ismet), güvenilirlik (emanet), akıllı, zeki ve uyanık olma 
(fetanet), aldığı emri hiç değiştirmeden insanlara ulaştırma (tebliğ) 
gibi özelliklere sahiptirler.  

Fenâyî Divanı’nda şu peygamberlerden söz edilir: Âdem, İbra-
him, İsmail, Yakub, Yusuf, Musa, Süleyman, İlyas, İsa, Lokman, Hı-
zır ve Hz. Muhammed.  

Âdem: İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem, Divan’da çeşitli 
vesilelerle üzerinde durulan peygamberlerden birisidir.  Bazı mısralar-
da Âdem insan ve belki tasavvufî manada insan-ı kâmil anlamıyla 
kullanılır. Âdem, bazen “Nefsini bilen Rabbini bilir” hadisine çağrı-
şım yapacak şekilde kullanılmıştır. 

 

                                                
99 İ. Hakkı Bursevî, Kitâbü’n-Netîce,(Haz. Ali Namlı-İmdat Yavaş), İstanbul 1997, 

II, 166. Hadis olarak verilmesine rağmen kaynağı tespit edilememiştir. 
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Âdemi bil âdemi bul âdem ol 
Her nefesde Âdem ile hem-dem ol (30/1) 
 
Âdem aynı zamanda daha önceden gizli olan “sırr-ı Rahmân”ın 

kendisinde zahir olduğu kişi ve Hak lisanına tercüman olandır. 
 
Dinildi mü’minüñ çünki yine mir’âtıdur mü’min 
Nümâyân oldı Âdemde bu yüzden sırr-ı Raĥmâni (40/4) 
 
Maħfî idi sırr-ı ‘aşķı sînede 
Olmadan Âdeme daħî nefĥ dem (138/5) 
Şekl-i Âdem dürür ki buldı vücûd 
Haķ lisânında tercümân oldı (102/4) 
 
Bir beyitte Âdem’in manasının beyan olunamayacağı ifade 

edilmesine rağmen başka bir şiirde ancak bu alemden geçmekle bu 
sırra ulaşılabileceği belirtilir. 

 
Eger ma‘nâ-yı Âdemden śorarsañ 
Beyân olmaz Fenâyî  ol me‘ânî (188/7) 
 
Güźer eyle bu ‘âlemden  
Haber bil sırr-ı Âdemden 
Ħalâś ol hemm ile ġamdan 
Degil yâ Hû vü yâ men Hû (268/5) 
 
Bir beyitte ise “kün” emrine atıfla Âdem ve Havva birlikte zik-

redilir. 
 
Levĥ-i dilde ketb olur Âdemle Havvâ menşei 
Bildüñ ise ictimâ‘ın kâf ile nûnuñ n’ola (178/4) 
 
Bir diğer beyitte Âdem’in Cennet’ten çıkarılışı güzel bir sebebe 

dayandırılır. 
 
Cenneti bir dâneye bey‘ eylese Âdem n’ola 
Vâķıf oldı sırrına vechüñde müşkîn dânenüñ (241/6) 
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Lokman: Kur’an’da adı geçen100, nebî veya velî olduğunda 
âlimlerin ihtilaf ettiği ilim ve hikmet sahibi bir kişidir. İlk çağda yaşa-
yan Yumam Hekimi Galenos olduğu ve İslam dünyasına sonradan 
değişerek girdiğini ileri sürenler vardır. Nesebinin 4. kuşakta Hz. İb-
rahim’e vardığı, Hz. Eyyûb’un kızkardeşinin veya teyzesinin oğlu 
olduğu yolunda rivayetler bulunmaktadır. Bir diğer görüşe göre Haz-
reti Davud’un öğrencisidir101. Peygamber olduğu kesin olmayan Lok-
man, hikmet sahibi ve hekimlik yönüyle bir beyitte ele alınır. 

 
Bu derdüñ çâresin Loķmâna śordum 
Didi her derdlerüñ Oldur ŧabîbi (132/3) 
 
İbrahim: Tevhid dininin babası ve put kırıcı olarak bilinen, 

Nemrut’la mücadelesi sonucu atıldığı ateş gül bahçesine çevrilmiş 
olan İbrahim peygamber102, sadece bir beyitte, Halîl (Allah’ın sevgisi-
ni kazanan, dost) sıfatıyla anılır. 

 
Umaruz ‘afv ide cürmin Celîl 
Eyleye İbrâhimi Mevlâ Ħalîl (396) 
 
İsmail: İsmail peygamber edebiyatımızda sıdk ve teslimiyetin 

temsilcisidir ve bu yönüyle sâlik için bir timsaldir103. Varlığını dost 
(Allah) yolunda gözünü kırpmadan fedaya hazır olması, babası İbra-
him tarafından Arafat’ta kurban edilme isteğine kayıtsız şartsız rıza 
göstermesi ve bunu yaparken tamamıyla Allah’a teslimiyet içerisinde 
bulunması yönüyle zikredilir.   

 
Ķıldı İsmâîl-veş dost yolına varın fidâ 
İrdi sırr-ı eslemâdan gûş-ı cânına ħiŧâb (48/3) 
 

                                                
100 Bkz. Lokman, 33/12. 
101 Geniş bilgi için bkz. Ahmet Gül, “Lokman Hekim ve Öğütleri”, EÜ. İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, Kayseri 1985, II, 387-406. 
102 Bkz. Enbiya, 21/ 69. “ Biz de: Ey ateş, İbrahim’e serin ve esenlik ol, dedik.” 
103 Mustafa Tatcı, Yunus Emre Dîvânı, İstanbul 1997, I, 157. 
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Ya‘kub ve Yusuf: Edebiyatımızda Yakub peygamber, gam, hü-
zün ve firkatin; Yusuf ise güzellik ve vuslatın sembolüdür. Oğlu Yu-
suf’tan ayrı kalmanın üzüntüsüyle yaşadığı ev de, üzüntüler evi anla-
mına “kulbe-i ahzân” olarak ifade edilir. Bir beyitte bu iki peygamber 
birlikte anılır.    

 
Ya‘ķûb-ı dil itse n’ola her laĥža teessüf 
Dîdârı ‘azîz eylemege başladı Yûsuf (387) 
 
Musa: Divan’da Hz. Muhammed’ten sonra isminden en fazla 

bahsedilen peygamber Hz. Musa’dır. Tur’da Allah’ın tecellîsine maz-
har olması, sihirbazlar karşısında asasının yılana dönüşmesi, elinin, 
göğsüne sokup çıkarması sonucu bembeyaz olması (yed-i beyza), Hı-
zır’la olan arkadaşlığı yönüyle104 şiirlerde geçer. 

 
Rabbi ernî lem‘asından ķıl nažar 
Göre gözimüz cemâlüñ çün Kelîm (146/3) 
 
Yeten Ŧûr-ı viśâlüñe tecellî nûrını gördi 
Bulupdur Mûsâ-veş ol len terânîde tesellâyı (18/2) 
 
Sâĥir-i ŝu‘bân nefsüñ oldı elinden halâś 
Žâhir olur ķalbine nükte-i emr-i lâ tehaf  (340/3) 
 
Tis‘a âyât-ı kelâmın eyledi cân ile gûş 
Gösterirse yed-i beyżâ lem‘asın n’ola be-kef (340/2) 
 
Mecma‘u’l-baĥreynden irdi cism ile câna ‘aŧâ 
Žâhir oldı nükte-i Ħıżr ile Mûsâ’dan ġaraż (31/2) 
 
Yine Hz. Musa’nın Tur’da Allah’ı görme isteğinde israr etmesi 

ve bu israr karşısında Allah’ın “len terânî” (sen beni göremezsin) ifa-
desi ile Allah’ın Tûr’a tecellî etmesi sonucu bayılması (harra Mûsâ) 
hadiseleri, ilgili âyetlerden kısmî iktibaslar yoluyla, çokça işlenmekte-
dir.  

 

                                                
104 Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Ali Sayı, Firavun, Hâman ve Kârun Karşısın-

da Hz. Musa, İstanbul 1993, s. 61-138. 
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Süleyman: Süleyman peygamber, uzun ömürlü olması ile insan 
ve cinlere hükmetmesiyle bilinen bir peygamberdir. Hükümdarlık yö-
nü ön plana çıkartılan bir beyitte, cemâlu’llahı  seyretme zevkini alan 
bir kimsenin Süleyman’ın mülkünü bile verseler dönüp bakmayacağı 
ifade edilir. 

   
Virseler baķmaz Süleyman mülkini 
Râĥat olmaz bir nefes cân u teni 
İsteyen nûr-ı cemâlüñ źevķini 
N’eylesüñler bu fenânuñ varlıġın (85/2) 
 
Hızır ve İlyas: Edebiyatımızda, ölümsüzlük yönleriyle, Hızır ve 

İlyas peygamberler çoğunlukla birlikte anılırlar. Hızır mürşid-i kâmili, 
İlyas sâliki temsil eder. Hayat suyunu bularak ölümsüzlüğe erişmiş 
olan Hızır’ın karada, İlyas’ın ise denizde yaşadığına ve bu ikisinin de 
darda kalan insanların yardımına koştuklarına inanılır. Yine inanışa 
göre bu iki peygamber senede bir kez bir araya gelmektedirler ki bu 
güne hıdrellez denilir. Fenâyî de bu iki peygamberin ölümsüzlüğü 
üzerinde durur. 
 

Sevâd-ı zülfüñe iren ĥayât-ı lem-yezel buldı 
Ki ‘Îsâ ile Hıżr İlyas yüzüñ śuyına iĥyâdur (87/5) 
 
Ne cânibe sa‘âdetle ķudûmı eyleye iķbâl 
Hıżır İlyâs refîķ olup ola Bârî nigeh-bânı (261/5) 
 
Hızır, tek başına anıldığında ilm-i ledünnü bilmesi ve ölümsüz-

lük suyu (âb-ı hayat) ile birlikte söz konusu edilir. 
 
Ĥıżır-veş buldı lebüñden mürde-i cân çün ĥayat  
Žulm olur žulmâta varmaķ çeşme-i ĥayvân içün (76/4) 
 
Oķur seb‘a’l-meŝânî âyetin bir noķŧadan ‘ârif 
Ledünnî ‘ilmi Ĥıżr-veş aña çünki beyân oldı (190/2) 
 
Oķut bir noķŧadan ‘ilm-i ledünni 
Ĥıżır-veş mürde dili eyle iĥyâ (184/3) 
 
İçenler âbını Ĥıżruñ olurlarsa n’ola iĥyâ 
Fenâyî  irdi la‘linden ĥayât-ı ‘ayn-ı ‘aynâne (103/5) 
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Zülâl-i feyż-i vasluñdan Ĥıżır-veş  
Ĥayât irsün dem-â-dem mürde câna (168/3) 
 
Şu beyitte ise Hz. Mûsâ ile yaptıkları yolculuğa telmih vardır. 
 
Ķalb-i Mûsâya irişe min ledünnâdan haber 
Gelmeye hergiz derûna Ĥıżr-veş hâźâ firâķ (233/1) 
 
Hızırla alakalı olarak ölümsüzlük suyu; âb-ı hayvân, âb-ı vasl, 

âb-ı zülâl, çeşme-i hayvân isimleriyle de kullanılmaktadır. Bir beyitte 
ise Hızır suyu (âb-ı Hızır) olarak ifade edilir. 

 
İçenler âbını Ĥıżruñ olurlarsa n’ola iĥyâ 
Fenâyî  irdi la‘linden ĥayât-ı ‘ayn-ı ‘aynâne (104/5) 
 
İsa: İsa peygamber; ölüleri diriltme mucizesi, Allah’ın kudretiy-

le cebrail’in Meryem’e üflemesi sonucunda babasız doğması ve göğe 
çekilmesi yönleriyle zikredilen bir peygamberdir. 

Aşağıdaki beyitlerde Hz. İsâ’nın ölüleri diriltme mucizesine tel-
mih vardır. 

 
Bend olanlar zülf-i hâlüñ dâmına âzâdedür 
Câm-ı la‘lüñ ‘Îsâ-veş mürde dile cân-dâdedür (27/1) 
 
İrdi ‘Îsâ-veş deminden mürde dillere ĥayat 
Nâlesin mürġân-ı ķudsîlerle demsâz eyledi (111/2) 
 
İsa peygamber, Allah’ın emri ve izni ile Cebrail’in Hz. Mer-

yem’e üflemesi sonucu babasız olarak doğmuştur105. Birkaç beyitte 
Rûhu’l-kudüsle birlikte bu yönüyle anılır.  

 
Çün dem-i Rûĥü’l-ķudüsden ‘Îsâ-veş buldıķ ĥayât 
Tâ ezel ol dâyedendür yevm-i fıŧrat şîrimüz (205/4) 
 
‘Îsâ-veş Rûĥu’l-ķudüsden câna olursa ‘aŧâ 
Âsumân-ı dilde dâim murġ-ı cân cevlân ider (113/3) 
 

                                                
105 Bkz. Âl-i İmrân, 3/59. 
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Hemdem ol gel ney gibi erbâbına 
‘Îsâ-veş Rûĥü’l-ķudüsde ire dem (138/2) 
 
Münkir olma Âdeme miŝl-i racîm 
‘Îsâ-veş Rûĥu’l-Ķudüsle yek-dem ol (30/2) 
 
Bir beyitte, Hz. İsa’nın gökte oluşuna işaret edilmektedir.  
 
Kim oķursa levĥ-i dilden ism-i ruĥ-efzâmuzı 
Seyr ider ‘Îsâ gibi ol ‘âlem-i bâlâmuzı (75/1) 
 
Hz. İsa iki beyitte de annesi Meryem’le birlikte anılır. 
 
Buħûr-ı Meryemüñ bûyı irişdi ħâkden eflâke 
Mu‘aŧŧar itdi ‘Îsâ-veş semâda vech-i cânânı (114/6) 
 
Olıcaķ rûĥ-ı ķudsîlerle hemdem 
Rûĥu’l-ķuds deminden ‘Îse’bn-i Meryem ol dem (419) 

 
Muhammed: Fenâyî Divanı’nda ismi en çok anılan peygamber 

Hz. Muhammed’tir. Hakkında kaside şeklinde bir “Na‘t” bulunduğu 
gibi, bir çok gazelde de kendisinden bahsedilmektedir. Hz. Muham-
med, âlemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı insan ve peygamber-
dir. Yüzü güneş ve aya, saçı geceye benzer, peygamberlerin şahıdır o. 
Cebrail ve evliya ruhlarını geride bırakarak Mi‘râc gecesinde Allah’la 
bizzat görüşendir.  

 
İtdi teşrif çün cihânı Ħâtem-i ħayrü’l-beşer 
Oldı nûrıyla münevver cümle ‘âlem ser-te-ser (1/1) 
 
Yüzi anuñ ve’đ-Đuĥâ ve’ş-Şemsi ve’l-Leyli saçı 
İtdi Ķur’anda ķasem Ĥaķ çünki oldur mu‘teber (1/3) 
 
Ger şefâ‘at eylesün dir iseñ ol Şâh-ı rusül  
Ķıl ri‘âyet sünnetin ol hiźmetinde hâk-i der (1/10) 
 
Rehber oldı sıdreye dek gerçi kim Rûĥu’l-Emîn 
Ķaldı Cibrîl enbiyâ ervâĥı ol ķıldı güźer (1/14) 
 
Cenâb-ı Ĥażret-i Bârî buyurdı şânuña levlâk  
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Senüñ nûruñdan irişdi füyûżât cümle eşyâya (79/7) 
 
İnsanoğlunun en şereflisi, cömertlik ve kerem menbaı ebedi olan 

dinin davetini kara ve denizde umumi kılandır, aynı zamanda da âle-
min öğüncüdür.  

 
Eşref-i evlâd-ı Âdem menba‘-ı cûd u kerem 
Dîn-i bâķî da‘vetin ‘âm eyledi der-baĥr ü berr (1/15) 
 
Faħr-i ‘âlem ĥürmetine yâ Kerîm 
Ķıl müyesser źevķ-ı vaśluñ dem be-dem (21/4) 
 
O, yaratılanların ilki, varlığın ilk nuru ve peygamber olarak gön-

derilenlerin sonuncusudur. İslam tasavvufî düşüncesi içerisinde hicri 
III. asırdan bu yana Nûr-ı Muhammedî veya Hakîkat-i 
Muhammediyye görüşü yer almaktadır. Buna göre Nûr-ı Muhammedî, 
ilk yaratılan şeydir, öteki bütün varlıklar ondan feyiz almışlardır106. 
Fenâyî de  “sırr-ı Muhammed” tabiriyle konu üzerinde durur. 

 
Bizi dûr eyleme iki cihânda 
Efendi sırr-ı pâk-i Muśţafâdan (54/2) 
 
Žâhir oldı cânına mefhûm-ı emr-i fe’staķim 
Eyledi çün nûr-ı pâk-i Musţafâya iķtidâ (66/5) 
 
Yüz sürüp ķapuña geldük umaruz in‘âmuñı 
Reh-nümâmuz ola her ĥâl sırr-ı pâk-i Muśŧafâ (285/6) 
 
Hidâyet ķıl śırât-ı müstaķîme 
İre sırr-ı Habîbe tâ ki râhum (301/4) 
 
Sırr-ı pâki ĥürmeti-y-çün yâ İlâhî Ahmedüñ 
Şems-i źâtuñdan Fenâyî  bendeñi ķıl neş’edâr (173/5) 
 
O, öksüz büyüdüğü için “dürr-i yetîm” benzeri olmayan tertemiz 

bir inci, yetim incidir. O yetim inci ancak can nakdiyle satın alınabilir. 

                                                
106 Mehmet Demirci, “Nûr-ı Muhammedî”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 

1983, Sayı: I, s. 258. 
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Ona sahip olan, mücevher kaynağına ulaşmıştır artık ve bu yüzden 
mücevher dükkanına dönüp bakmaya tenezzül etmez. 

 
Ĥaķîķat baĥrine sen eyle ġavvâś 
Bulayım dürr-i pâk-i bî-nažîri (106/6) 
 
Nihâyetsiz olan baĥrüñ o bir dürr-i yetîmidür 
Anuñ ķıymetin ol bildi ki ġarķ ola bu deryâya (79/4) 
 
Ol dürr-i yetîmi bul özinde Fenâyî  tek 
Eśdâf-ı haķîķatde yek-dâneleriz cânâ (341/7) 
 
İtdüñ ol dürr-i yetîmi naķd-i câna iştirâ 
Cevherüñ kânını bulduñ pes bu dükkânuñ nedür (342/4) 
 
O, “emîr ve seyyid”, “hûbların şâhı”, alemlere rahmet olarak 

gönderilen, kendisinden şefaat beklenen ve adı hürmetine Allah’tan 
medet dilenilendir. 

 
Emîrüm seyyidüm sensin bu gün ey Hûblaruñ Şâhı 
Vücûdum şehrini virdi cemâlüñ nûrı yaġmâya (79/10) 
 
Fenâyî  bendeñe eyle şefâ‘at yâ Rasûle’llâh 
Civâr-ı Ĥażret-i ķudse ola bî-çâre hem-sâye (79/13) 
 
Ķuśûr u sehv ü taķśîre nažar eylemeye Raĥmân 
Şefî‘imüz ola dâim Ĥabîb-i Rabbiye’l-a‘lâ (319/6) 
 
Umaruz eyleye rûz-ı ķıyâmet 
Ża‘îf ümmetlerine ol şefâ‘at 
Ķudûmi ‘âlemîne oldı raĥmet 
Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llâh (59/4) 
 
Źât-ı Pâküñ ‘izzeti-y-çün yâ Raĥîm 
Faħr-i ‘âlem hürmeti-y-çün yâ Kerîm 
Sen ‘inâyet eyle yâ Hayy ü Ķadîm 
Luţf u ihsan ıssı Rahmânum meded (86/4) 
 
Teselli-i cemâlüñ eyle iĥsân 
Ĥâbîbüñ Muśŧafânuñ ĥürmetine (257/2) 
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Ķıl Ĥabîbüñ ĥürmetine bu Fenâyîye ‘aŧâ 
Žâhir ola levĥ-i dile ketbolunan mâ-sebaķ (257/5) 
 
Bi-ĥaķķ-ı Ĥażret-i śadr-ı risâlet 
Kitâb u Sünnete ķıl inķıyâdum (271/4) 
 
Fenâyî  bendeñe ‘arż eyle dîdâr 
Değil bir kez mükerrer eyle her bâr 
Bi-ĥaķķ-ı ĥażret-i Aĥmed-i muħtâr 
Kerem luŧf u ‘inâyet eyle yâ Rab (277/5) 
 
Cenâb-ı Źât-ı Pâküñ ‘izzetine 
Ĥabîbüñ faħr-i ‘âlem ĥürmetine 
Bizi irgör viśâlüñ ni‘metine 
‘İnâyet eyle Sulŧânum meded it (185/3) 
 
Cenâb-ı Ĥażret-i Ĥaķ ķıla gûyâ 
Ĥaķîķat gülşeninde ‘andalîbi 
Bi-ĥaķķ-ı Ĥażret-i śadr-ı risâlet 
Ķarîb ola Cenâb-ı Pâke ķurbi (360) 
 
Yed-i ķudretle a‘dâ ola maķhûr 
Bi-ĥaķķ-ı mebde-i kân-ı risâlet (344/4) 
 
O’nsuz cennet bahçeleri bile âşığın gözüne diken gibi görünür. 
 
‘Aynuma ħâr oldı gülzâr-ı cinân 
Sensiz ey mahbûb-ı kân-ı kün fe-kân 119/1 
 
O aynı zamanda izi takip edilmesi gereken ve izinin tozu göze 

sürme yapılan bir “delîl”dir. 
 
Se‘âdet ol ķuluñdır kim Fenâyî  
Delîl-i ħandân-ı Muśŧafâdur (212/11) 
 
İzle izin ey Fenâyî Aĥmedüñ 
Tûtiyâ it gözüñe izi tozın (247/5) 
 
Ħudâya ĥamd it ey dil śubĥ u şâmı 
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Rasûle vir śalât ile selâmı (237/1) 
 
Şühûd eylemege nûr-ı liķâyı 
Delîl eyle Ĥabîbüñ Muśŧafâyı 
Beķâ iķlîmine irsün Fenâyî  
Kerem senden eyâ Sulŧân u Sübĥân (245/5) 
 
Śırâŧ-ı müstaķîme ķıl hidâyet 
Delîl eyle Ĥabîbüñ Muśŧafâyı (283/2) 
 
Ramazan ayının gelmesi sebebiyle şükrün ifade edildiği bir şiir-

de de yine Hz. Muhammed’ten bahsedilir. 
 
‘İbâde eyleyüp iĥsân-ı bî-ĥad 
Cehennem ķapuların eyledi sed 
Žuhûr itmek içün minhâc-ı Aĥmed 
Yine geldi şükür ol şehr-i raĥmet (98/2) 
 
Olup rehber bize Faħr-i risâlet 
Devâm üzre olup eyyâm-ı vuślat 
Žuhûr eyleye tâ sırr-ı ĥaķîķat 
Şükürler geldi yine şehr-i rahmet (98/8) 
 
Hz. Muhammed’in Divan’da geçen isim ve sıfatları da şu şekil-

dedir: 
Âb-ı rû-yı nûr-ı kevneyn (115/6), Ahmed (47/3, 99/2, 175/5, 

247/5), Aĥmed-i Muħtâr (277/5), Dürr-i pâk-i bî-nažîr (106/6), Dürr-i 
yetîm (79/4, 346/7), Eşref-i evlâd-ı Âdem (1/15), Faħr-i ‘âlem (21/4, 
87/4, 185/3), Faħr-i Risâlet (98/8), Ĥabîb (257/5, 305/4), Ĥabîb-i 
Rabbiye’l-a‘lâ (319/6), Ħâtem-i ħayrü’l-beşer (1/1), Ħâtem-i mühr-i 
nübüvvet (104/6), Ĥażret-i śadr-ı risâlet (271/4, 360), Ħûblaruñ Şâhı 
(79/10), Mahbûb-ı kân-ı kün fe-kân (118/1), Mebde-i kân-ı risâlet 
(344/4), Muśŧafâ (212/11, 34/5, 55/2, 67/5, 289/6, 60/5, 245/5, 257/2, 
287/2), Rasûl (237/1), Rasûlü’llâh (79/13), Şâh-ı Rusül (1/10). 
 

6. Dört  Halîfe  
 
Çây-yâr (dört dost) ve çâr-yâri güzîn (dört seçkin dost) olarak da 

ifade edilen dört halife, farklı özellikleriyle divan edebiyatı şairleri 
tarafından çeşitli vesilelerle şiirlerde yer almışlar. Bunlardan Hz. Ebu 
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Bekir ve Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in kayın pederi, Hz. Osman ve Hz 
Ali ise damatlarıdır. Bu halifeler aynı zamanda İslamı kabul eden ilk 
müslümanlardır. Bir na‘t olan, Divan’ın ilk şiirinde, dört halife hilafet 
sırasına göre bazı vasıflarıyla birlikte anılır. 

 
Ebû Bekir: Hz. Peygamberle birlikte Medine’ye hicretleri esna-

sındaki mağara arkadaşlığı, peygamberin mirac mucizesini tereddüt-
süz kabul etmesi sonucu aldığı sıddîk sıfatı ve ilk halife olması yönüy-
le iki beyitte işlenir.  

 
Yâr-i evvel yâr-i ġârı Bû Bekir Śıddîķdur 
Şâhid oldı śıdķına anuñ nebâtât ü ĥacer (1/16) 
 
Gerçi vardır nâs beyninde ħilâfetde ħilâf 
Şâh-ı kevneyn anı ta‘yîn itdi oldur mu‘teber (1/17) 
 
Ömer: Hz Ömer, ikinci halife olması, güçlü ve kuvvetli bir ya-

pıda bulunması ve İslam dini için yaptığı büyük hizmetlerle anılır. 
  
Yâr-i ŝânîdür Resûle zeyn-i eśĥâb çün ‘Ömer    
Ķuvvet-i İslâm içün beline baġladı kemer (1/19) 
 
Dîn-i bâķî içre şol deñlü śalâbet ķıldı kim 
Heybetinden žıllini görse ider şeyŧân ĥaźer (1/20) 
 
Bil anuñ islâmı ile žâhir oldı işbu dîn 
Hem ķamu a‘dâsına buldı hilâfetde žafer (1/21) 
 
Osman: Üçüncü halife olan Hz. Osman, ibâdet ve tâata düşkün-

lüğü ve haya yönüyle üzerinde durulan bir sahabedir. 
 
Yâr-i ŝâliŝ ol Nübüvvet Şâhına ‘Oŝmân durur 
Mesken oldı mescid ü miĥrâb aña şâm u seĥer (1/22) 
 
Her kişiye cennet içre lâzım elbette refîķ 
Didi ‘Oŝmânı baña cennetde Haķ yoldaş ider (1/23) 
 
‘Âlim ü câhil ĥayâyı dir mine’l-îmândır 
Andan aħź itdi ĥayâyı ehl-i iĥsân her ne var (1/24) 
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Ali: Peygamberin amcası Ebû Talib’in oğlu olan Hz. Ali, dör-
düncü halifedir.  Allah’ın arslanı (şîr-i Hak) ve ilmin kapısıdır. Ayrıca 
Hayber gazvesindeki durumuna telmihte bulunulmaktadır. 

 
Yâr-i râbi‘ ibn-i ‘amm oldur ‘Aliyyü’l-Mürteżâ 
Žâhir ü bâŧında ekmel Şîr-i Ĥaķ ol nâm-ver (1/25) 
 
Didi vaśfında anuñ pes ‘Âlimü’l-esrâr olan 
Ben medîne olmışum ‘ilme ‘Ali’dür aña der (1/26) 
 
Ġazvesinde ĥâcib oldı ķıldı da‘vet ol Rasûl 
Ĥâżır oldı ol zamân ki sem‘ine irdi ħaber (1/27) 
 
7. Ehl-i Beyt 
 
Hz. Peygamberin aile fertleri için kullanılan ehl-i beyt tabiri Di-

van’da tam olarak geçmese de bu tabir içinde incelenecek iki kişi, 
Hasan ve Hüseyin iki beyitte isim olarak zikredilir.  

 
Hasan ve Hüseyin Hz. Peygamberin kızı Fâtıma ile amcasının 

oğlu Hz. Ali’den olan torunlarıdır. Bunlar ehl-i sünnetin gözünün nûru 
ve dînin övünç bağının gülleridir. Her ikisi de Hakk’ın rızası için can 
ve başlarını feda ederek şehit olmuşlardır.  

 
Nûr-ı ‘ayn-ı ehl-i sünnet Verd-i bâġ-ı faħr-i dîn 
Gelmedi dünyâ içün ķalblerine źerre keder (1/28) 
 
Birisi İmâm Ĥasandur birisi İmâm Ĥüseyn 
Ķıldılar Ĥakkuñ rıżâsına fedâ cân ile ser (1/29) 
 
8. Sahâbe, Tâbiîn 
 
Bir beyitte, cennetle müjdelenen on kişiden (Aşere-i mübeşşere) 

Hz. Peygamberin amcası Hamza ve Abbas isim olarak zikredilmekte-
dir.  

 
Mesken oldı bunlara Firdevs ħâdim ĥûr-ı ‘ıyn 
Ĥamza vü ‘Abbâs bâķî kim vâr-ise min ‘Aşer (1/30) 
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Ayrıca isim olarak zikredilmemekle birlikte, genel olarak sahâbe 
ve tâbiînden bahsedilmektedir. 

 
Cümleten Evlâd u Eśĥâbı ne varsa Tâbi‘în 
Mažhar olup luŧfuña ķılduñ ‘inâyetle nažar (1/31) 
 
Ĥürmeti-y-çün anlaruñ fażluñla sen yâ Źe’l-‘atâ 
Yüzleri śuyına ĥıfž it bizi ez-râh-ı ħaŧar (1/32) 
 
9. Âhiret ve İlgili  Kavramlar 
 
Ahiret: Fenâyî bir çok şiirinde  âhiretle ilgili olarak; “rûz-ı 

kıyâmet, ehli’l-kubûr, cennet, hûri, kasr ve cehennem”den söz eder, 
şiirlerinde tam olarak âhiret lafzı geçmemektedir. Bir murabbada Hz. 
Muhammed’ten kıyamet günü (rûz-ı kıyâmet) şefaat beklenmektedir. 

 
Umaruz eyleye rûz-ı ķıyâmet 
Ża‘îf ümmetlerine ol şefâ‘at 
Ķudûmı ‘âlemîne oldı raĥmet 
Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llâh (59/4) 
 
Bir beyitte de kendisini kabir ehlinden olarak gören kişinin her 

iki cihanda  (dünya ve âhiret) ebedî huzura kavuşacağı ifade edilir.  
 
Dû-cihânda buldı bir bâķî ĥużûr 
‘Ad iden özini min ehli’l-ķubûr (337/1) 
 
Cennet, Kasr (Kusûr): Fenâyî, Yunus’u çağrıştıran ifadelerle, 

cenneti ve cennet köşklerini (kusûr) ancak kusurlu insanların talep 
edeceğini, dildârını gören âşıkların ise asla cenneti, cennet köşklerini 
ve hurileri arzu etmeyeceklerini söyler.  

 
Cennet ü ĥûr ü ķuśûruñ ţâlibidür pür-ķuśûr 
Lem‘a-ı envâruña cân ü cihân olmaz ‘adîl (107/4) 
 
Cennet ü ĥûr ü ķuśûrüñ ŧâlibidür pür-ķuśûr  
Lem‘a-ı nûr-ı tecellî besdür ‘uşşâķa hemân (311/4) 
 
Şühûd-ı nûr-ı Ĥaķdur aśl-ı maķśûd 
N’iderler ĥûr ü ķaśr ü cennet ü câh (60/3) 
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Ol hümâ himmet Fenâyî  eyle maţlûba ‘urûc 
Arzû-yı cennet itmez şol ki dildârın görür (92/5) 
 
Çünkü, bir mutasavvıf için asıl maksat cennet değil, cemâlin gül 

bahçesi yani cemâlu’llah’tır. Cennet’in safası ancak Allah’ı görmekle 
gerçekleşir ve bu seyre iki cihan bile denk olamaz. 

 
Cemâlüñ gülşenidür çünki maķśûd 
Bu cân sensiz n’ider bâġ-ı cinânı (145/5) 
 
Rü’yetüñledür śafâsı cennetüñ 
Dû-cihân olmaz ‘adîli rü’yetüñ (195/1) 
 
Asıl cennet de zaten bu vuslat halidir ki sâlikin (mürîd, âşık) is-

tediği de budur. 
 
Ķul olanlar śıdķ ile Mevlâsına     
N’eylesüñler bu cihân sulţanlıġın 
Cennet-i vaśluñ iren me’vâsına 
N’eylesüñler bu cihân sulţanlıġın (84/1) 
 
Ķıl Fenâyî  bendeñe ‘arż-ı cemâl 
Cennet-i vaśluñda ola tâ muķîm (146/7) 
 
Ķıl ĥarîm-i cennet-i vaśluña maĥrem dem-be-dem 
Žâhir ola câna sırr-ı fedhulûhâ hâlidîn (274/3) 
 
Salikin mâsivâdan kurtulup cemâlu’llâha ulaşması da cennet ola-

rak vasfedilir. 
 
Gel gülistân seyrin eyle çık ķafesden ey hezâr 
Cennet-i ķudse ‘urûc it bulasın me’vâ-yı ‘aşķ (228/2) 

 
Celâlüñ āteşine ķılma sûzân 
Olam dâħil cemâlüñ cennetine (257/4) 

 
 Divan’ın son kısmında yer alan iki tarih şiirinde, şiirde sözü edi-
len kişiler için dua olarak hakikî anlamıyla cennet istenir . 
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Cennet-i firdevsini ide naśîb 
Ħâdimini ĥûr ile ġılmân ide (343/5)  

 
Ĥażret-i Vâlide Sulŧân Câmi‘i oldı tamâm 
Cennet-i ‘adnini Mevlâ eylesün aña maķâm (384) 
 
Divan’da cennet için, ‘adn (108/1, 384), dâru’s-selâm (406), 

firdevs-i a‘lâ (175/1, 372), cennet-i firdevs (343/5),  cennet-i kuds 
(228/2), cennet-i hüsn (7/1, 49/2, 76/4, 290/5), cennet-i vasl (84/1, 
148/7, 277/3),  cemâl cenneti (257/4) ve Dâru’s-selâm (242/6) gibi 
terim ve terkipler de kullanılmaktadır. 

 
Tûbâ: Tûbâ bir beyitte Sidre ile birlikte anılır. Sidre, sidretü’l-

müntehâ olarak da ifade edilen, Hz. Muhammed’in Receb ayının yir-
mi yedinci gecesine rastlayan Mirac gecesinde Cebrail’den ayrıldığı 
yerdir. Tûbâ ise, cennette bulunan ve kökleri yukarda dalları aşağıda 
bulunan bir ağaca verilen isimdir. Sevilen yükseklik ve ulaşılmasının 
zorluğundan dolayı sidrede ve tûbâdadır. 

 
Eğerçi sidre vü ŧûbâda maĥbûb 
Bu sidrenüñ bulunmaz müntehâsı (150/2) 
 
Hûri, Gılman: Hûri, cennet ehline hizmet edecek olan görevli 

melektir. Gılman ise cennetteki çocuklara verilen isimdir. Bir beyitte 
ikisi birlikte zikredilir. 

  
Źâtuña nisbet olur Firdevs-i a‘lâda ķuśûr 
Var ise ger dâħilinde gûş u ġılmân u ĥûr  (175/1) 
 
Cennet ve içerisinde bulunan hûriler, ârif olan için çok önemli 

şeyler olmadıkları gibi sâlikin Hakk’a ulaşmasını engelleyen mânia-
lardır (mâsivâ). Âşık (sâlik) için asıl amaç, Allah’a ulaşmak, onun 
vuslat cennetine kavuşarak, o cennetin hurisi olmaktır: 

 
Ķılmadı nažar ‘ârif olan ĥûr-i cinâna 
İr cennet-i vaślına Fenâyî  ĥûr-i cinân ol (30/5) 
 
Bu beyit bize Yunus Emre’nin: 
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Cennet cennet dedikleri 
Birkaç köşkle birkaç huri 
İsteyene ver sen anı 
Bana seni gerek seni 
 

ifadelerini hatırlatmaktadır ki, Fenâyî’nin yine buna benzer ifadelerini 
aşağıdaki beyitlerde de görmekteyiz:  

 
Cemâlüñ vaśfını gûş eyleyen dil 
N’ider ĥûr ü cinân ile ķuśûrı (262/6) 
 
Ĥûr-i ‘în ü cinâna ķaśd itme 
‘Ayn-ı mestüñle bir nigâh yeter (272/3) 
 
Cehennem: Fenâyî sadece bir murabbada cehennemden söz et-

mektedir. Söz konusu şiirde bir hadise telmihle, Allah’ın, kullarına 
olan sonsuz ihsânı ile Ramazan ayı geldiğinde cehennem kapılarını 
kapatacağı ifade edilir. 

 
‘İbâde eyleyüp iĥsân-ı bî-ĥad 
Cehennem ķapuların eyledi sed 
Žuhûr itmek içün minhâc-ı Aĥmed 
Yine geldi şükür ol şehr-i raĥmet (98/2) 
 
10. Kazâ ve Kader 
Fenâyî Divanı’nda kazâ ve kaderle ilgili çok az bir malzeme bu-

lunmaktadır. Sadece iki beyitte kaderle ilgili olarak “takdîr” tabiri 
geçer. Bu tabirin geçtiği bir beyitte levh-i mahfûza işaretle ezel takdîri 
lafzı kullanılarak, kadere razı olma hali ifade edilir. Diğer beyitte ise 
Takdîr-i sâbık tabiriyle Allah kastedilmektedir. 

 
‘Aşķa düşdi cân u dil ķoduķ ķamu tedbîrimüz 
N’eylesün dil bu imiş Ĥaķdan ezel taķdîrimüz (205/1) 
 
Fenâyî varın eyler cümle ifnâ 
Bunı ketb eylemiş Taķdîr-i sâbıķ (290/7) 
 
11. Diğer Dinî Kavramlar 
Besmele (Harf-i Bâ): Arap alfabesinin ikinci harfi olan “be”, 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle başlarım” anlamına gelen 
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besmelenin ilk harfidir. Bu nedenle besmelenin sırrı için kullanılır. 
Ayrıca, ebced hesabına göre sayı değeri iki olduğundan, ikilik ve kes-
rete de delalet eder107.  

Hz. Peygamber’in: “Her iyi ve güzel bir işe Rahmân ve Rahîm 
olan Allah’ın adı ile başlanmamışsa, o işten hayır gelmez, sonu güdük 
ve verimsizdir.”108 anlamındaki hadîsi sebebiyle edebiyatımızdaki 
mensur eserler besmele, hamdele ve salvele ile başlar. Besmele ve 
hamdelenin manzum eserlerdeki karşılığını ise tevhid ve münâcâtlar 
oluşturur. Divan’da, “harf-i bâ” şeklinde dokuz ayrı şiirde kullanılan 
bu terkip büyük çoğunlukla besmele anlamındadır. 

 
Eyledi perkâr-ı vaĥdet dû-cihânı der-ĥarem 
Noķŧa-ı devr-i vücûduñ sırrı ĥarf-i bâdadur (27/4) 
 
Bu terkip dört ayrı beyitte, “harf-i bâ”dan ders almak şeklinde 

kullanılmıştır. 
  
Almaġa eŧfâl-i ervâĥ noķŧa-ı bâdan sebak 
Belki mekteb-ħâne oldı çarħ-ı mînâdan ġaraż (31/6) 
 
N’ola alursa Fenâyî  noķŧa-ı bâdan sebaķ 
Ĥıfž-ı Ķur’an itdi min men ‘indehû ümmü’l-kitâb (48/5) 
 
Alduñ ise ey Fenâyî  noķŧa-ı bâdan sebaķ 
Gel bu ĥarfüñ levĥ-i dilde idegör inşâsını (286/8) 
 
Sebaķ iken ledünnâdan Fenâyî  
Oķur ĥüsni kitâbın ĥarf-i bâdan (189/7) 
 
Yazup ezelde nüsħasın ķondırdı bâda noķŧasın 
Ķodı dü-‘âlem ġussasın ķalmadı arada ĥicâb (326/5) 

 
Bir beyitte Allah’ın ilk harfi olan ve tevhidi temsil eden109 elif 

harfiyle birlikte anılır. 

                                                
107 Harfler ve anlamları için bkz. Âmil Çelebioğlu, “Harflere Dâir”, Eski Türk 

Edebiyâtı Araştırmaları, İstanbul 1998, s. 599-606. Ayrıca bkz. A. Çelebioğlu,  
“Elif harfiyle İlgili Bazı Hususiyetler”, a.g.e.,  s. 607-624.  

108 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, II, 119, Hadis no: 1964; Süyûtî, Celâleddîn b. Ebû Bekr, el-
Câmi‘u’s-Sağîr, Beyrut 1401/1981, II, 391, Hadis no: 6683, 6684, 6685.  

109 Bkz. Çelebioğlu; “Elif harfiyle İlgili Bazı Hususiyetler”, a.g.e.,  s. 607-624. 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

117

Bu heft iķlîmi ŧayy eyle Fenâyî 
Ķoyup ġayrı elifle bâda geldük (333/7) 
 
Bir murabbada ise kesreti ifade eder. 
 
Ey dîde-i dil noķŧa-ı bâya nažar eyle 
Bir gördüñ ise var ikilikden ĥaźer eyle 
Râ’î ile mer’î vü muhâŧab mütekellim 
Birdür iki śanma aña keşf-i baśar eyle (352) 
 
Cin: Bir âyete telmihte bulunularak110, cinlerin de insanlar gibi 

Allah’a ibadet etmek gayesiyle yaratıldıkları ifade edilir. 
  
Küntü kenz esrârınuñ gûş eyleyügör remzini 
Ħilķat-i ins ile cinde bu imiş maķśûd hemân (191/3) 
 
Cin, çoğul olarak “cân” şeklinde de kullanılmıştır. 
 
Görmedi miŝlini hergiz ins ü cân 
Ĥüsnine taĥsîn ider iki cihân (202/1) 
 
İman: İslam dininde inanılması gereken şeyleri ifade eden ima-

nın, birkaç beyitte açığa vurulması gerektiği ifade edilir. 
 
‘Âlim ü câhil ĥayâyı dir mine’l-îmândır 
Andan aħź itdi ĥayâyı ehl-i iĥsân her ne var (1/24) 
 
Ħudâya vü Rasûle getür îmân 
Kemâle ire tâ ki ‘ahd ü peymân (253/1) 
 
Ey Fenâyî  sâlik ol źevķ it o şânuñ rutbetin 
İre îmânuñ ‘ayâna ķurı taķlîdi gider (1/33) 
 
Müyesser eyle îmân-ı ‘ayânı 
Ola ‘ayne ‘ayân sırr-ı nihâni (182/1) 
 
Küllü nefsin źâiķatün didi Rabbü’l-‘âlemîn 
Yâd idüp ‘ahd-i ķadîmi eyle îmânuñ ‘ayân (325/2) 

                                                
110 Zâriyât, 51/56.  
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Fakih: Sadece bir beyitte geçen fakih tabiri, kaba sofu anlamıyla 
kullanılmaktadır. 

 
Bilmedi yüzüñde hâlüñ sırrını miskîn faķîh 
Ol vecihden aĥsen-i taķvîmi inkâr eyledi (181/2) 
 
Müddeî: Zâhirde kalan ve ibadetini cennet için yapan iddia sa-

hibi (müddeî) tesbih ve seccâdeyi bırakmalıdır. Onun yapması gere-
ken şey görünürde âşığı cezbeden ve bu nedenle tuzak ve yem olan 
sevgilinin yüz ve zülfünden vazgeçip hakikate ulaşmasıdır. 

 
Elden bıraķ ey müdde‘î tesbîĥ ile seccâdeyi 
Baķ zülf ü hâline anuñ gör ki ne dâm u dânedür (96/2) 
 
Şefâ‘at: Bir beyitte, Hz. Muhammed’ten kıyamet günü şefaat is-

tenir. 
 
Umaruz eyleye rûz-ı ķıyâmet 
Ża‘îf ümmetlerine ol şefâ‘at 
Ķudûmi ‘âlemîne oldı raĥmet 
Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llâh (59/4) 
 
Şeytan: Ateşten yaratılmış olan şeytan, kötülüğe meyletme özel-

liğiyle nefs ile birlikte anılmaktadır. 
  
Kerîm Mevlâ işimüz eyle âsân 
Meded senden eyâ Sulţân ü Sübhân 
Yolımuz urmasun nefs ile şeyţân 
Kerem senden eyâ Sulţân ü Sübĥân (142/1) 
 
Şeytandan, telmih yoluyla “misl-i racîm” (taşlananın misali) şek-

linde de bahsedilir.  
 
Münkir olma Âdem’e miŝl-i racîm 
‘Îsâ-veş Rûĥu’l-Ķudüsle yek-dem ol (30/2) 
 
Yine, Âdem’i dolayısıyla insanı inkar etmesi (secde etmeyi red-

detmesi) hadisesine telmih yoluyla şeytandan bahsedilir. 
  
Aĥsen-i taķvîmi inkâr eyleyen şeyŧân olur (343) 
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Vâiz, Hatip: Bir din adamı tipi olan, vâiz ve hatipten dinin zahi-
riyle uğraşan ve derûna inemeyen kaba sofu anlamıyla biraz da kına-
narak bahsedilir. 

 
Görse vâ‘iž ħâlüñi ķordı elinden dâneyi  
Unudurdı minberinde ħuţbesin miskin ħaţîb (108/5) 
 
12. İbadet 
İslâm; kelime-i şehâdet, namaz, oruç, hac ve zekat olmak üzere 

beş temel esas üzerine kurulmuştur111. Genel olarak bu beş kavram 
ibadetler içerisinde mütalaa edilir. Bu bahsedilenlerden başka, yapıl-
ması emredilen işler de ibadet cümlesindendir. Her ne kadar âbid zühd 
ve ibâdetle şöhret bulmak isterse de genel olarak kulda Allah’a layık 
ibâdet bulunmamaktadır.  

 
‘Âbidân zühd ü ‘ibâdetle dilerler şöhreti 
Ol durur maķbûl-ı ‘âlem ĥıfž ide esrâruñı (304/2) 

 
Nažar eyleme sehv ile ķuśûra 
Ķanı ķulda saña lâyıķ ‘ibâdet (331/4) 
 
Amel kavramıyla da ibadet kastedilmektedir. 
  
Yoķ saña lâyıķ bir ‘amel her dem işüm cürm ü źelel 
Aĥvâlüme virme halel ķuldan haŧâ senden ‘aŧâ (28/6) 

 
Fenâyî Divanı’nda İslamın bu beş temelinden, zekat dışındaki ibadet-
lerin tümünden ilgili kavramlarıyla birlikte bahsedilmektedir. Fakat bu 
ifadeler, ibadetin zahiri anlamı içerisinde olmaktan daha çok tasavvufî 
anlamlarıyla kullanılmaktadır. 
  

13.  Kelime-i Şehâdet 
İslam dinine giriş şartı olarak kabul edilen kelime-i şehâdet, Al-

lah’tan başka İlah olmadığını ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçi-
si olduğunu dil ile söylemek, kalb ile de bu sözü tasdik etmektir. Ke-
lime-i şehâdette iki husus vardır, “lâ” ve “illâ”. Bunlardan ilki red 
(nefy), ikincisi kabuldür (isbat).  Lâ ile Allah’tan başka İlah ve ilahlar 
reddedilirken, İllâ ile de İlah olarak sadece Allah olduğu kabul edi-

                                                
111 Buhârî, îman 2; Müslim, îman 5. 
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lir112.  Bu konuda Fenâyî Divanı’nda iki beyit bulunmaktadır. Şair, 
tevhidin sırrını soranlara, red ve kabulün anlamının “neş’e-i illâ” da 
(gizli) olduğunu söyler. 

 
Sırr-ı tevĥîdden olursa ger Fenâyîye su’âl 
Nefy ü  iŝbâtuñ meâli neş’e-i illâdadur (27/5) 
 
Bir diğer beyitte eşyanın dış görünüşüne itibar eden ve bu ne-

denle taklitte kalan zahide seslenerek; Ey zâhit vücut mülkünü seyret, 
taklidi bırak lâ’nın sırrından haberdâr ol demektedir. 

 
Vücûd milkini zâhid ķıl temâşâ 
Ķo taķlîdi ħaber bil sırr-ı lâdan (54/5) 
 
14.  Namaz ve İlgili  Kavramlar 
İslam’ın kelime-i şehâdetten sonraki ikinci şartı olan namaz, 

Arapça karşılığı olan salât kelimesiyle ve ilgili kavramlarla birlikte 
şiirlerde geçmektedir. 

 
Namaz (salât): Çok ve az gibi kemiyete bakılmaksızın, namazı 

cemaatle kılınmalıdır. Bu anlamıyla namaz aslında Allah’a bir niyaz 
şeklidir. 

 
Ķıl namâzı et niyâzı ey dede 
Eyle yeksân çoġ u azı ey dede (127/1) 
 
Cemâ‘atle ķılalum gel namâzı 
İdelüm dâimâ Ĥaķķa niyâzı (405) 
 
Kıyâm, Ķu‘ûd, Sücûd: Asıl namaz, vücûd şehrinde ayakta durma 

(kıyam) ve oturmanın (kuûd) bir olduğu namaz şeklidir. 
 
Ķılan mıśr-ı vücûdında śalâtı 
Bir eyledi ķıyâm ile ķu‘ûdı (262/2) 
 

                                                
112 Lâ ve illâ ile ilgili olarak bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen 

Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977, s. 214. 
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Allah’a kıyâm ve ku‘ûd eyleyen (namaz kılan) gerçek üzere sec-
de eder ve bu yapılan iş kişinin vücûduyla işlediği günahlarının tama-
mını yok eder. 

 
Ķılan Ĥaķķa ķıyâm ile ķu‘ûdı 
Haķîķat üzre ol eyler sücûdı  
Be-küllî  mahv idüp źenb-i vücûdı  
‘İnâyet eyle Sulţânum meded it (51/6) 
 
Mevlâ’ya, asıl olması gerektiği gibi secde edenler kalb kıblesine 

kıyam edeceklerdir. 
 
İdüp Mevlâya ĥaķķânî sücûdı 
Ķılagör Ķıble-i ķalbe ķıyâmı (292/3) 
 
Ķılanlar Rabb-i a‘lâ remzin iź‘ân 
Bilür sırr-ı rükû‘ ile sücûdı (203/4) 
 
Salikin, mâsivâyı geride bırakıp bekâ-billâh’a ulaştığında, kıyam 

ve ku‘udu Hak ile birlikte olacaktır. 
 
Fenâyî  bendeñi irgör beķâya 
Senüñle ola  ķıyâmla ķu‘ûdı (203/7) 
 
İrişe ĥiśśe ve’scüd va’ķteribden  
Saña idem ķu‘ûd ile ķıyâmı (237/4) 
 
İnsanla birlikte, yaratılmış olan her şey Allah’a secde etmekte-

dir. 
Cümle mevcûdâta sen virdüñ vücûd  
Saña eyler cümle mevcûdât sücûd (255/1) 
 
Can ve gönül ancak vuslat kıblesine ulaştığında kıyam ve ku ‘ûd 

bir olacaktır. 
 
Ķıble-i vaśluña irsün cân u dil 
Ola yeksân tâ ķıyâm ile ķu‘ûd (255/4) 
 
Aradan ref’ iden źenb-i vücûdı 
Ĥaķîķat üzre ol eyler sücûdı (262/1) 
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Mihrab, Minber, Hutbe: Minber ve hutbeden, dinin zahiriyle 
uğraşan ve derûna inemeyen din adamı tipi olan, vâiz ve hatiple birlik-
te bahsedilir. 

 
Görse vâ‘iž hâlüñi ķordı elinden dâneyi  
Unudurdı minberinde ħuţbesin miskin ħaţîb (108/5) 
 
Beyitteki anlamlarıyla zâhir ulemâsı olan bu kişiler vuslatla 

mahrem olmadıkları için hergün namaz kıldırdıkları mihrabın ve Cu-
ma ve bayram günlerinde hutbe okudukları minberin de ne anlama 
geldiğinin farkına varamazlar. 

 
Ĥarîm-i vaśla maĥrem olmayan cân 
Nice bilsün nedir miĥrâb u minber (42/6) 
 
Kıble, Secdegâh: Müslümanların, namaz kılarken yöneldikleri 

kıble, Cemâl kıblesi olmalı ve böylece mü’min emeller Kâbesine 
ulaşmalıdırlar. 

 
İrişdür Ka‘be-i âmâle bâlüm 
Cemâlüñ ķıblesin ķıl secdegâhum (40/3) 
 
Mahbûbun kaşlarını mihrab edinen kişi Cemâl nûrunun kâbesini 

kıble edinir. 
 
Ka‘be-i nûr-ı cemâlüñ itdi dâim ķıblegâh 
Ķaşlaruñ miĥrâbına her kim ki iķrâr eyledi (181/3) 
 
Tesbih, Seccâde: Zâhirde kalan ve ibadetini cennet için yapan 

iddia sahibi (müddeî) tesbih ve seccâdeyi bırakmalıdır. Onun yapması 
gereken şey görünürde âşığı cezbeden ve bu nedenle tuzak ve yem 
olan sevgilinin yüzündeki ben ve zülfünden vazgeçip hakikate ulaş-
masıdır. 

 
Elden bıraķ ey müdde‘î tesbîĥ ile seccâdeyi 
Baķ zülf ü hâline anuñ gör ki ne dâm u dânedür (96/2) 
 
Gerçek anlamıyla sûfi, tesbih ve seccâdeden geçerek hakîkate 

ulaşabilir. 
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Tesbîĥ ile seccâdeyi bir cür‘aya śatdı 
Her śûfi-yi śâfî ki bu mey-ħâneyi buldı (179/4) 
 
15. Oruç ve İlgili Kavramlar 
 
Oruç, kamerî ayların dokuzuncusu olan Ramazan ayında yapıl-

ması gereken bir ibadettir113. Ramazan ayı, müslümanlar nazarında çok 
değerli ve mübârek bir aydır. Kur’ân-ı Kerim bu ayda nâzil olmaya 
başlamış114, müslümanlara da bu ayda, oruç tutmaları farz kılınmış-
tır115. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi de yine bu 
aydadır. Orucu açmaya iftar, yatsı namazından sonra kılınan namaza 
terâvîh, gece kalkıp yenilen yemeğe sahur, oruca başlamaya imsak 
denir.  

Divan’da Ramazan ayı ile ilgili müstakil şiirler bulunmaktadır. 
Bu şiirlerde savm (sıyâm), terâvih, şehr-i Ramazan, Kadir vb. motifler 
sıkça kullanılmaktadır. İlgili beyitlerde Ramazan ayından “şehr-i rah-
met”, “şehr-i Ramazan”, “şehr-i mübârek Ramazan” ve “eyyâm-ı 
sıyâm” şeklinde bahsedilir. 

Oruç (Savm / Sıyâm): Oruç, Arapça karşılığı olan “savm (ço-
ğulu sıyâm)” tabiriyle kullanılır. Ramazan ayında tutulan oruç, 
mü’minler için farz olan bir ibadet şeklidir. Şâir tutulan orucun ve 
yapılan tesbîhâtın Allahın lutfuyla kabûlünü temenni eder. Bu ibâdet 
dünya ve ahirette Allah’a vuslata sebep olmalıdır.  

 
Śavm u tesbîĥümüzi eyleye lutfıyla ķabûl 
İki ‘âlemde naśîb ide viśâline vüśûl (144/5) 
 
Oruç günlerinin (eyyâm-ı sıyâm) gelişine hamdedilerek, bu gün-

lerin, dilek ve duaların gerçekleşmesine vesile olması temenni edilir. 
 
Geldi ‘izzet ile eyyâm-ı śıyâm 
Ķılalum ĥamd ü ŝenâ Mevlâya 
Umaruz ĥâśıl ola cümle merâm 
Ķılalum ĥamd ü ŝenâ Mevlâya (207/1) 
 

                                                
113 Kamerî ayların tamamı şu şekildedir: 1. Muharrem, 2. Safer, 3. Rebî‘u’l-evvel, 4. 

Rebî‘u’l-âhir, 5. Cemâziye’l-evvel, 6. Cemâziye’l-âhir, 7. Receb, 8. Şa‘bân, 9. 
Ramazan, 10. Şevvâl, 11. Zi’l-ka‘de, 12. Zi’l-hicce. 

114 Bakara, 2/ 185. 
115 Bakara, 2/ 183. 
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Bir hadise telmihle (Bkz. Hadisler) orucun sırrının açığa çıkması 
dileğinde bulunulur. 

 
Ebîtü ‘inde Rabbîden nažar ķıl 
Ki tâ žâhir ola sırr-ı śıyamı (237/5) 
 
Bir rübâîde vuslat orucundan bahsedilerek, Allah’tan ihsan ola-

rak defalarca vuslat orucu istenir ve bu oruç sonrasındaki bayramın da 
en büyük bayram (‘îd-i ekber) olması dileğinde bulunulur. 

  
Viśâlüñ śavmını eyle müyesser 
Değil bir kerre iĥsân it mükerrer 
Ola her rûzumuz tâ ‘îd-i ekber 
Yine geldi şükürler şehr-i raĥmet (98/5) 
 
Bir beyitte ise sivâ orucu söz konusu edilir. 
 
Sivâ śavmını yâ Rab ķıl müyesser 
K’ide sâliklerüñ ta ‘îd-i ekber (42/1) 
 
Recep, Şa‘bân, Ramazan: Üç aylar olarak da bilinen Recep, 

Şa‘bân ve Ramazan ayları iki ayrı şiirde birlikte ele alınır. 
 
Şehr-i Şa‘bân ü Receble Ramażân 
Vaĥdeti sırrın iderler i‘lân 
Mebde’ üçdür bu maķâmâta hemân 
Ķılalum ĥamd ü ŝenâ Mevlâya (207/3) 
 
Receb Şa‘bân Ramażân ĥürmetine 
Sivâ levŝinden iĥśân it śıyâmı (242/5) 
 
Oruç ayı olan Ramazan, gelişiyle mü’minleri sevince gark eden 

mübarek bir aydır. Gelişiyle cihanı şereflendirir ve onu Allah 
Kur’an’da tarif etmiştir. 

 
Sa‘âdetle ķudûmi ķıldı teşrîf 
Cihânı yine ol şehr-i mübârek 
Anı Ķur’anda Mevlâ itdi ta‘rîf 
Şükür geldi yine şehr-i mübârek (98/1) 
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Allah, bu ayda kullarına sınırsız ihsanlarda bulunur ve cehennem 

kapılarını kapatır. Bu ayla birlikte hüzünlü gönüller “şâd u hândân” 
olduğu gibi, iki cihan da yine bu ay sayesinde “ziyâ-bahş” olur. 

  
‘İbâde eyleyüp iĥsân-ı bî-ĥad 
Cehennem ķapuların eyledi sed 
Žuhûr itmek içün minhâc-ı Aĥmed 
Yine geldi şükür ol şehr-i raĥmet (98/2) 
 
Dil-i maĥzûnumuzı eyledi şâd u handân 
Geldi yümn ile yine şehr-i mübârek Ramażân 
Oldu nûrıyla żiyâ-baħş ķamu iki cihân 
Geldi ‘izzetle yine şehr-i mübârek Ramażân (144/1) 
 
Terâvih: Ramazan ayı boyunca Yatsı namazı vaktinde cemaatle 

Terâvih namazı kılınır, “tesbih ve tehlil” edilir. Bu gecelerde geceyi 
aydınlatan kandiller, aynı zamanda can ve gönüle de aydınlık verir.  

 
Cemâ‘atle ķılup her şeb terâviĥ 
İdelüm dâimâ tehlîl ü tesbîĥ 
Dil ü câna żiyâ virüp meśâbîĥ 
Şükürler geldi yine şehr-i rahmet (98/7) 
 
Kandiller (Mevlid, Kadir): Hz. Muhammed’in doğum gecesi 

olan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili olarak kutlanılır. 
Divan’da “mâh-ı mevlûd”, “mevlûd-i Rasûl” ve “sırr-ı mevlûd” tabir-
leriyle geçen mevlid kandili sebebiyle Allah’a şükredilir. 

 
İrişdük yine mevlûd-i Rasûle 
Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llâh 
Ķuśûrımuz ķarîn ola ķabûle 
Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llâh (59/1) 
 
İrişdük sırr-ı mevlûde şükürler yine Mevlâya 
‘Aţâdur Ĥażret-i Ĥaķdan žuhûrı dîn ü dünyâya (79/1) 
 
İrişdük mâh-ı mevlûde şükürler olsun Allâha 
Żiyâ-yı nûr-ı maĥmûda şükürler olsun Allâha (161/1) 
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Žuhûrı maĥż-ı rahmetdür ķudûmı ‘ayn-ı ni‘metdür 
Ne devlet ne sa‘âdetdür şükürler olsun Allâha (161/5) 
 
Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi, 

Kur’an’ın kendisinde indirildiği ve içinde Kadir gecesi bulunmayan 
bin aydan daha hayırlı bir gecedir116. Aynı zamanda bayramın müjde-
cisi olan bir gecedir. Bu nedenle ilgili şiirlerde bayramla birlikte anılır. 

 
Ola eś-śavmü lî envârına sâliķ mažhar 
Gicemüz Ķadre irüp rûzumı a‘yâd eyle (126/2) 
 
Bürc-i mes‘ûda irüp ŧâli‘imüz ola sa‘îd 
Gicemüz Ķadri bulup rûzımuzı eyleye ‘îd 
Ĥâśıl olsun dir iseñ śûret-i ma‘nâ-yı ümîd           
Geldi devletle yine şehr-i mübârek Ramażân (144/4) 
 
Bir beyitte, sevgilinin, yüzündeki zülfünün örtüsünü kaldırması, 

(vahdeti örten kesret örtüsünün kalkması) gecenin Kadir’e, gündüzün 
bayrama dönüşmesi olarak ifade edilir. 

  
Ĥicâb-ı zülfüñi ref‘ it yüzüñden 
Şeb ü rûzımuz ola Ķadr ü a‘yâd (244/3) 
 
Kadir aynı zamanda sevilen kişiler için dua olarak da kullanılır. 
 
Şebüñ Ķadr ola ey mâh-ı şeb-efrûz 
Çerâġ-ı devletüñ yansın şeb ü rûz (389) 
 
Olup ism-i Śamedden câna behre 
Umaruz bula aśl-ı baĥri ķaţre 
İrişe ķadrimüz her lahža Ķadre 
Yine geldi şükürler şehr-i raĥmet (98/6) 
 
Bayram: İslam dininde mü’minler tarafından kutlanılan iki bay-

ram vardır; Ramazan ve Kurban bayramı. Bayramlar sevinç ve mutlu-
luk günleridir. Fenâyî de çeşitli şiirlerde iki bayram tabirini kullanır. 
Üç ayrı beyitte her bir nefes için iki bayram olduğunu söyler. 

 

                                                
116 Kadir, 97/1-5.  
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Eyledüñse yek-nefesde iki ‘îd 
Ol dem ile ey Fenâyî  ħoş-dem ol (30/5) 
 
Nûş iden câm-ı viśâlüñ cür‘asın görmez ħumâr 
Her dem eylerse ‘aceb mi yek nefesde iki ‘îd (219/2) 
 
Fenâyî  bendeñe iki cihânda 
Müyesser it aña her demde ‘îdeyn (115/7) 
 
Bir beyitte sevgilinin yüzü kurban bayramına benzetilerek canın 

ona kurban olacağı söylenir. 
 
‘Îd-i eđĥâdur cemâlüñ cân aña ķurbân olur 
Şû‘le-i mihr-i ruħuñ her źerreden raħşân olur (37/1) 
 
Bâtınî anlamıyla, sâliklerin sivâ orucundan sonra en büyük bay-

ram, vuslat orucundan sonra ise en büyük Hacc edeceklerinden 
bahsolunur. 

 
Sivâ śavmını yâ Rab ķıl müyesser 
K’ide sâliklerüñ ta ‘îd-i ekber (42/1) 
 
Visâlüñ ‘îdini eyle müyesser  
İde sâliklerüñ tâ Ĥacc-ı ekber (82/1) 
 
Allaha kavuşma sâlik için bayramdır. Vuslat bayramına ulaşan 

sâlik, ebedî bir hayata ulaşacak ve bundan sonra onun için hiçbir za-
man ölüm söz konusu olmayacaktır.  

 
‘Îd-i vaśluña irişen görmedi hergiz memât 
Buldı bir bâķî ĥayâtı didiler ni‘me’l-meâb (249/6) 
 
Vuslat bayramına kavuşmak için bütün cihan, cisim ve can kur-

ban olarak verilir. 
  
Cihân u cism ü cân yoluñda ķurban 
Tek eyle ‘îd-i vaśluñ câna iĥsân (83/1) 
 
 



/ Alim Yıldız 

 

128

“Oruç benim içindir ve onun mükafatını da ben veririm” hadisi-
nin sırrına ulaşan rü’yetu’llâha ve dolayısıyla rü’yet bayramına da 
ulaşmış olacaktır. 

 
Mažhar eyle eczî bihi sırrına 
İde mesrûr bizi ‘îd-i rü’yetüñ (248/5) 

 
16. Hac ve İlgili  Kavramlar 
Fenâyî’nin şiirlerinde Hacc’ın yapılış şekliyle ilgili her hangi bir 

ifadeye rastlanmaz. Divan’da çeşitli vesilelerle “Hacc-ı ekber”, “Kâ-
be”, “Safâ” ve “Merve” tabirleri geçmektedir. 

 
Hacc: İslamın beş esasından birisi de Hac’dır. Hicretin 9. yılında 

farz kılınmıştır. Ka‘be, yeryüzünde yapılan ilk bina olarak kabul edi-
lir. Hacc, visal orucu ile birlikte anılır. Vuslat orucunu tutan sâlikler 
Hacc-ı ekber yapmış olurlar. 

 
‘Îd-i vaśluña irenler Ĥacc-ı ekber eyledi 
Cennet-i ĥüsnüñde me’vâsın ider ĥüsn-i meâb (48/2) 
 
Visâlüñ ‘îdini eyle müyesser  
İde sâliklerüñ tâ Ĥacc-ı ekber (82/1) 
 
Viśâlüñ ‘îdını eyle müyesser 
Meded ey luŧf-ı bî-ĥad Pâdişâhum 
İdeler ķullaruñ tâ Hacc-ı ekber 
Meded ey luŧf-ı bî-ĥad Pâdişâhum (307/1) 
 
Ka‘be, Beyt-i Harâm, Merve, Safâ: Hacc ibadetini yapacak 

olan mü’minler Kâbe’nin etrafında yedi kez döndükleri (tavaf) gibi 
Safâ ve Merve isimli iki tepe arasında da yedi kez gidip gelirler (sa‘y).  
Bir beyitte, “berr-i fürkat menzilinden” atlayarak Vuslat Kâbesine 
yükselmeye teşvik edilir. 

 ‘Ubûr it berr-i fürķat menzilinden 
Viśâli Ka‘besine eyle mi‘râc (183/5) 
 
Bir murabbada Ka‘be yerine Beyt-i Haram ifadesi kullanılır. 
 
Ķulûba irişe peyk-i selâmuñ 
Ki sâlik źevķ ide sırr-ı kelâmuñ  
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Ŧavâf eyleye dil Beyt-i Ĥarâmuñ 
Meded ey luŧf-ı bî-ĥad Pâdişâhum (307/2) 
 
Bir diğer beyitte ise Merve Safâ kelimeleri tevriyeli kullanılmış-

tır. 
Ka‘be-i nûr-ı cemâlüñ mervesi virdi śafâ  
Nuśret-i fetĥ-i mübînden bizi Manśûr eyledi (133/5) 
 
Emel Ka‘besine ulaşmak için göze Dâru’s-selâm (Cennet)’ın 

ayan olması gerekir. 
 
Olalum Ka‘be-i âmâle nâil 
‘Ayân ķıl dîdeye Dârü’s-selâmı (242/6) 
 
17. Zekat 
Fenâyî Divanı’nda zekatla ilgili herhangi bir beyit ve ifade bu-

lunmamaktadır. 
 

B. TASAVVUF 
 
Tasavvuf, “Cibril hadîsi” olarak da bilinen bir hadiste geçen ve 

iman, islam ve ihsanın ne olduğu sorularından üçüncüsünün cevabı 
olan, “...Allah’ı görüyormuşcasına kulluk etmendir. Sen O’nu görmü-
yorsan da O seni görüyor” ifadelerinin karşılığı olarak kabul edilir117. 
Tasavvuf, dinî mistizim olarak da ifade edilir118. Martin Lings’e göre; 
“Zaman zaman büyük bir med ve cezir dalgası gibi sonsuzluk derya-
sından bizim sonlu dünyamıza akan bir vahiy vardır. Bu med ve cezir 
dalgalarına dalma, onun ebedî ve ezelî kaynağına geri çekilme sanatı, 
disiplini ve ilmi” tasavvuftur119. Tasavvufun ne olduğu ancak “hal edi-
nilerek” bizzat yaşanarak anlaşılabilir120. Bizzat bu hali yaşayan muta-
savvıflarca da tasavvufun bir çok tarifi  yapılmıştır121.  

                                                
117 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Demirci, Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 

2001, s. 13-15. 
118 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi, 2. Baskı, İstanbul 1990, s.11.  
119 Martin Lings, Tasavvuf Nedir, İstanbul 1986, s. 9. 
120 M. Demirci, a.g.e., s.11. 
121 Tasavvufun tarifleri için bkz. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 

1990, s. 37-45; M. Kara, a.g.e., s. 31-43; M. Demirci, a.g.e. 11-12; Süleyman 
Uludağ, İbn Haldun Tasavvufun Mahiyeti Şifâu’s-Sâil, İstanbul 1984, s. 35-38. 
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Fenâyî Cennet Efendi, bu “hâl ilmi”ni yaşayan mutasavvıflardan 
birisidir. Celvetî tarîkatı şeyhlerinden olan Fenâyî, bu tarîkatın kuru-
cusu Aziz Mahmud Hüdâyî’nin rahle-i tedrisinden geçerek, tasavvufu 
bizzat yaşayarak öğrenmiş ve şeyhi tarafından kendisine halifelik ve-
rilmiş daha sonra ise şeyhinin makamına getirilmiş bir mutasavvıftır. 
Tasavvuf yoluna genç yaşta girmiş ve ömrünü de bu yolda harcamış 
bir şahsiyettir. Her ne kadar ilk şiirinin hangisi olduğunu ve bu şiiri ne 
zaman yazdığını bilemiyorsak da yazmış olduğu bütün şiirleri tasav-
vufî öğreti ile doludur. Kendisinden önceki mutasavvıf şairler gibi o 
da şiirlerinde tamamıyla tasavvufî terimleri kullanır. Bu nedenle he-
men her mısrasında tasavvuf vardır. Biz bu kısımda, Fenâyî Diva-
nı’nda geçen belli başlı tasavvufî terimlere işaret edeceğiz.  

Divan’da “tasavvuf” tabiri yerine “ilm-i ledün” ve “ledünnî 
ilim” tabirleri kullanılmaktadır. Tasavvuf, ledünnî bir ilimdir. Bu ilmi 
okuyan “ağ (defter) u kara (yazı)” görmez  ve bu ilim melekler tara-
fından bile bilinmez.  

 
Oķıyan ‘ilm-i ledünni görmedi âġ u ķara 
Çün melâik her nefesde didi lâ ‘ilme lenâ (66/1) 
 
Ledün ilmi öyle yüce bir ilimdir ki, bu ilmin sidresinin nihayeti-

ne (sidre-i müntehâ) ancak, Allah’a “kâbe kavseyn”i geçip daha yakın 
(ev ednâ) olmakla ulaşılabilinir. 

 
Sıdre-i ‘ilm-i ledünnüñ müntehâsın bulmaġa 
Ķâbe ķavseyni geçüben sırr-ı ev ednâyı gör (9/3) 
 
Bu ilmi okumayan kişi, “kîl ü kâl”den öteye geçemez. Edebiya-

tımızda mürşid-i kâmil timsali olarak kabul edilen Hızır’ın122 ölü gönlü 
de ancak kendisine ledünnî ilim öğretilmesi sayesinde hayat bulmuş-
tur. 

  
Oķut bir noķŧadan ‘ilm-i ledünni 
Baķup ķalmayalum bu ķîl ü ķâle (167/4) 
 
Oķut bir noķŧadan ‘ilm-i ledünni 
Ĥıżır-veş mürde dili eyle iĥyâ (184/3) 
 

                                                
122 Bkz. Mustafa Tatçı, a.g.e., I, 171. 
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Ledün ilminden haberdar olan, Allah’ın nurlarını olduğu gibi 
parlak bir şekilde görür. Bu ilimden habersiz olan ise Allah kelâmının 
sırrından hiçbir şekilde haberdar olamaz. 

  
Bizi ‘ilm-i ledünden eyle âgâh 
Görem envâruñı ezher kemâ-hî (273/6) 
 
Olmayan ‘ilm-i ledün âgâhı 
Ne bilür sırr-ı kelâmu’llâhı (276/1) 
 
Kendisine, Hızır gibi ledün ilmi açıklanan ârif, “seb‘a’l-meŝânî” 

âyetini bir noktadan okuduğu gibi, güzelliğin kitabını da ezber eder. 
 
Oķıyam noķţadan ‘ilm-i ledünni 
Kitâb-ı ĥüsnüñi dil ide ezber (100/2) 
 
Oķur seb‘a’l-meŝânî âyetin bir noķŧadan ‘ârif 
Ledünnî ‘ilmi Ĥıżır-veş aña çünki beyân oldı (190/2) 

 
1. Vahdet-i Vücûd  
Varlığın birliği demek olan vahdet-i vücûd, âlemin bir tek 

hakîkat ve vücûddan ibaret olduğu görüşüdür. Âlemde mutlak ve tek 
olan varlık Allah’tır. Varlığı kendi zatından olup başka varlıklara ihti-
yaç duymaz. Varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Mev-
cut olan her şey O’nun varlığına bağlıdır. O’nun varlığı olmadan eş-
yanın varlığı düşünülemez. O vardı ve O varken hiçbir şey yoktu. 
Âlem ve eşyayı varlık denizinde ortaya çıkaran O’dur. Bu meydana 
geliş, müstakil bir vücûd olmayıp Hakk’ın vücûd denizinin dalgaları-
dır123. Vahdet-i vücûd ancak yaşanarak bilinir.   

Fenâyî’nin bir çok şiirinde vahdet-i vücûd görüşü ortaya çıkar. 
Âlemde görülen nakışları bırakıp nakşın ardındaki nakkaşı görmelidir. 
O’nun vahdetine her iki âlem şahittir. Kâinâtta bulunan herşey; ağaç-
lar ve yapraklar, gece ve gündüz onu tesbih eder124.  

 
Ezber it bu âyetüñ gel ey Fenâyî  seb‘asın 
Naķşı ķo naķķâşı gör naķşın ne hem-vâr eyledi (181/5) 

                                                
123 Bkz. H. Kami Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul 2000, s. 

283-297. 
124 Bu anlamı ifade eden âyet için bkz. İsrâ, 17/44. 



/ Alim Yıldız 

 

132

 
Güvâh-ı vaĥdetüñdür iki ‘âlem 
Müsebbiĥler seni eşcâr ü evrâķ (61/4) 
 
Nažar ķıl sırr-ı eşyâya kemâ-hî 
Müsebbiĥler Ĥaķķı her leyl ü esĥâr (238/5) 
 
Eşyânın tamamı Allahı tesbih eder, aynı zamanda da O’nun bir-

liğine şahitlik ederler. Vahdet sırrının nişanı, dünyada bulunan her 
zerrenin her nefes tevhidi söylemesidir.   

 
Müsebbiĥler seni hep cümle eşyâ 
Ķamusı vaĥdet-i źâtuñ güvâhı (273/8) 
 
Ger Fenâyîye śorarsañ sırr-ı vaĥdetden nişân 
Her nefes tevĥîdi söyler cümle źerrât-ı cihân (311/5) 
 
“Ve in min şey” âyetini anlayabilen, bütün eşyanın kendi lisanı 

ile Allah’ı zikrettiğini işitir. “Zerrât-ı cihân” her an Allah’ı anmaktadır 
ve vahdetin sırrına iki cihan hayrandır. 

 
Ve in min şey’ kelâmını iden gûş  
İşidür źikr-i Ĥaķķı her lisândan (134/3) 
 
Diñle źerrât-ı cihân tevĥîdi söyler her nefes 
Vaĥdetüñ esrârına iki cihân ĥayrân imiş (35/4) 
 
Vücûd kaydından kurtulan kimse, bu mevcudattaki eşyânın çok-

luğunda bile vahdeti apaçık bir şekilde görebilir.  
 
Ref‘ idüp ķayd-ı vücûdı buldı ıŧlâk ‘âlemin 
Keŝret-i eşyâda gördi vaĥdetüñ žâhir nihân (311/2) 
 
Vahdet sırrına ulaşan kişi, vücûdundan kurtularak Allah’la bir 

olur. 
 
Sırr-ı vaĥdetden irişdi çün Fenâyîye naśîb 
Vâĥid olup yâr ile kendüsi çıķdı aradan (93/8) 
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Bu kesretin nakşından geçerek ancak vahdet’e ulaşılabilir. Böy-
lece bütün sırlar ortadan kalkarak arada gizli hiçbir şey kalmaz. Kesret 
âleminde sırrını gizleyen “kevn ü mekândan” hızla geçerek vahdet 
sırına ulaşır.   

  
Geçür bu naķş-ı keŝretden irişdür vaĥdet-i źâta 
‘Ayân it ‘ayna esrâruñ arada olmaya mestûr (281/3) 
 
Ŧayy idüp kevn ü mekânı irdi sırr-ı vaĥdete 
‘Âlem-i keŝretde kim ki sırruñı pinhân ider (291/5) 
 
Tecellî: Âşikar olmak, açığa çıkmak, görünmek anlamlarına ge-

len tecellî tasavvufta gaybdan gelen ve kalbde zuhur eden nurlardır. 
Tecellînin yeri gönüldür125. Divanda “tecellî-i cemâl”, “tecellî-i nûr” 
ve “tecellî-i visâl” şeklinde kullanılır. Ârif, hakîkat sırrına âşinâdır ve 
bu nedenle zerre gibi Zât’ın güneşini sürekli olarak görür. Allah’ın 
Tecellîsi güneş gibi o kadar aydınlatıcıdır ki o güneşin bir zerresi bile 
kulun yere göğe sığmayan yanlış ve kusurlarını gidermeye yeter de 
artar bile. Lutf ile tecellî ettiğinde her istek yerine gelir, gönül “kâl ü 
hal”den uzaklaşarak makam sahibi olur. Tûr bile tecelînin nûruna da-
yanamamıştır ki firkata tahammül edebilsin.  

 
Tecellîsine ķılup anı mažhar 
Götürür bu cihândan kâr ü bârı (64/2) 
 
Yine sırr-ı nihânından cemâl-i yâr ‘ayân oldı 
Tecellîsi verâsından cihân cümle nihân oldı (180/1) 
 
Kimi nâsuñ tecellîden urur dem 
Kimisi ibtilâya mübtelâdur (212/5) 
 
Tecellî itdi luŧfıyla ‘ibâdına yine Mevlâ 
Umaruz maĥż-ı fażlından hemîşe ķahr ola a‘dâ (319/1) 
 
Divan’da, en çok “tecellî-i cemâl” şeklinde geçer. Cemâlin 

tecellîsiyle gönül mücellâ bir hal alır ve böylece gizli sırlar gönüle 
açılır. Cemâlin tecellîsi o kadar parlaktır ki, güneş, ay ve yıldızların 
parlaklığından onun nuru iledir (42/5). Âşık dâima tecellî-i cemâl ister 

                                                
125 Tecellî için bkz. H. Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 224. 
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(69/4, 100/2). Tecellî-i cemâl mahzun gönlü sevince boğduğu gibi, 
aynı zamanda münevver hale de getirir ve kişiyi mâsivâdan kurtarır . 
Celal perdesi aradan kalktığında ancak cemal nûru tecellî eder ve ölü 
gönüle hayat verir, gönül vîrânesini ma‘mûr eder. Âşık sürekli tecellî 
ister. 
 

Tecellî-i cemâlüñ eyle in‘âm 
Cinân-ı ‘adnüñ içre vir na‘îmi (17/4) 
 
Temennâ-yı viśâlüñde dü-‘âlem 
Tecellî-i cemâlüñ eyle iĥsân (116/4) 
 
Tecellî-i cemâlüñi ķıl iĥsân 
Müyesser it ĥayât-ı câvidânı (188/2) 
 
Nûr-ı tecellî veyâ tecellî nûru ifadeleriyle kastedilen de yine Al-

lah’ın cemâl sıfatının tecellîsidir. 
 
Cemâlüñ nûrı ey maĥbûb ne mažhardur ki ‘âlemde 
Cemi‘i şeyde ol nûruñ tecellîsi hüveydâdur (87/2) 
 
Bu fânî gülde yoķ ŝebât ir bâķî milke bul ĥayât 
İtsüñ tecellî nûr-ı Źât gülzâr-ı sırdan vir haber (269/4) 
 
Üç ayrı beyitte, Hz. Musâ’ya telmihte bulunulmaktadır. 
 
Yeten Ŧûr-ı viśâlüñe tecellî nûrını gördi 
Bulupdur Mûsâ-veş ol len terânîde tesellâyı (18/2) 
 
Viśâli Ŧûrına varan tecellî nûrına irdi 
Bu yüzden Mûsâ-veş râz-ı derûnı âşikâr eyler (174/3) 
 
Ħarra Mûsâ neş’esinden oldı śad-pâre göñül 
Śabr ider mi hiç tecellî nûrına yâ Rabbi Ŧûr (175/4) 
 
Kusurlu insanlar, sürekli olarak cennet ve cennet köşklerini arzu-

larken, âşık tecellî isteğindedir ve buna ulaştığında iki âlem kaydından 
kurtulur. 

 
Cennet ü ĥûr ü ķuśûrüñ ŧâlibidür pür-ķuśûr  
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Lem‘a-ı nûr-ı tecellî besdür ‘uşşâķa hemân (311/4) 
 
İki ‘âlem ķuyûdından berîdür  
Gören nûr-ı tecellînüñ żiyâsın (336/4) 
 
Güźer ķılsa ‘aceb midür bu dil Firdevs-i a‘lâdan 
Açıldı vaĥdeti sırrı bu gün nûr-ı tecellâdan (367) 
 
Bir beyitte ise vuslat tecellîsinden bahsedilir. 
 
Tecellî-i viśâlüñ eyle iĥsân 
Bizi nâr-ı firâķa ķılma iĥrâķ (61/3) 
 
Vahdet-Kesret: Vahdet, Arapça’da birlik anlamına gelen bir ke-

limedir. Gerçek manada bir olan Cenâb-ı Hak’tır126. Kesret ise çokluk 
demek olup vahdetin zıddıdır. Varlıkların varlıklarını kendilerinden 
bilmek, onları müstakil varlıklarla var görmektir127. Aslolan ise kesret-
te (çoklukta) vahdeti (bir olan Allah’ı) görmektir.   

Kesret ve vahdet çoğu zaman aynı beyit içerisinde geçer. Eşyâda 
görülen çokluk aslında vahdet’in tezahürüdür. Kesret bu anlamıyla 
mâsivâ ile aynı manaya gelir. Elest bezminde Allah’la vahdette olan 
ruhlar daha sonra bu kesret âlemine gönderilmişlerdir. Can kulağına 
“hitâb-ı müstetâb”ın sırrı ulaşan sâlik ancak, kesret-i eşyâda vahdet 
sırrını ayan beyan görür. 

 
Vaĥdetde idük senüñ ile bezm-i belâda 
Bu ‘âlem-i keŝretde dahî yine hemân ol (29/2) 
 
Keŝret-i eşyâda gördi vaĥdetün sırrın ‘ayân 
Gûş-i câna ireli sırr-ı hiŧâb-ı müsteŧâb (5/2) 
 
Sâlik kesretin nakşına aldanıp kalmamalı, vahdetin nûruna ulaş-

mayı amaç edinmelidir. Bu da ancak “cân u gönülden” vuslata talip 
olmakla gerçekleşebilir. 

 
Aldanup ķalma nüķûş-ı keŝrete 

                                                
126 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara 1997, s. 

740. 
127 E. Cebecioğlu, a.g.e., s. 447. 
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İrmeğe ķasd eyle nûr-ı vaĥdete 
Ţâlib ola cân u dilden vuślata 
Geç sivâdan maţlab-ı a‘lâya ir (56/4) 
 
Kesretten geçerek vücûdundan kurtulan kimse vahdet sırrına 

ulaşarak, Hakk’ın tecellîlerinini görür (92/4). Yine toprak ve su kay-
dından cisim ve canını kurtaran kişi de eşyanın tamamında gizli ve 
açık olarak vahdeti görmeye başlar. Sâlik her ne kadar tasvir edemese 
de, eşyanın çokluğu vahdete şahitlik etmektedir. 

 
Âb u gil ķaydından itdi cism ile cânı halâś 
Keŝret-i eşyâda gördi vaĥdetüñ žâhir nihân (105/3) 
 
‘Ubûr ide bu keŝretden dil ü cân 
Göre her şeyde tâ ki sırr-ı vaĥdet (112/4) 
 
Nice taśvîr ide sâlik şânını 
Vaĥdetine keŝret-i eşyâ güvâh (294/4) 
 
Bu kesret âleminde görünen nakışlara aldanıp kalmayan, vahdet 

deryasına dalıp, inci tanesini (Allah) bulur. Eşyanın çokluğunda birlik 
sırrına ulaşan kişi sonsuz deryaya dalarak damlasını ummân eder. 

 
Aldanup ķalmaz bu keŝrette nuķûş-ı žâhire 
Vaĥdetüñ baĥrine ŧalup buldı ol dür-dâneyi (240/2) 
 
Keŝret-i eşyâda gören vaĥdetüñ sırrın ‘ayân 
Baĥr-i bî-pâyâna irüp ķaŧresin ‘ummân ider (113/5) 
 
Divan’da bunlardan başka vahdet ve kesret kelimelerinin birlikte 

geçtiği bir çok beyit ve dörtlük bulunmaktadır. 
Bazı beyitlerde geçen zülf ve kâkül de çokluğu ve siyahlığı yö-

nüyle kesreti temsil etmektedir. Âşıkları bend eden zülf ve kâkül, vah-
detin üzerini örten bir perdedir. Zülf, bazen de güzel kokusuyla âşığı 
esir eden ve böylece onun vahdete ulaşmasına engel olan bir kement-
tir. 

Setr ider nûr-ı cemâline celâli perdesin 
Ol vecihden bend ider ‘uşşâķı zülf ü kâküli (53/2) 
 
Melâĥat milkinüñ sensin Emîri 
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Kemend-i zülfüñüñ oldum esîri (106/1) 
 
Mâsivâ: Kesreti ifade eden mâsivâ Allah’ın dışındaki herşeye 

verilen isimdir. Allah’tan başka mevcut olmadığına göre, âlemde gö-
rünen herşey izâfî, dolayısıyla da mâsivâdır. Allah dışında olan şeyler 
sonradan yaratılmış olmak yönüyle vücûd sahibi değildirler.   

Fenâyî Divanı’nda mâsivâ anlamında sivâ gayr ve ağyâr kelime-
leri de kullanılır. Mâsivâ, insanı cezbeden nakışlar ve resimler şeklin-
de ortaya çıkar. Bu nakışlardan geçerek ancak hakîkat sırrı derûna 
nakşedilebilir. Bekâya ulaşmak için de bu resimlerden geçilmelidir. 

 
Nuķûş-ı mâsivâdan eyle âzad 
Ĥaķîķat sırrını naķş it derûna (120/6) 
 
Gider dilden rüsûm-ı mâsivâyı 
Beķâ iķlîmine irsün Fenâyî 
‘Ayân it ‘aynuma ‘ayn-ı liķâyı 
Kerem lütf u ‘inâyet eyle yâ Rab (210/6) 
 
Sivâ resmini gönül aynasından silecek olan da ancak Allah’tır. 
 
Yüz sürüp bâbuña geldik umaruz iĥsânuñı    
Maĥv ola resm-i sivâ mir’ât-ı dilde ser-te-ser (198/2) 
 
Gönül levhasından siva nakşının silinmesi kararan kalbin aydın-

lanmasına ve bu ilâhî nurların gözden kaybolmamasına neden olur. 
 
Levĥ-i dilden ĥakk ola naķş-ı sivâ 
Dîdeden olmasun envâruñ nihân (213/6) 
 
Sivâ resmini ĥakk it levĥ-i dilden  
Münevver eyle bu ķalb-i siyâhı (273/4) 
 
Gönül levhasından siva kiri kazındığında, parlak hale gelen o 

aynada can cânânını görür. Sivâ aynı zamanda gönülden silinmesi 
gereken bir fikirdir. Bu fikir silindiğinde ve alçak olan şeylerden ge-
çildiğinde ancak “yüceler yücesi” olan Allah’a ulaşılabilir. 

  
Levĥ-ı dilden ĥakk ola resm-i sivâ 
Göre âyînede cân cânânını (308/5) 
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Viśâl-i Haķķa ŧâlib ol 
Göñül terk eyle ednâyı 
Gider dilden sivâ fikrin 
Bul ol a‘lâdan a‘lâyı (315/1) 
 
Gayr (mâsivâ) sevgisi gönülden tamamıyla çıkarıldığında kalb 

Hudâ’yı ayan beyan gösteren bir ayna haline gelir. Bir gönüle 
mâsivânın girmemesi için o gönlün aşk ile dolu olması gerekir. 

 
Ĥubb-ı ġayrı göñülden it zâil 
Ķalbüñ âyîne-i Ħudâ eyle (234/4) 
 
Gel derûnuñ ‘aşķ ile ŧoldur ki ġayrı girmeye 
Ŝâbitü’l-aķdâm ol ey dil muĥkem it iķrâruñı (304/9) 
 
“Nefsini bilen Rabbini bilir” sözünün (Bkz. Hadisler) sırrına ula-

şan sivâdan geçerek çokluklar âlemindeki birliğe (vahdet) ulaşır. İnsa-
nın gerçek manada kendisini tanıması da  gönül aynasından “nukûş-ı 
gayr”ı kazımasıyla gerçekleşir. Diğer bütün resimlerden kurtulan gö-
nülde ise gizli sırlar açığa çıkar ki bu sayede can ve gönül 
cemâlu’llah’ın tecellîsiyle parlak bir hal içerisindedir. Kendisini tanı-
mayan, gaflet içerisinde kendinden gafil olan kimse ise söz konusu 
hadis gereği özünü anlayarak gözünü açıp aklını kullanmalı sivâya 
bakmamalıdır. 

 
Bülbül-âsâ idegör cûş u hurûş 
Ķıl muĥabbet câmını gül gibi nûş 
Eyledüñse men ‘aref sırrını gûş 
Geç sivâdan maţlab-ı a‘lâya ir (56/7) 
 
Göñül âyinesinden gel nüķûş-ı ġayrı ĥakkeyle 
Fenâyî  bilmek isterseñ ĥaķîķat üzre insânı (40/5) 
 
Tecellî-i cemâlüñle mücellâ ķıl dil ü cânı 
Rüsûm-ı ġayrı maĥv eyle açılsun râz-ı pinhânî (41/1) 
 
Nuķûş-ı ġayrıyi ĥakkeyle dilden 
‘Ayân ola dile râz-ı nihâni (101/3) 
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Gel ey mestûr olup ġafletde ķalmış kendüden ġâfil 
Özüñ fehm eyle çeşmüñ aç sivâya baķma ol ‘âķıl (296/1) 
 
Mâsivâ çokluk şeklinde zuhur etmesine rağmen aslında görünen 

bu suret ve mananın tamamı Allah’ın bir lutfudur. Çünkü cihanda dos-
tun güzelliğinden başka suret ve mana da bulunmamaktadır. Bu ne-
denle de gerçek sâlik olan bu “nakş u nigâr” ile ilgilenmez. 

 
Ħudâyâ levĥ-i hâŧırdan rusûm-ı ġayrı ĥakkeyle 
Görinen śûret ü ma‘nâ yine luŧf-ı Hudâdur hep (160/6)  
 
Çü yoķdur ġayr-i ĥüsn-i dost cihânda sûret ü ma‘nâ 
N’ola eylerse ger zâhid hod-edâyı vü hod-râyı (192/6) 
 
Nüķûş-ı ġayrıyi ĥakkeyle dilden 
N’ider sâlik olan naķş u nigârı (136/6) 
 
Divan’da mâsivâ tabirinin geçtiği çok sayıda mısra bulunmakta-

dır. Bu mısraların hemen tamamında yukarıda verdiğimiz örneklerde 
olduğu gibi Alah’tan gayrı her şey mâsivâdır. Âşık ya da sâlike düşen 
görev ise mâsivâyı gönülden kazıyıp atmak olmalıdır. 

 
Fenâ-Bekâ: Fenâ, yok olmak, fânî olmak anlamlarına gelen 

Arapça bir kelimedir. Tasavvufî anlamıyla, kulun insânî sıfat ve huy-
larını terkederek, tam hale gelip olgunlaşmasıdır. Bu terkedilen huy ve 
sıfatların yerini ilâhî huylar alır ki bu durum kişiyi Allah’a ulaştırarak 
tevhidin gerçekleşmesine neden olur. Bir kaç mertebesi bulunan 
fenânın son mertebesi de Fenâ fillâh makamıdır128. Fenânın zıddı olan 
Bekâ ise, bir halde devam edip gitme, sona ermeme anlamlarına gel-
mektedir. Tasavvufî anlamı ise, kulun Allah’ın her şeyin üzerinde 
olduğunu görmesidir. Bekâ’da kulun kendi nefsinin kötü yanlarını 
tasfiye etmesi ve iyi ahlak ile, yani Allah’ın razı olduğu huylarla süs-
lemesi söz konusudur ki buna “Bekâ billâh” denir129.   

Hakikat âleminden haberdar olmak için fenâ’dan geçip bekâ’ya 
ulaşmak gerekir. Bu fânî mülk (dünyâ) bâkî değildir. Bu nedenle fânî 
olan bu dünyadan geçip fenâsı olmayan bâki mülke ulaşılmalıdır. 

                                                
128 Fenâ ile ilgili bkz. E. Cebecioğlu, a.g.e., s.267-270. 
129 E. Cebecioğlu, a.g.e., s. 135. 
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Haķîķat ‘âleminden ol ħaberdâr 
Beķâya ir güźer eyle fenâdan (270/2) 
 
Göñül virme fenâ milke devâm ile beķâsı yoķ 
İriş ol milk-i bâķîye ki anuñ hergiz fenâsı yoķ (263/1) 
 
Allah’tan gayrı mevcut olan herşey fânîdir. Sivâ’dan kurtulmak 

için bekâ’ya erişmek “Bekâbi’llâh” olmak gerekmektedir.   
 
Çü bildüñ hep fenâdur mâsivâ’llâh 
Beķâ milkine ir ķurtul sivâdan (54/4) 
 
Bekâ’ya ulaşmak için kişinin fânî olan kalıbından kurtulması ge-

rekir. Çünkü Allah’ı şuhûda engel olan şey fânî vücûdtur. 
 
Ulaşup vaślına beķâ buldı 
Eyleyenler bu ķalıbı fânî (68/3) 
 
Bu fânî devleti terk it bulasın ‘izzet-i bâķî 
Şühûd itmeğe ol şânı vücûd-ı fânîdür ĥâil (296/7) 
 
Yârin dîdârını görmek isteyen, fenâ yolunda varlığını yok eyle-

yip, fenâ’dan geçerek bekâyı bulmalıdır. 
 
Mülâķât isteyen dîdâr-ı yâri 
Fenâ râhında yoġ eyledi varı (90/1) 
 
Fenâdan geç Fenâyî  bul beķâyı 
Budur maķśûd hemân bu în ü ândan (134/7) 
 
Sâlik bu fânî dünyânın haz ve zevklerinden geçmek suretiyle an-

cak bekâ bulabilir. Zaten dünyaya geliş gayesi de budur. 
 
Ĥužûžât-ı fenâdan geç beķâ bul 
Niçün geldüñ cihâna eyle iź‘ân 253/3 
 
Divan’da, verdiğimiz örnekler dışında da fenâ ve bekâ motifleri-

nin geçtiği bir çok beyit ve dörtlük bulunmaktadır ki bu mısraların 
hemen tamamında aynı şeyler ifade edilir. 
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Celâl-Cemâl: Celâl ve cemâl, Allah’ın sıfatlarından ikisidir.  

Celâl; ululuk, büyüklük ve azamet demektir. Allah’ın kahr ile tecellîsi 
için kullanılır. Cemâl ise; lutf, güzellik ve merhamet anlamına gelir. 
Edebiyatta sevgilinin yüz güzelliği (dîdâr) için de kullanılan bu keli-
me, Allah söz konusu olduğu zaman lutf ile tecellî anlamına gelmek-
tedir130.   

Fenâyî Divanı’nda genellikle aynı beyit veya dörtlük içerisinde 
kullanılan bu iki terim, “nâr” ve “nûr” ile birlikte ele alınır. Celâl nârı, 
cemâl nûru ifade eder. 

 
Celâlüñ nârına yaķma ‘ıbâdı 
Kerem luŧf u ‘ınâyet senden olur 
Cemâlüñle münevver it fuâdı 
Kerem luŧf u ‘ınâyet senden olur (25/1) 
 
Perde olmasun cemâlüñ nûrına nâr-ı celâl 
Bu vecihle cism ü câna eyleme yâ Rab ‘ıtâb (128/5) 
 
Ħarîķ itme bizi nâr-ı celâle  
Kerem ķıl mažhar it nûr-ı cemâle (152/1) 
 
Celâlüñ nârına yaķma bu cânı 
Cemâlüñ nûrı ķılsun ânı işrâķ (256/4) 
 
‘Aŧâ eyle bize nûr-ı cemâlüñ 
Senüñdür luŧf u iĥsân yâ İlâhî 
Meded ķıl yaķmasun nâr-ı celâlüñ 
Senüñdür luŧf u iĥsân yâ İlâhî (314/1) 
 
Celâl ateşi (cehennem), cemâl ise cenneti temsil eder. 
 
Celâlüñ āteşine ķılma sûzân 
Olam dâhil cemâlüñ cennetine (257/4) 
 
Cemâl için bir celâl vardır. Bu da taayyünleri ile cemâlin perde-

lenmesidir. Her celâlin ardında da bir cemâl vardır. Allah celâl ve kah-

                                                
130 Celal ve cemal için bkz. E. Cebecioğlu, a.g.e., s. 173, 177. 
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rıyla bütün mevhum varlıkları ortadan kaldırır, böylece cemâlini orta-
ya çıkarır. Bu sebeple, celâl cemâlin aynıdır131.  

Celâl, cemâlin önünde perdedir. Celâl perdesi aradan kalktığında 
ancak cemâl nûru tecellî eder.  

 
Celâlüñ perdesin ref‘ it aradan 
Tecellî eylesün nûr-ı cemâlüñ (121/4) 
 
Cemâlüñe celâlüñ ķılma perde 
Açılsun ravża-ı diller śafâdan (189/6) 
 
Celâlüñ nârını yâ Rab cemâlüñe ĥicâb itme 
Ġarîb-i müstemendüñe bu vech ile ‘itâb itme (258/1) 
 
İtme ķapuñdan bizi luŧf ile red  
Ola ki senden ire câna meded 
Ķılma celâlüñi cemâlüñe sed 
Yâ Eĥad ü yâ Śamed ü yâ Kerîm (303/4) 
 
Bu âlemde zâhir olan Allah’ın cemâl ve celâl sıfatlarıdır. Ger-

çekte ise sadece cemâl sıfatı vardır. Celâl perdesi kalktığında cemâl 
ortaya çıkar. Cemâl güneşine mazhar olan gönül her zerrede Allah’ın 
güzelliğini temâşa eder.  

 
Žuhûr iden bu ‘âlemde cemâl ile celâlüñdür 
Ĥaķîķatle nažar itseñ yine ‘ayn-ı cemâlüñdür (382) 
 
Nice bir nâr-ı celâle cân ü dil sûzân ola 
Aç cemâlüñ perdesin ‘uşşâķa ref‘ eyle ĥicâb (249/2) 
 
Cemâlüñ şemsine mažhar olan dil 
İder her źerrede ĥüsnüñ temâşâ (184/5) 
 
İnsan da, mutlak güzellik olan cemâlin kâinâttaki aynası duru-

mundadır. Bu nedenle esmâ hazinesinin tılsımını açabilir. 
  
Ţılısm-ı kenz-i esmâyı n’ola fetĥ eylese sâlik 
Cemâl-i pâkine zîrâ ki mir’ât itdi insânı (55/3) 

                                                
131 E. Cebecioğlu, a.g.e., s. 177. 
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2.  Aşk 
Aşk, sarmaşık anlamına gelen “ışk” kelimesinden alınmıştır. 

Aşk, muhabbetin seveni kavraması, bütün vucûduna yayılması, âdeta 
onu sarmaşık dalları gibi sarmış olmasıdır. İnsanı, her durum ve haliy-
le Hakk’a götüren bir yoldur aşk132. Mecâzî ve hakîki olmak üzere 
ikiye ayrılan aşk, “hakîkatin köprüsü mecazdır” ifadesine göre her iki 
durumda da insanı Mevlâ’ya götüren bir yoldur. Bazen âşık aşkta fânî 
olur, o zaman aşk haline gelir. Sonra aşk mâşukta fânî olur. Muhabbe-
tin sonu aşkın başlangıcıdır. Muhabbet kalp için, aşk ise ruh içindir133. 
Aşk aynı zamanda vahdet-i vücûd anlayışının temel unsurlarından 
biridir. Türk edebiyatında Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre, 
Niyâzî-i Mısrî ve Ümmî Sinan, aşkı eserlerinde yoğun olarak işleyen 
şairlerin başında gelmektedirler134. 

Aşk, Fenâyî Divanı’nda üzerinde çokça durulan konulardan biri-
sini teşkil eder. Bir çok beyitte  aşk yerine “sevdâ” ve “muhabbet” 
kelimeleri de kullanılmaktadır. Aşk, ezelde Hak tarafından gönül lev-
hasına resmedilen bir nakış, takdir olunan derin bir sır ve “nazargâh-ı 
Hudâ”dır. Bu nedenle de aşka düşen can ve gönlün tedbir almaya ça-
lışması boşa gidecektir.  

 
‘Aşķa düşdi cân u dil ķoduķ ķamu tedbîrimüz 
N’eylesün dil bu imiş Ĥaķdan ezel taķdîrimüz (205/1) 
 
Gel ey ‘aşķ eri ķoma ‘aşķı elden 
Nažargâh-ı Hudâ sırr-ı derûndur (209/3) 
 
Ezel Naķķâş-ı Ķudret levĥ-i dilde 
Muĥabbet naķşını ķılmış muśavver (300/3) 
 
Aşk bir dert ve belâdır. Bu belâ, derûnunda bu bela bulunan can-

ları vuslata ve bezme  ulaştırır. Aşk derdini veren aynı zamanda onun 
devâsını da verecek olandır. 

    
Viśali bezmine şol cân irer ki 
Derûnında ola ‘aşķuñ belâsı (20/2) 

                                                
132 S. Eraydın, a.g.e., s.236. 
133 M. Kara, a.g.e., s. 112-113. 
134 Bkz. Azmi Bilgin, Ümmî Sinan Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul 2000., s. LXI. 
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Bizi bu derd-i ‘aşķa sen bıraķduñ 
Yine sensin iden anuñ devâsın (94/4) 
 
Âşığa gerekli olan; aşk yolunda sâdık olması, bu yolda hiçbir be-

lâdan kaçmaması, belâ dikenini gül kabul ederek aşkı için şehitlik 
mertebesine ulaşmasıdır. Şehitlerin kan bahası olmamasına rağmen 
aşk şehidinin kan bahası helaldir. 

 
‘Aşķ yolında śâdıķ oldur kim belâdan ķaçmadı 
Śâdıķ iseñ sen dahî ‘add it güle her hâruñı (304/5) 
 
Şehid ol ‘aşķ içinde śâdıķ iseñ 
Ki haķdur ol şehîdüñ ķan bahâsı (150/4) 
 
Aşk şehidi denildiğinde akla gelecek olan ilk kişi ise “ene’l-

Hak” dediği için idam edilen Hallâc-ı Mansur’dur. 
 
N’ola nûş eylese câm-ı hüviyyet cür‘asın Ĥallâc 
Muĥabbet dârına ber-dâr olan lâ-büd olur Mansûr (95/3) 
 
Olursa feyż-i aķdesden dil ü câna n’ola i‘tâ   
Muĥabbet dârına ber-dâr olan lâ-büd olur Manśûr (281/4) 
 
Dinin zâhiriyle uğraşan zâhidin “ehl-i vahdete” âdâb öğretmesi 

boşunadır. Çünkü aşkın edebini bilmeyen, imanı sadece dış görünü-
şüyle anlayan ve bunu ısrarla başkalarına anlatan, verdiği sürekli öğüt-
lerle topluma düzen verdiğini zanneden bu kaba sofunun edib olması 
mümkün değildir. Zâhid, aşk kapısında zayıf bir merkep ile nöbet bek-
leyen kişidir. Aşk menziline, zâhid değil ancak hızlı ve güzel aşk atına 
sahip olan “aşk atının süvarisi” ulaşabilir. Bu nedenle aşk zevkinden 
nasipsiz olan zâhidin aşk dâvâsında bulunmaması gerekir.  

 
Zâhidâ öğretme âdâbuñdan ehl-i vaĥdete 
Bilmeyen âdâb-ı ‘aşķı olmadı hergiz edîb (122/4) 
 
‘Aşķ atınuñ süvârı irişdi menziline  
Lâġar-ı hâr ile zâhid bekler ķapuda nevbet (410) 
‘Urûc itdi ķadîmi menziline 
Semend-i ‘aşķınuñ olan süvâri (64/3) 
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Bî-naśîbsin sen bu źevķden zâhidâ eyle ĥaźer 
Da‘vâ-yı ‘aşķ eyleme özüñe bühtânuñ nedür (342/6) 
 
Şarap normalde insana sarhoşluk vermesine rağmen, aşk şara-

bından içen her iki âlemde de sarhoşluk görmez (299/5). Bu nedenle 
aşk şarabının kadehi elden bırakılmamalıdır (294/5).  Aşk şarabı insa-
nı “şeydâ” yapar. Aşk sâkîsi (mürşid-i kâmil) tarafından tertemiz ka-
dehle aşk şarabı sunulan kişi (sâlik), gönül aynasında âlemi süsleyen 
cemâli (cemâlu’llâhı) görür. 

 
Śunarsa sâķî-yi ‘aşķuñ dile câm-ı muśaffâyı 
Görür mir’ât-ı dilde ol cemâl-i ‘âlem-ârâyı (356/1) 
 
Ezel bezminde içilen aşk bâdesinin gürültüsü cihâna velvele 

salmaya devam etmektedir. Ezelde bu bâdeden içenler bugün melâ-
metle “nâmûs u âr”ı (benliği) terkederler ve sırlara vâkıf bir hâle gelir-
ler. 

 
Velvele śaldı cihâna hâl ü haţţı noķţası 
Tâ ezel ol hâl iledür bâde-i ‘aşķ ġulġuli (53/3) 
 
Cür‘a-ı ‘aşķ-ı ezelden her ki nûş eyler bugün 
Nefsini ķıldı melâmet terk idüp nâmûs-ı ‘âr (97/5) 
 
Fenâyîye içür ‘aşķuñ meyinden 
Ķıl esrâruña vâķıf ĥâle âgâh (60/8) 
 
Bezm-i ezel sâkîsinin câna sunduğu aşk câmının kokusuyla gö-

nül sürekli “muattar”dır (74/5). Hû isminin zâkirleri bu bezmin sarho-
şu, sevgilinin (Hakk’ın) ezelî dostu ve aşk meydanının arayıcısıdırlar 
(77/3). Can, aşk pazarında bâkî bir cevher karşılığında satılmış (76/3) 
ve aşk sultânı can tahtına oturmuştur (74/3). Kâdir Hudâ aşk hazinesi-
ni kendi sırrında bırakmıştır (129/4). Aşk bir sırdır ve bu sır, henüz ilk 
insan yaratılmazdan önce bile vardır. 

 
Maħfî idi sırr-ı ‘aşķı sînede 
Olmadan Âdeme daħî nefĥ dem (138/5) 
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Muhabbet (aşk) şarabı içen âşık, cüz’î aklın ayak bağından kur-
tulduğu için huzur ve sevinç doludur. Onun için artık zorluk ve kolay-
lık diye bir şey de kalmamıştır. 

 
‘İķâl-i ‘aķl-ı cüz’îden ħalâś oldum sürûrum var 
Muĥabbet  sâġarın içdüm bi-ĥamdi’llâh ĥużûrum var (63/1) 
 
Muĥabbet câmını nûş eyleyen cân 
Olur düşvâr ü âsân aña yeksân (104/1) 
 
Sâkî, dudağının kadehinden âşığına muhabbet şarabı içirdiği 

için, âşığın gözünden kanlı yaşlar dökmesi şaşılacak bir durum değil-
dir. 

  
İçürdi câm-ı la‘lüñden muĥabbet cür‘asın sâķî 
Dökersem çeşm-i hûn-rîzüñ ‘aceb mi dem-be-dem ķanum 

(147/5) 
 
Gönülde aşktan başka bulunan her şey gayr (mâsivâ) dır. Gönül, 

derûnunu aşk ile doldurmalı, aşk için verdiği ikrarında “sâbitü’l-
akdâm” olup ikrârını kuvvetlendirmelidir. 

 
Gel derûnuñ ‘aşķ ile ŧoldur ki ġayrı girmeye 
Ŝâbitü’l-aķdâm ol ey dil muĥkem it iķrâruñı (304/9) 
 
Aşk bir denizdir. İnciye talip olan aşk denizine dalmak zorunda-

dır Bu denize dalabilmek için ise ayağı baş yapmak gerekir. Nefesini 
tutmayı bilmeyen (ölmeden önce ölmeyen) bu aşk denizine dalıp mu-
rat incisini alamaz. 

 
Yaķdı şem‘-i ĥüsnüñe bâl ü perrin pervânemüz 
Ķulzüm-i ‘aşķuña düşdi ŧâlib-i dür-dânemüz (318/1) 
 
Seri pâ ķılmayınca baĥr-i ‘aşķa ŧalı-bilmezsin 
Nefes ŧutmaz iseñ dürr-i murâdı alı-bilmezsin (390) 
 
Aşk, iki cihanı yakan bir ateştir. Güzelin mumuna yanmak ezel-

de âşıklara takdir edildiğinden dolayı, gönül pervâne misâli aşk ateşi-
ne yanmalıdır.  
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Yaķar ‘aşķuñ odı iki cihânı 
Bu ol değildür o pes-pâyesidür (171/6) 
 
N’ola pervâne-veş olsa bu dil ‘aşķ odına sûzân 
Cemâlüñ şem‘ine yanmaķ ezel ‘uşşâķa gelmişdür (204/3) 
 
Divan’da değişik beyit ve mısralarda işlenen aşk, bir gazele de 

redif olmuştur. 
 
Cân u dil şehrin ezelden eyledüñ yaġmâ-yı ‘aşķ 
Ol vecihden düşdi bu ‘âlemlere ġavġâ-yı ‘aşķ 
 
Gel gülistân seyrin eyle çık ķafesden ey hezâr 
Cennet-i ķudse ‘urûc it bulasın me’vâ-yı ‘aşķ 
 
Derde düşendür bilenler ehl-i derdüñ ĥâlini 
Gör nice ‘ârifleri Mecnûn ider Leylâ-yı ‘aşķ 
 
Žâhir olup sırrımuz ‘âlemlere fâş eyledi 
Hemdem olaldan bu sırra noķŧa-ı sevdâ-yı ‘aşķ 
 
Çünki mevcûd nuŧķ-ımış ‘âlemde ‘aşķ ķâim-maķâm 
Bize bildürdi Fenâyî rehber-i Mevlâ-yı ‘aşķ (228/1-5) 
 
Fenâyî, dünyâ sevgisine itibar etmez, ki bu aşk yolunun da şart-

larındandır135. Onun bahsettiği aşk, hakîki ve ilâhî bir aşktır. Muhabbet 
olarak da anılan bu aşk, gönülde sürekli olarak yanması istenilen bir 
yaradır.  

 
Muĥabbet eyleme bu dehr-i dûne 
Gidenler saña yetmez mi nümûne (120/1) 
 
Muĥabbet dâġını ķıl dilde sûzân 
Çerâġımuz yana nûr-ı Hudâdan (110/2) 
 
Âşık; sürekli vuslat istenilen, ezelde takdir edilmiş bir acayip 

sevdâya düşmüştür. Bu sevdâ cânân sevdâsıdır ve bu sevdâya düşenler 

                                                
135 Bkz. Cemal Kurnaz, Hayâli Bey Divânı’nın Tahlîli, İstanbul 1996, s. 416. 
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“bir derd-i ser” deyi cihan ve canı terkederler hatta sevdânın da 
sevdâsından geçerler.   

 
‘Aceb sevdâya düşmişdür viśâlin isteyen ‘âşıķ 
Geçer sevdâ-yı sevdâdan düşenler işbu sevdâya (79/6) 
 
Düşüp sevdâ-yı sevdâña Fenâyî  
Ezelden bu imiş anuñ naśîbi (89/7) 
 
Göñül sevdâ-yı sevdâdan geçer bir derd-i ser deyü 
Çeker şâne gibi zülf-i belâsın gör bu ġavġâyı (192/4) 
 
Kemend-i zülf-i cânâna giriftâr olalı cânum 
Geçürdi cümle sevdâdan dili sevdâ-yı cânânum (139/1) 
 
Viśâlüñ yâd iden ‘âşıķ ‘aceb sevdâya düşmişdür 
Cihân ü cânı terk eyler düşer her kim bu sevdâya (153/5) 
 
Sevdâ, karanlık anlamını çağrıştıracak şekilde tevriyeli olarak da 

kullanılmaktadır. 
 
Düşen sevdâ-yı zülfüñe ne mümkindür halâś olmaķ 
Ruħuñ âlına alındı nidem bâl ü perîşânum (147/6) 
 
Düşen sevdâ-yı zülfüñe n’ider pes ġayr-i sevdâyı  
Viśâlüñ bezmine cânâ dil ü cânı fedâdur hep (160/5) 
  
Göñül sevdâ-yı zülfiyle ezelden oldı âşüfte 
Aña biñ cân olayıdı anuñ’çün bende ey bülbül (316/2)  
 
3. Bezm-i Ezel 
Bezm, kelime anlamı itibariyle meclis demektir. Ruhlar âlemin-

de, Allah’ın ruhlara sorduğu: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” soru-
suna ruhların “Evet sen bizim Rabbimizsin” diye cevap vermeleri 
(bkz. Âyetler) “Elest bezmi” olarak bilinir ve edebiyatımızda oldukça 
sık kullanılır. Bu, Allah’ın ruhlarla yapmış olduğu bir ahidleşme mec-
lisidir. Divan’da, bezm-i ezel, bezm-i elest, bezm-i belâ, bezm-i visal, 
bezm-i vuslat gibi terkiblerle bir çok şiirde geçer. 

Allah’ın ezelde ruhlar ile yapmış olduğu “bezm-i ezel” sözleş-
mesinin gayesi, ruhlar aleminden dünyaya gelen kulların niçin yaratıl-
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dıklarını unutmamaları ve kıyamet gününde de Allah’a karşı bir iti-
razda bulunmamaları içindir. Çünkü Allah, gizli bir hazine iken, âlemi 
ve içindekileri bilinmek, tanınmak için yaratmıştır. 

 
Sırruñı buldı Fenâyî  cân gibi dilde nihân 
Bu imiş bezm-i ezel ol yâr ile peymânumuz (4/7) 
 
Olur aĥbebtü en u‘raf rumûzına özüm vâśıl 
Śunarsa sâķî-yi bezm-i ezel ger câm-ı ‘irfânı (41/2) 
 
Ezel bezmi sakisinin sunduğu câmdan içen iki âlemden ve âlem-

i imkândan vazgeçer. Cânan ile sohbeti “cân u cihândan” üstün tutar. 
 
Sâķî-yi bezm-i ezelden nûş iden peymâneyi 
Virmedi cân u cihâna śoĥbet-i cânâneyi (240/1) 
 
Âşık, belâ bezminde cânân ile olan birlikteliğini dünyada da de-

vam ettirmek ister (29/2). Bu mecliste sunulan peymâne sebebiyle 
gönül levhasında cânân zuhûr eder ve onun sarhoşluğuyla iki âlem 
“mest ü şeydâ”dır (87/7). Yine bu içki sebebiyle aşk mestinde akıl 
kalmamıştır (141/2). Her ne kadar zaman itibariyle bu meclis geçmişte 
olmuşsa da ârif için bugün sayılır (209/1). Belâ bezmindeki ahdin ger-
çekleşmesi için “nefahtü” sırrına vâkıf olmak gerekir.  

 
Nefahtü sırrına eyle Fenâyî  bendeñi vâķıf 
Bula yirin belâ bezminde olan ‘ahd ü peymânum (147/7) 
 
Divan’da “yevm-i mîsak” (72/3), “bezm-i elest” (77/3), “devr-i 

elest” (77/5), “bezm-i vasl” (128/7), “bezm-i visâl” (95/2), “bezm-i 
vuslat” (170/8), “bezm-i muhabbet” (114/12), “bezm-i vahdet” 
(129/5) terkipleriyle de anılan bu meclis, aşk meclisi ve bezm-i yâr 
olarak da ifade edilir. 

 
‘Aşķ meclisinde gelse fiġâna o her nefes 
Bezm ehli vecde ire ser-te-ser zi-ney (170/2) 
 
Mihr-i ‘âlem-tâba irgör ey Fenâyî  źerreñi 
Özüñi pervâne gibi şem‘-i bezm-i yâre yaķ (233/7) 
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4. Tarîkat ve İlgili  Kavramlar 
Âbid: İbadet eden anlamında Arapça bir kelimedir. Bu anlam 

daha sonra daralarak, zahid ve kaba sofu anlamlarıyla edebiyatta yer 
almıştır. Bazen “mü’min” anlamıyla kullanılmasına rağmen, edebiya-
tımızda daha çok âşığın yaptıklarını beğenmeyen, âşığı kınayan (3/3) 
ve onu bu yoldan vazgeçirmek için öğütler veren bir tip olarak karşı-
mıza çıkar. Dinin görünen yönünde kalan âbid, bu yönüyle zâhid ile 
aynı özelliklere sahiptir (8/3, 27/3). Âbid ve zâhid “züht ü ibâdet”e 
güvenmekte ve bunlarla şöhrete ulaşma peşindedir (304/2). Fakat bun-
ların her ikisi de Allah ile insan arasında cemâli gizleyen bir perde 
konumundadır. Asıl kapıyı açacak ve vuslata ulaşacak olan âriftir 
(58/7).    

 
Ķulluġın ‘âbid ider dâim ĥisâb 
Olıserdür zâhide zühdi ĥicâb (412) 
 
Ķulluġın ‘âbid ider dâim ĥisâb 
Olıser-dür zâhide zühdi ĥicâb 
 
Ķıldı ‘ârif ey Fenâyî  fetĥ-i bâb 
Geç sivâdan Hażret-i Mevlâya ir (56/8) 
 
Âbidin ney meclisinden (tekkeden) kaçmasına şaşırmamak gere-

kir. Çünkü ney (mürşid-i kâmil) sesi dertsiz olan kalpleri kedere 
sevkeder. 

 
‘Âbid firâr iderse meclis-i neyden ‘aceb midür 
Bî-derd olan ķulûba irişür keder zi-ney (170/9) 
 
Ârif: Allah’ı gerçek yönüyle tanıyan irfan sahibi kimsedir. Bil-

mek yönüyle âlimden farklıdır. Çünkü âlim çalışma sonucu elde ettiği 
ilimle bilirken ârif, keşf ve keramet yoluyla bilir.  Bu yönüyle de âli-
min ilmi kesbî, ârifin ilmi vehbîdir. Ârif her yerde Hakk’ın binbir te-
cellisini müşahede edebilen kimsedir136. Bu nedenle ârif olan, kesrete 
aldanmaz ve vuslat cennetine ulaşır (29/5), feleklere urûc eder (207/5) 
ve makâmını, “müntehâ” kılar. Ârif, aynı zamanda, ezelde verdiği 
sözünde durma özelliğiyle, belâ bezmini bugün yaşayandır. 

 

                                                
136 Ârif için bkz. H. Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 199. 
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Belâ bezmi bu halķa gerçi dündür 
Velî ‘âriflere ol gün bugündür (209/1) 
 
Ârif, kâinâtta vahdetin değişik şekillerdeki tecellîlerini görebilen 

ve insanın yaratılış sırrına ulaşabilen kişidir (35/5, 63/5). Bu nedenle 
de onun bir anına bile iki cihan denk olamaz (23/5). Ârifler, mertebe 
olarak çok yücedirler. Sanki onlar mekansızlık havasında bir hümâ 
gibidirler. 

 
Buldı ‘izzet irişenler sâyesine ‘ârifüñ 
Kim hevâ-yı lâ mekânda her biridür bir hümâ (66/6) 
 
Bu yüce konumu ile de eşyanın, aslında Allah’ın cemal sıfatının 

aynadaki aksi  ya da tecellîsi olduğunu görür. Bu nedenle iki cihan 
onun için bir nefestir. 

  
Śaydı ‘ârif dû-cihânı yek-deme 
Evvel ü âħire didi dem bu dem (138/6) 
 
Źerre görünmez Fenâyî işbu ‘âlem ‘ârife 
Bir demine vuślatuñ iki cihân olmaz bahâ (295/5) 
 
O, ilm-i ledün ve kesret sırrına ermiş olan ve bu yönüyle “kitâb-ı 

hüsn-i cânânı” ve “seb‘a’l-mesânî âyetini” bir noktadan okuyandır. Bu 
nedenle de onun gözü âlemin gözüyle aynıdır. 

 
‘Ayn olursa ‘ayn-ı ‘âlem ‘ayn-ı ‘ârifde n’ola 
Dest-i ķudret çekdi çün ‘aynına anuñ tûtiyâ (178/2) 
 
“Küntü kenz” sırrını bilen, “âvâz-ı hâtif”i işiten ve gizli sırra va-

kıf olandır. Bütün bu özelliklerine rağmen o, aşk Leylâsı (Allah) kar-
şısında Mecnûn gibidir.  

 
Rumûz-ı küntü kenze eyle ‘ârif 
Ki dâim gûş idem âvâz-ı hâtif 
Bizi ķıl sırr-ı pinhânuña vâķıf 
Meded ey luŧf-ı bî-ĥad Pâdişâhum (307/3) 
 
Derde düşendür bilenler ehl-i derdüñ ĥâlini 
Gör nice ‘ârifleri Mecnûn ider Leylâ-yı ‘aşķ (228/3) 
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Dede: Türkçe bir kelime olan dede, Alevîlik ve Mevlevîlikte 

kullanılan bir tarîkat terimdir. Mevlevîlikte muhiblikten sonraki mer-
tebedir. Muhib, derviş olmaya ikrar verip çilesini tamamladıktan son-
ra, kendisine bir hücre verilir ve dede diye anılır. Alevîlikte Hz. Pey-
gamber soyundan gelen seyyidler bu isimle anılır. Ancak bunların 
irşad makamında olması gerekir. Bektâşîlerde ise Hacı Bektaş Derga-
hı’nda şeyh olan babaya Dede Baba derler137. 

Fenâyî’nin yedi beyitlik bir gazel ile bir beyitte kullandığı dede 
tabiri, Mevlevîlikle ilgilidir. 

 
Ķıl namâzı et niyâzı ey dede 
Eyle yeksân çoġ u azı ey dede (127/1-7) 
 
Diñle nâyuñ nâlesini ey dedem 
Söyleden bir demdür anı dem-be-dem (138/1) 
 
Derviş: Farsça; yok yoksul kişi anlamındadır. Terim olarak bir 

tarîkata intisap eden kişiye denir138. Sadece bir beyitte fakir anlamıyla 
da tevriyeli olarak “şâh” ve “gedâ” ile birlikte kullanılmıştır. 

 
Dü-‘âlem emrine cümlesi münķâd 
Gerek derviş gerek şâh u gedâdur (212/7) 
 
Dört Kapı: Mutasavvıflarca dervişlik yolunun dört kapısı olarak 

bilinen Şeri‘at, tarîkat, hakîkat ve ma‘rifetin kırk makamı bulunmak-
tadır139. Fenâyî’ye göre şerîat ilim ve şehir, tarîkat yol, hakîkat sır veya 
yol, ma‘rifet ise deryâdır. 

   
‘Âmil-i ‘ilm-i şerî‘at ol begüm 
Kâmil-i râh-ı ţarîķat ol begüm 
Vâśıl-ı sırr-ı haķîķat ol begüm 
Geç sivâdan Ĥażret-i Mevlâya ir (56/6) 
 

                                                
137 A. Gölpınarlı, a.g.e., s. 85; E. Cebecioğlu, a.g.e., s. 208. 
138 A. Gölpınarlı, a.g.e., s. 17. Ayrıca bkz. E. Cebecioğlu, a.g.e., s. 215-218; M. 

Tatçı, a.g.e., I, 502-510.  
139 Konuyla ilgili olarak bkz. Ali Yılmaz, Köstendilli Süleyman Şeyhî, Ankara 1989, 

s. 133-138; M. Tatçı, a.g.e., I, 416-426; Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal, 
Ankara 1981, s. 287-290; B.  Kemikli, a.g.e., s.197-204. 
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Ķaptı keŝret ‘âleminden vaĥdeti topın bu gün 
Kimi ki şehr-i şerî‘at içre meşhûr eyledi (133/6) 
 
Sâlik-i râh-ı ŧarîķat luŧfuñ umar dâimâ 
Ķıl ‘inâyet anlara tâ göreler dîdâruñı (304/6) 
 
Haķîķat râhına ķıl bizi sâlik 
Kerem ķıl eyle tevfîķuña hem-râh (60/2) 
 
Halķ idüp tevĥîd dürrin ma‘rifet baĥrinde Ĥaķ 
Ķıldı ‘unśurdan vücûduñ aña maĥzen çün śadef (340/4) 
 
Evliyâ: Evliyâ; velîler, dost, Hak dostu, züht ve takvada yüksek 

seviyedeki keşif ve keramet sahibi kişi anlamlarına gelen Arapça bir 
kelimedir. Çoğul olmasına rağmen dilimizde tekil anlamıyla kullanılır. 
Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de de dost anlamıyla geçmektedir140. 
Evliyâ, Hak dostu olduğuna göre onun sözleri de Hak sözü olarak ka-
bul edilmelidir.   

 
Añla bî-yanŧıķ kelâmın cân ile 
Nuŧķ-ı Ĥaķ bil evliyânuñ her sözin (247/2) 
 
Hânikâh: Farsça “hân-gâh” dan Arapça’ya geçmiş bir kelime-

dir. Tekke, dergah, bir şeyhin gözetimi altında dervişlerin meskeni, 
zikir ve ibâdeti anlamına gelen bir kelimedir. Tekkenin büyüğüne ve-
rilen bir isimdir. Âsitâne ile aynı anlamdadır. Sadece bir beyitte geç-
mektedir. 

 
Ķoma elden câm-ı ‘aşķı cür‘asın 
Böyle bend eyledi bize hâniķâh (294/5) 
 
Sâlik: Tasavvuf yolunda seyr ü sülûke başlayan müride verilen 

isimdir. Divanda çok kullanılan tabirlerden biridir. Sâlik; bazen 
fenâfi’llâh, bazen tarîkat, bazen mûtû (bkz. Hadisler), bazen de 
hakîkat yolunun  yolcusu hüviyetindedir.    

Vuslata ulaşmak için, aradaki can perdesi engelini aşıp, fenâ yo-
luna sâlik olmak gerekir (316/5). Bu yolda sâlike,  Allah’tan bir nazar-

                                                
140 Bkz. Âraf, 7/196; Yûnus, 10/62-64. 
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ı ilâhî erişmeli ve Peygamber yol gösterici olmalıdır (88/6, 264/3). 
Sâlik ancak, Allah’ın yardımı kendisine yoldaş olduğunda “bekâ sır-
rı”na ulaşacak, tayy-ı zaman ve tayy-ı mekan edecek, vahdetin sırrına 
vakıf bir hale gelerek dünyâ, gözünden kaybolacak (2/3) ve arş-ı 
maksûda yükselecektir (275/3). Yine bu yolda cisim ve can fedâ edil-
meli Semerkant ve Buhârâ verilse bile dönüp bakılmamalıdır. 

 
Fedâ ķıl cism ile cânı fenâ râhında ey sâlik 
Nažar ķılma virürlerse Semerķand u Buhârâyı (18/4) 
 
Tarîkat ve hakîkat yolunun yolcusu, dîdârı (Cemâlu’llâh) göre-

bilmek için Allah’tan sürekli lütuf beklentisi içindedir. Bu lütuf saye-
sinde arada benlikten eser kalmaz ve sâlik böylece baştanbaşa nûra 
garkolur. Bu lütuf ulaşmazsa, salikin menzilleri katetmesi mümkün 
olmaz. 

 
Sâlik-i râh-ı ŧarîķat luŧfuñ umar dâimâ 
Ķıl ‘inâyet anlara tâ göreler dîdâruñı (304/6) 
 
Haķîķat râhına ķıl bizi sâlik 
Kerem ķıl eyle tevfîķuña hem-râh (60/2) 
 
Ger olursa câna lutf ile nažar 
Ķalmaya arada benlikden eŝer 
Ġarķ ola envâra sâlik ser-te-ser 
Yâ ‘Alîm  ü yâ Ĥakîm ü yâ Raĥîm (15/3) 
 
Ger żiyâ-yı şems-i Źâtuñ irmez ise sâlike 
Nice ķat‘ ider menâzil ķanden irişür ‘aŧâ (295/3) 
 
Daha dünyâda iken “mûtû” (Bkz. Hadisler) mertebesine ulaşan 

salik, ebedî bir hayat bulmuş,  “Sâlik-i sâdık” ise, mekansızlık mülkü-
nün kazâsında çadırını kurduğu vakit ancak vuslat kemâline erişmiştir. 

 
Sâlik olan neş’e-i dünyâda mûtû râhına 
Feyż-i źâtuñdan n’ola bulsa ĥayât-ı câvidân (23/3) 
 
Sâlik-i śâdıķ şu vaķt irer kemâl-i vuślata 
Lâ mekân milkinüñ ol ķurar ķażâsında hıyâm (148/4) 
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Sâlik, “nukûş-ı gayr, nakş u nigâr”, “sivâ” ve “hubb-ı sivâ” ola-
rak da anılan mâsivâyı gönlünden silerek ve tüm kayıtlardan âzâde 
olarak, “şuhûd-ı nûr-ı Zât” ve “nûr-ı cemâl” için tüm varını harcar.   

 
Şühûd-ı nûr-ı Źâtuñdur çü maķśûd  
İder sâlik yoluñda varın infâķ (256/6) 
 
Bey‘ itdi naķd-i cânını sâlik metâ‘-ı vaślına 
Nûr-ı cemâlüñ bezmine cân u cihân şükrânedür (96/8) 
 
Sûfî: Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelimedir. 

Tasavvufî anlamıyla Hakk’a vasıl olan, kalbini Allah için saflaştıran 
kişi demektir. Edebiyatımızda çoğu kez zâhit gibi işin özüne ulaşama-
yan, kaba sofu anlamıyla kullanılır. İki ayrı mısrada geçen bu kelime, 
aşk safâsından habersiz olan ve yapmış olduğu ibâdetin mükâfatını 
bekleyen bu yönüyle de  aşk ehli tarafından beğenilmeyen bir kişi 
şeklinde kullanılmıştır. 

 
Śafâsız śûfinüñ yoķdur śafâsı 
Olursa tâc hırķa ger ķabâsı (20/1) 
 
Ŧâ‘at u zühdüñ ecrini sûfî ehl-i źevķe sor 
Biz mürîd-i ‘âşıķuz ‘aşķ-ı ebeddür pîrimüz (205/2) 
 
Şey’en li’llâh: Divan’da “şey’e li’llâh” şeklinde kullanılan bu 

tabirin doğrusu, “şey’en li’llâh” şeklindedir ve “Allah için bir şey!” 
anlamına gelir. Melâmîlikten diğer tarîkatlara da geçmiş olan bir ana-
neye göre dervişler, şeyhlerinin emri ile nefislerini alçaltmak için elle-
rindeki, fukara çanağı da denilen keşkülleriyle dilenmeye çıkarlardı. 
Derviş, büyük hindistan cevizinin ortadan kesilmesi ve içinin oyulma-
sı ile yapılan bu keşkülü boynuna veya beline asar yahut eline alarak, 
başka dilenciler gibi yapmaz, ilahî, na‘t, mersiye okuyarak yahut hiç 
ses çıkarmadan karşısındaki kişilere uzatır ve bu esnada yavaşça 
“Şey’en-li’llah” derdi. Halk da keşküle birşeyler koyardı. Keşkül dol-
duğunda derviş tekkeye döner ve yiyecekleri aşhâneye boşaltırdı. 
Keşkül denilen tatlı da bu hububattan yapılırdı141. Divan’da dokuz ayrı 
beyitte kullanılan bu tâbir, kişinin mânevî fakirlik özelliğiyle Al-

                                                
141 Bkz. İ. Pala, a.g.e., s. 291,  468; A. Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmun-

lar, (Haz. Cemal Kurnaz), s. 250. Ankara 1993. 
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lah’tan vuslat, nûr-ı Zât ve mânevî zenginlik dilenmesi şekliyle kulla-
nılmıştır. 

 
Buyurduñ in teuddû ni‘mete’llâh 
Viśâlüñ ni‘metinden şey’e li’llâh (155/1) 
 
Ĥaķîķat cür‘asından şey’e li’llâh 
Diriġ itme viśâlüñ bu ġarîbden (334/4) 
 
Senüñle saña geldi şey’e li’llâh 
‘Aŧâ ķıl nûr-ı Źâtuñdan nevâle (167/6) 
 
Seni senden ider bu dil temennâ 
Cenâbuñdan ‘aŧâ ķıl şey’e li’llâh (288/2) 
 
Baĥr-i cûduñ ķaŧresinden buldı ‘âlemler ‘aŧâ 
Yüz sürüp bâbuña geldük şey’e li’llâh yâ Kerîm (329/3) 
 
Tâc, Hırka, Kabâ, Hil‘at, Kemer, Zerk: Tâc, padişah ve kral-

ların hükümdarlık alameti olarak başlarına giydikleri süslü başlıktır. 
Tarîkatlerde şeyh ve dervişlerin  giydikleri çeşitli şekillerdeki külahlar 
için de kullanılır. Her tarîkatın tâcı farklı olmasından dolayı, tâca ba-
karak, bunu giyen kişinin hangi tarîkatten olduğu anlaşılır. Hırka, 
dervişlerin zikir esnasında giydikleri önü açık, yakasız ve geniş kollu 
bir giysidir142. Kabâ, kaftan demektir ki astarsız, önü açık, uzun ku-
maş entariye verilen isimdir. Önceleri pamuklu bir elbise iken sonrala-
rı ipekli kumaştan yapılan elbise halini almıştır143. Divan’da mutasav-
vıfların giydiği elbise için kullanılmıştır.  Hil‘at, padişah ve vezir tara-
fından beğenilen ve yeni göreve getirilen kişilere giydirilen elbisedir. 
Zerk de yine mutasavvıfların giydikleri mavi bir elbise çeşididir. Ay-
rıca bu kelime riyâ ve ikiyüzlü anlamına da gelmektedir144. 

Tâc, hil‘at ve kemer Aziz Mahmud Hüdâyî’nin yüceliği için kul-
lanılmıştır. Tâc; (başa) tâc olmak ve şefâ‘at tâcı şekliyle geçmektedir. 
Hırka, kabâ ve zerk ise zâhid tarafından giyilen bir riyâ elbisesi olarak 
görülür.   

 

                                                
142 Bir çok çeşidi olan hırka için bkz. E. Cebecioğlu, a.g.e., s. 352-358. 
143 Bkz. A. Talat Onay, a.g.e., s.223-224. 
144 Bkz. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, 3. Baskı,  İstanbul 1989, s. 684. 
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Tâc olupdur pes le-‘amrük hil‘ati levlâk anuñ 
Oldı illâ raĥmeten li’l-‘âlemîn aña kemer (1/4) 
 
Ol giyer tâc-ı şefâ‘at hem ķabûlin hil‘atin 
Şol zamanda kim halâyıķ ideler eyne’l-mefer (1/12) 
 
Śafâsız śûfinüñ yoķdur śafâsı 
Olursa tâc hırķa ger ķabâsı (20/1) 
 
Ķo bu zerķı zâhidâ bir bâdeden nûş eyle kim 
Ķaŧresin gören olur her dem du‘âsı müstecâb (128/8) 
  
Zâhidüñ hiç oldı zerķı hiçe vardı ŧâ‘ati 
Başladı Yâ-sîne şimdi kimse gelmez yâsına (394) 
 
Tâlib: Dileyen, isteyen anlamında Arapça bir kelimedir. Tasav-

vuf yolunun henüz başlangıç noktasında bulunan kişi için kullanılır. 
Tâliblikten bir sonraki aşama müridlik, daha sonra ise sâlik ve vâsıllık 
gelir. İki beyitte ledünnî hayatı yaşamak arzusunda bulunan kişi olarak 
geçmektedir. 

 
Śanma ki her ŧâlib irer ol bisâŧ-ı ķurbete 
Maĥż-ı fażlından umaruz ‘add ide a‘yândan (230/7) 
 
Ķıl şedâyid-i ihtiyâr ol eşiğinde hâk-râh 
İt melâmet nefsüñi terk eyle ŧâlib ‘âruñı (304/3) 

 
 

Zâhid: Zâhid, lügatte bir şeye rağbet etmemek, küçümseyip terk 
etmek, yüz çevirmek demektir. Kendisini dünyadan çekip çeviren ve 
dinî hayata veren, âhirete yönelen kişiler için kullanılan bir tabirdir. 
Zâhid, esasen zühd ve takva sahibi olmakla beraber, zamanla işin özü-
ne inemeyen, dış kabukta (zâhirde) kalan, kuru ve şeklî ibâdetle uğra-
şan, dinî konularda anlayışı kıt kaba sofu dindarlar için kullanılan bir 
tabir haline gelmiştir145. Bu yönüyle de, âşığın sürekli kendisinden 

                                                
145 Zâhidliğin asıl manası için bkz. Mehmet Demirci“Zâhidlik Nedir? Dünya Ahiret 

Dengesi Nasıl Kurulur”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi,  İzmir 1987, Sayı: IV, s. 
105-126. 
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şikayetçi olduğu, yerilen bir tiptir. Zâhid, âşığı ahiretle korkutur, 
harâbat ehlini ayıplar.  

 
Neş’e-i el-yevme tüczâ ĥâśılın bulduķ bu gün 
Ŧâ‘n u teşnî‘ ķılma zâhid âşıķa ferdâ ile (10/4) 
 
Ġam-ı ferdâ ile zâhid bize ţa‘n eyleme imrûz  
Cemâli şem‘ine sûzan olan ‘uşşâķa pervâne (103/3) 
 
Ţa‘ne ķılma zâhidâ ehl-i harâbâta śaķın 
Iżţırârî çekdiler pâyin anuñ mey-hâneye (91/3) 
 
Zâhidin bu şekilde davranması, dînin zahiri ile uğraşmasından ve 

bu hususta taklidi geçememiş olmasındandır.  
 
Vücûd mülkini zâhid ķıl temâşâ 
Ķo taķlîdi haber bil sırr-ı lâdan (54/5) 
 
Zâhid geçerdi leźźet-i ĥûr ü ķuśûrdan 
Źevķ itse źerrece ķalbi eğer zi-ney (170/6) 
 
Zâhid, sürekli zahirde kaldığı için gerçeği idrak edemez, gönül 

şehrinden habersizdir ve bu yönüyle de yarasaya benzetilir. 
 
‘Arif eyler dem-be-dem çün Ka‘be-i vaśluñ ţavaf  
Zâhid-i hod-bîni gör ki Ka‘be dîvârın görür (92/3) 
  
Girmedi dil vilâyetine ehl-i zühd henüz 
Derd ehli bezm-i vuślata bulupdur žafer zi-ney (170/8) 
 
Şems-i tâbandur cemâlüñ zâhid idrâk eylemez 
Pes ne bilsün çeşm-i huffâş dîde-i nežžâreden (93/4) 
 
O, aşkın adâbını bilmeyen (122/4) ve aşktan nasibsiz (342/6, 

410), “kâsır idrâk” (153/6), riyâ sahibi (128/8), gerçekle arasında per-
de bulunan (230/3) bir kişidir. Onun muradı uçmak veya cennettir. 

 
Eğer uçmaķ ise zâhid murâduñ 
Uçur irken ķafesden mürġ-ı cânı (182/6) 
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Zâkir: Anan, hatırlayan, zikreden anlamına gelen Arapça bir ke-
limedir. Tekkelerde yapılan zikir sırasında, zikri hareketlendirmek için 
ilâhî okuyan kişi ile zikirde hazır bulunanlara verilen isimdir.  Bir be-
yitte çoğul şekliyle kullanılmıştır. Zâkirlerin yapmış oldukları zikirler 
canlarına azıktır.  

Görmeğe lâyıķ ola tâ ki cemâlüñ nûrını 
Źikrüñi źâkirlerüñ cânlarına zâd eyledüñ (140/6) 
 
Divan’da, on beyitlik bir gazelde “Hû isminin zâkirleri” redif 

olarak kullanılmıştır. 
 
Dil mürdesini ĥayy ider Hû isminüñ źâkirleri 
Arż u semâyı ţayy ider Hû isminüñ źâkirleri  
 
Ķalb-hânesin gülzâr ider bülbüli aña zâr ider  
Her demde seyr-i yâr ider Hû isminüñ źâkirleri 
 
Bezm-i elestüñ mestidür meydân-ı ‘aşķuñ cüstidür 
Yârüñ ķadîmî dostıdur Hû isminüñ źâkirleri 
 
Deryâ-yı tevĥîd itdi ġarķ pes aradan maĥv oldı farķ 
Oldı muĥîţ-i ġarb u şarķ Hû isminüñ źâkirleri 
 
Devr-i elestde hiśśesün ‘aşķ ile itdi ķıśśasun 
Def‘ itdi cümle ġuśśasun Hû isminüñ źâkirleri 
 
Derd ile girse kim yola oldı hidâyet ol ķula 
Śaymaz cihânı bir pula Hû isminüñ źâkirleri 
  
Ķodı bu yola cân u ten terk itdi yâr içün vaţan 
Ĥaķķı görür her źerreden Hû isminüñ zâkirleri 
 
İrdi kime fażl-ı ezel dost bezmine oldı maĥal 
Her müşkilini itdi ĥal Hû isminüñ źâkirleri 
 
Râh-ı fenâya kim gider yârin cemâlin ol görer 
Her bir dikende gül derer Hû isminüñ źâkirleri 
 
Fażlını ol Rabb-i Raĥîm itdi Fenâyîye ažîm 
Bulur ebed bâķî na‘îm Hû isminüñ źâkirleri (77/1-10) 
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5. Bazı Mutasavvıflar 
Fenâyî Divanı’nda meşhur mutasavvıflardan üç kişinin ismine 

rastlanmaktadır. Bunlar, Hallâc-ı Mansur, Feridüddin Attar ve Aziz 
Mahmud Hüdâyî’dir. 

 
Hallâc-ı Mansur: “Ene’l-Hak” dediği için idam edilen Hallâc-ı 

Mansur (ö. 309/922)’dan 6 ayrı beyitte aşk yolunda şehid edilmesi 
yönüyle âşık için bir benzetme unsuru olarak bahsedilmektedir. 

 
Nûş idüp maĥbûb elinden câm-ı vaĥdet cür‘asın 
Keşf-i râz itse n’ola Manśur-veş berdârımuz (7/4) 
 
N’ola nûş eylese câm-ı hüviyyet cür‘asın Ĥallâc 
Muĥabbet dârına ber-dâr olan lâ-büd olur Mansûr (95/3) 
 
Ka‘be-i nûr-ı cemâlüñ mervesi virdi śafâ 
Nuśret-i fetĥ-i mübînden bizi Manśûr eyledi (133/5) 
 
Ĥarîm-i vaĥdetüñ n’ola olursa maĥremi Ĥallâc 
Fenâ dârında varını ķılan ifnâ olur Manśûr (157/2) 
 
Feżâ-yı sırr-ı tefrîde ir ey cân 
Ķadem baśmadı ol meydâna Ĥallâc (183/7) 
 
Olursa feyż-i aķdesden dil ü câna n’ola i‘tâ   
Muĥabbet dârına ber-dâr olan lâ-büd olur Manśûr (281/4) 
 
Feridüddin Attar: İranlı meşhur mutasavvıf Feridüddin Attar146 

(ö. 618/1221), birisi aynen tekrar edilen, altı ayrı beyitte geçmektedir. 
Bu beyitlerden beşinde eseri Mantıku’t-Tayr’la birlikte anılmakta, 
yine aynı beyitlerde Kaf Dağı ve Ankâ ile birlikte âşık için bir ben-
zetme unsuru olarak kullanılmaktadır. 

 
Manţıķu’ţ-Ŧayr oldı ehl-i vaĥdete hâl ü haţţuñ 
Hemçu Aţţâr tercümân itmek dilersin ey göñül (52/5) 

                                                
146 Hayatı için bkz. M. Nazif Şişmanoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA., İstanbul 1991, 

IV, 95-98. Ayrıca bkz. Mürsel Öztürk, Anadolu Erenlerinin Kaynağı Horasan, 
Ankara 2001, s. 268-273. 
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Hemçü ‘Aţţar ey Fenâyî  Manţıķu’ţ-Ţayr bilmeyen 
Ķâfa varup görmek ister ol bizüm ‘Anķâmuzı (75/5) 
 
Manŧıku’ŧ-Ŧayr ey Fenâyî  hemçü ‘Aŧŧâr bilegör 
Nice görür Kûh-ı Ķâfa varmayan ‘Anķâsını (286/7) 
 
N’ola ‘Aŧŧâr-veş bilse lisân-ı mürġı 
Maĥv ider kûh-ı vücûdını iren ‘Anķâya (320/5) 
 
Aziz Mahmud Hüdâyî: Celvetiyye tarîkatının kurucusu ve aynı 

zamanda Fenâyî’nin şeyhi olan Aziz Mahmud Hüdâyî147 (ö. 
1038/1628) için iki ayrı tarih şiiri  bulunmaktadır. Ayrıca bir beyitte 
de kendisinden bahsedilir. 

  
Eyledi ‘azm-i beķâ ol sâlik-i râh-ı Hudâ 
Olmaġa ĥalvet sarayı ‘âlem-i ‘uķbâda đayf 
Fevtine târîh içün kesbi teessüfle didi 
Âh ķuŧbu’l-etķıyâ Maĥmud Efendi göçdi ĥayf (159) 
 
Bulursa şems-i źâtından Fenâyî  n’ola nîm-źerre 
Ķamuya mebde’ ü münşî Hüdâyîden du‘âdur hep (160/7) 
 
Yumdı göz dâr-ı fenâdan pîr-i śadr-ı śâdıķân 
Gördi hep ġafletde yanur n’eylesün halķ-ı cihân (345/1) 
 
Ol ‘Azîzüñ rûĥ-ı pâkine du‘âlar idenüñ 
Ĥażret-i Ĥaķ eylesün anları firdevs âşiyân (345/13) 
 
Rûĥ-ı ķudsiydi Hüdâyî ŧarĥ-ı kevneyn eyledi 
Cevher-i ferd oldı ķıldı lâ mekân ilin mekân (345/16) 

                                                
147 Hayatı için bkz. H. Kamil Yılmaz,  Azîz Mahmud Hüdâyi, Hayatı-Eserleri-

Tarîkatı, İstanbul 1990. 





 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

CEMİYET VE TABİAT 
 
A. CEMİYET 
Fenâyî Divanı’nda cemiyetle ilgili pek çok ifadeye rastlanmak-

tadır. Biz bunları,  bezm, oyunlar, sanatlar, şahıslar, şehirler, rezm vb. 
gibi gibi alt başlıklar halinde harf sırasına göre işleyeceğiz. 

 
1. Bezm 
İçkili, eğlenceli meclis, sohbet ve içki meclisi dernek olan bezm, 

divan şairlerinin çokça işledikleri konulardan biridir. Sevgili, sâkî, 
mey, mutrib (çalgıcı) ve musikî de bu toplantıların vazgeçilmez unsur-
larındandır. İlkbahar mevsiminde kırlarda yapılan bu eğlence toplantı-
sı, evlerde ve meyhânelerde de (mecâzen tekkede) yapılır. Davetlilerin 
büyük bir daire oluşturacak şekilde oturduğu bu mecliste, bazen elinde 
içki testisi ile sâkî, bazen de sadece peymâne (kadeh) döner1. Mumun 
aydınlattığı loş bir ortamda, musikî ve güzel kokulu tütsüler arasında 
sabahlara kadar bu eğlence sürüp gider. Bezm, her ne kadar dünyevî 
bir eğlence olarak görülse de, divan şiirinde ve özellikle mutasavvıf 
şairlerin şiirlerinde bu meclisle ilgili olarak anılan sâkî, mey, câm, 
peymâne, sâğar vb. tabirlerden her biri tasavvufî anlamlara sahiptir. 
Buna göre meyhâne, tekke ve ârifin bâtını; pîr-i mugan, aşk şarabını 
sunan mürşid-i kâmil, mey, aşk-ı ilâhî2; bezm, zikir ve ayin meclisi; 
sâkî, şeyh; câm ve peymâne ise şeyhin dudağı için rumuz olarak kul-
lanılır3.    

Divan’da bezm ile ilgili olarak; hum-hâne / hum-hâre 
(meyhâne), sâkî, deyr-i mugân (meyhâne ve meyhâneci), mey, şarap, 
hamr, sehbâ (kırmızı şarap), cür‘a, câm, peymâne, sâgar, mest, humâr, 
hüş-yâr vb. terimler çok sık olarak geçmektedir. Birçok beyitte geçen 
bu terimlerden her biri, tamamen tasavvufîdir ve yukarıda verdiğimiz 
anlamlarıyla kullanılmıştır. Çeşitli beyitlerde yer alan bezm (meclis);  
ezel bezmi, vuslat bezmi  ve bezm-i âlî olarak çeşitli isimlerle anılır. 
Ezel meclisinde vahdet şarabından içen gönül, iki dünya isteğinden 
vazgeçmiştir. 

 
                                                
1 İ. Pala, a.g.e., s. 84. 
2 N. Pekolcay vd., a.g.e., s. 103. 
3 Bezmle ilgili bkz. A. Sırrı Levend, Divan Edebiyatı/Kelimeler ve Remizler Maz-

munlar ve Mefhumlar, 4. Basım, İstanbul 1984., s. 307-322.  
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İçen vaĥdet şarâbından 
Ezel bezminde sâķîden 
‘Ubûr itse ‘aceb midür  
Göñül dünyâ vü ‘uķbâyı (315/3) 
 
Bezm-i vaśluñ cür‘asından sâķiyâ śun sâġarı 
Nûş idenlerüñ ola her dem du‘âsı müstecâb (128/7) 
 
Hümâ-yı hû vü yâ hûyı göñül mürġı şikâr itdi 
Muĥabbet sâġarın sâķî śunalı bezm-i ‘âlîden (143/2) 
 
Aslında bir mürşid-i kâmil olan sâkî tarafından, tertemiz bir ka-

dehle sunulan, bâkîlik (6/1, 11/4) ve aşk meyinden içen âşık, sırlara 
vakıf bir hale gelir (60/8). Sunulan bu içki, bazen visâl veya vuslat 
(38/3, 68/4, 177/6, 219/2), bazen irfan (41/2), bazen de muhabbet ka-
dehiyle verilir. Vahdet cür‘ası için melâmet yoluna düşen aşığın 
(242/6), bu son yudumda eli titrer, ayağı tutmaz bir hal alır (38/3) . 
Çünkü onu, namus ve arı terk ederek, melâmete düşüren şey, aşk-ı 
ezel cür‘asıdır (97/5). Bezm-i belâda bu meyden içen, kesret alemi 
olan bu dünyayı bir hiç mesabesinde görecektir (110/4). Her ne kadar, 
meyhâneye gidiyor diye zâhidin kınamasıyla karşı karşıya kalsa da 
(91/3), bezm-i ezel sâkîsinin cana sunduğu kadehle birlikte, âşığın 
gönlü sürekli olarak aşk kokusu yaymaya başlar (74/5). Aşk kadehin-
den yudumlanan (88/3) ve sâkî elinden içilen bu bâde öyle bir bâdedir 
ki, iki cihanda da sarhoşluğu yoktur.  

 
Fenâyî  içegör bir bâdeden kim    
İki ‘âlemde olmaya ħumârı (193/7) 
 
Ħumârın görmedi iki cihânda 
İçenler dest-i sâķîden bu câmı (237/3) 
 
Aslında feyz-i İlâhî olan bu içki, bitip tükenmeyecek  ve içildik-

ten sonra da baş ağrısı, sersemlik ve ağırlık vermeyecek olan bir içki 
ya da şaraptır. 

 
Lâ-yezâlî ħamrınuñ çıķdı ħumârı başına 
Vaĥdetüñ peymânesin nûş ideli ħum-ħâreden (93/5) 
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Tecellî-i cemâl oldı dile vech-i celâlîden 
Anuñ’çün mest ü şeydâyım şarâb-ı lâ-yezâlîden (144/1) 
 
Sâkînin (şeyhin) dudağının gözünden veya bizzat dudağından 

sunulan bu içkiyle, can kendinden geçer. Hakîkat ehli olan sâlike su-
nulan bu göz içkisi, sâlik derecesinde bulunan kişiyi, deyr-i mugân 
(mürşid-i kâmil) mertebesine ulaştırır. Çünkü burası vahdet meyhane-
sidir. Aşk kadehinden sunulan içki, mürşid-i kâmilin saf, berrak ve 
halis dudağının şarabı olduğu için sarhoşluk vermez ve aynı zamanda 
ölü gönüllere de hayat bahşeder. 

 
‘Ayn-ı lebinden dem-be-dem sundı çü sâķî cür‘asın  
Cân nice mest olmaya ki ol ikisi peymânedür (96/10) 
 
Ehl-i ĥaķîķat sâlike devrinde ‘aynüñ sâġarı 
Deyr-i muġân olur yeri ser-ĥalķa-ı ħum-ħânedür (96/5) 
 
İçenler la‘l-i nâbuñ cür‘asından 
İki ‘âlemde görmedi humârı (169/2) 
 
Mürde diller n’ola bulsa la‘l-i nâbuñdan ĥayât 
Câm-ı ‘aşķuñ nûş iden görmez dü-‘âlemde ħumâr (299/5) 
 
Sâkînin dudağı, renginden dolayı kırmızı bir kadehi andırır. Mu-

habbet (aşk) içkisinin dağıtıldığı vahdet meyhânesinde, safâ câmı olan 
o kırmızı kadehten içen alem halkı, ölmekten asla gam yemez.  Çünkü 
onlar, “ifnâ-yı vücûd” ederek, sonsuz bir hayata ulaşmışlardır. Bâde 
içmelerine ve sarhoş olmalarına rağmen, bu mecliste bulunanların akıl 
durumlarında da  herhangi bir eksiklik bulunmamakta ve ayık olma 
hali devam etmektedir.  

 
Ħalķ-ı ‘âlem câm-ı la‘lüñden nice mest olmasun 
Nergis-i mestüñ ile mest oldılar ħum-ĥânemüz (318/4) 
 
İçürdi câm-ı la‘lüñden muĥabbet cür‘asın sâķi 
Dökersem çeşm-i ħun-rîzüñ ‘aceb mi dem-be-dem ķanum 

(147/5) 
 
Câm-ı la‘lüñ nûş iden ölmekden aślâ ġam yemez 
İrdi bir bâķî ĥayâta ķıldı ifnâ-yı vücûd (275/6) 
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Ħum-ħâne-i vaĥdetden mest oldı Fenâyî  çün 
Bu vech ile oldı ol bu bâde ile hüş-yâr (199/7) 
 
Sâkînin (şeyh, pîr) de çeşitli mertebeleri vardır. Bunlardan bir 

kısmı yüksek mertebede, diğer bir kısmı ise daha aşağı derecedir.   
 
Bu bezmüñ sâķisi cümle bir iken 
Kimi a‘lâ kimi ednâ niçündür (209/2) 
 
Aşk sâkîsi, sarhoşluk vermeyen içkiyi kimi zaman mutluluk ve-

ren sâfa kadehiyle, kimi zaman aşk kadehiyle, kimi zaman hû kade-
hiyle, kimi zaman da cana can katan, ruha tazelik veren bir kadeh 
(câm-ı ruħ-efzâ) ile sunar. Aşk şarabı, içeni ilahî aşk ile çılgına çevi-
ren bir içkidir. 

 
Śunalı sâķî-yi ‘aşķuñ ezel câm-ı ruħ-efzâyı     
İder bezm-i cihân içre anuñ’çün bizi şeydâî (192/1) 
 
Geçür bu bezm-i keŝretden nažar ķıl sırr-ı vaĥdetden 
İçür ‘aşķuñ şarâbından olalum dâimâ şeydâ (355) 
 
Sâlikin içmesi gereken ve gönül olarak ifade edilen asıl içki ise, 

yüce mecliste, melek tarafından, felek kadehiyle verilen içkidir. 
 
İçerseñ ey göñül şol meyden iç kim 
Melek sâķî felek peymânesidür (171/4) 
 
2. Oyunlar 
Divan’da erkekler tarafından bir meydanda topluca oynanan iki 

oyundan, cirit ve köy göçtü oyunundan bahsedilmektedir. 
 
Cirit: At üzerinde ve çevgân denilen topu tutup almaya mahsus 

ucu eğri bir sopa ile oynanan bir meydan oyunudur. İki ayrı beyitte; 
çevgân, top, meydan ve merdâne kelimeleri ile geçmektedir. 

 
Çevgân-ı muĥabbetle vaĥdet ŧopını ķapduķ 
Meydan-ı fenâ içre merdâneleriz cânâ (341/3) 
 
Başını ţop eyleyüp giren fenâ meydanına 
Lâ mekân milkinde çaldı ol topuñ çevgânını (80/4) 
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Köy Göçtü: Bu oyun hakkında Ahmet Talat Onay (ö. 1956) şu 

bilgileri vermektedir: “Erkek oyunudur. Oyuna girecek kaç kişiyse 
birbirini eş tutarlar. Çiftlerce meydana çıkarlar. Her çıkanın biri mese-
lâ (A) diğeri (B) olur. (A)lar paranın tura, (B)ler yazı tarafını almak 
üzere havaya bir para atılır. Tura gelmiş ise (B)ler bir geniş daire teş-
kil etmek şartıyla uzun fasılalarla rükû halinde eğilirler. (A)lar bunla-
rın sırtına binip birbirine top atarlar. Top yere düşünce derhal (B) ta-
kımı “köy göçtü, biz de göçelim” diye bağırarak birden ayağa kalkar-
lar. Düşen, kalkan bir kızılca kıyamettir kopar. Bu defa (A)lar yatar 
(B)ler onların üstüne oturup oynarlar; oyun böylece devam eder. Açık 
hava oyunu ise de küçük mikyasda bir kadro ile sarayların odalarında 
oynanırmış. Nedim, bir şiirinde: 

 
Köy göçtüde destârın alıp destine kasden 
Öldürdü beni dâl arakçîn ile kâfir  
 

ifadelerini kullanmaktadır. Bu beytin izahında “esir almaca nev’inden 
bir oyun” diye tarif edilmiş ise de bu Lâle Devri kış geceleri saraylar-
da davetlilerle iç oğlanları arasında bir çeşit sırta binmece oyunudur”4. 
Divan’da bir beyitte geçmektedir. 

  
Fenâ ehli n’ola irse beķâya 
Fenâyî  eski yurtdan kûy göçdi (156/5) 

 
3. Rezm 
Kavga, cenk ve savaş anlamına gelen rezm, divan şairlerinin, şi-

irlerinde çokça işledikleri konulardandır. Daha çok bezm ile birlikte 
ele alınır. Harp ilanı, harpten muhtelif sahneler, hücum, düşmanın 
bozguna uğrayışı gibi konularla birlikte, savaşta kullanılan silahlar, 
atlar ve at takımları da rezm çerçevesi içerisinde işlenir5.  

Fenâyî Divanı’nda az da olsa, rezm ile ilgili olarak ok, yay, 
peykân ve kement gibi bazı savaş aletlerinden bahsedilmektedir. Çe-
şitli beyitlerde geçen savaş aletleri, savaşla ilgili olmayıp, daha çok bir 
teşbih unsuru ile gönül ve sevgilinin vasıfları olarak kullanılmıştır. Bir 
beyitte ok ve yay birlikte anılır. 

 

                                                
4 A. Talat Onay, a.g.e.,  s. 261-262.  
5 Rezm ile ilgili bkz. A. Sırrı Levend, a.g.e., s.349-376. 
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Śafâsından cihânuñ cân uśandı 
Oķunı atdı vü yâyını yaśdı (243/1) 
 
Bir başka beyitte ise;  sehm (ok), hisse ve pay anlamını da çağ-

rıştıracak şekilde, tevriye sanatı yapılarak kullanılmıştır. Aynı beyitte, 
okun ucundaki delici madenî kısım olan peykân  (temren) da geçmek-
tedir. 

 
N’ola śaķlarsa Fenâyî  cândan özge sırruñı 
Ki ezel sehminden irmiş cânına peykân imiş (35/6) 
 
Diğer bir beyitte gönül, her kazâ okunun hedefi olan bir nişan 

tahtasına benzetilmektedir. 
 
Göñlümi itdüñ nişâne her ķażanuñ tîrine 
Ol nişân-ı bî-nişân itmek dilersin ey göñül (52/4) 
 
Bir beyitte de, sevgilinin zülfü kement,  âşık ise o zülfün kemen-

dinin esiri olarak vasfedilmiştir.    
 
Melâĥat milkinüñ sensin Emîri 
Kemend-i zülfüñüñ oldum esîri (106/1) 
 
Divan’da, bu saydıklarımızdan başka, rezm ile ilgili olarak şehit 

tabiri de geçmektedir.    
 
Şehid ol ‘aşķ içinde śâdıķ iseñ 
Ki haķdur ol şehîdüñ ķan bahâsı (150/4) 
 
4. Sanatlar 
Fenâyî, bir çok şiirinde, hat sanatı ile ilgili ifadelere (gubâr, 

reyhânî vb.) ve bazı mûsikî terimlerine (rast, nevâ, usül, edvâr vb.) yer 
vermektedir.   

 
Hat: Türk süsleme sanatlarından biri olan hat6; çizgi, yazı, genç-

lerde yeni çıkmaya başlayan bıyık ve sakal, ayva tüyü gibi anlamlara 
gelmektedir. Kelimenin tüy ve yazı anlamları göz önünde bulunduru-

                                                
6 Süsleme sanatları için bkz. Rıfkı Melül Meriç, Türk Tezyinî Sanatları, İstanbul 

1937. 
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larak, yanak sayfası üzerindeki yazılar olarak da şiirde tevriye ve îhâm 
sanatları oluşturacak şekilde sıklıkla kullanılır. Bir beyitte yüzde çıkan 
ayva tüyleri olarak kullanılmıştır. 

 
Göñül ġavvâś gibi  cân terkin urdı 
Yüzüñde žâhir olan ħaŧŧ u ħâle (36/4) 
 
Bir başka beyitte; gubâr, nesih ve reyhâni7 yazı çeşitleri, kelime-

lerin ikinci anlamlarını da düşündürecek şekilde, birlikte anılmaktadır. 
 
Ķamû haţ śâĥibin ġubâr eyler 
Nesħ iderse ħaţında reyĥânî (68/6) 
 
Bir diğer beyitte ise, can tahtına oturan aşk sultanının fermanı 

olarak bahsedilmektedir.  
 
Çün cülûs itdi geçüp sulţân-ı ‘aşķ cân taħtına 
Yazdı zülfüñ ħaţţını kim nüsħa yoķ dîvânuma (74/3) 
 
Mûsikî: Seslerin yapısından bahseden bir sanat ve ilim olan 

musikî, gök cisimlerinin belli bir ahenk ve uyum içerisinde dönmesi 
esas alınarak meydana getirilmiştir. Bu nedenle de “Devir” veya 
“Edvâr” ilmi olarak da isimlendirilir. Eskilerce, matematik ilimlerin-
den bir bölüm olarak da kabul edilen musikîde, dört şube, anâsır-ı 
erbaayı; on iki makam, on iki burcu; yedi ses, yedi yıldızı (seb‘a-ı 
seyyâre); yirmi dört şube, yirmi dört saati ve kırk sekiz terkîp, hicri 
yıldaki kırk sekiz haftayı karşılamaktadır8.  

Birçok beyitte musikî ile ilgili terimler ve musikî makamların-
dan bir kısmının ismi geçmektedir. İki ayrı beyitte, gök cisimleriyle 
irtibatlandırılarak, makam, usul ve edvârdan bahsedilir. 

 
Nişânın görmek isterseñ Fenâyî ‘âlem-i ġaybuñ 
Maķâmâtın sema‘  eyle usûl ile bu edvâruñ (16/9) 
 
Çarh çenberinde ţutdı devr-uśûlini revân 
Naġmesini râstdan ‘uşşâķa âġâz eyledi (111/3) 

                                                
7 Bu yazı çeşitleri için bkz. Hüsrev Subaşı, Yazıya Giriş, İstanbul 1987, s. 10-23;  I. 

Hakkı Baltacıoğlu, Türklerde Yazı Sanatı, Ankara 1993, s. 34-67. 
8 Bkz. İskender Pala, a.g.e., s. 366-367. 
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Beyitlerde geçen makâm; durak, durulan yer, musikîde âhenkli 
sesler topluluğu ve tasavvufta sâlikin gayreti neticesinde yükseldiği 
yerdir. İşitmek anlamına gelen semâ, aynı zamanda Mevlevîlerde mü-
zik eşliğinde vecde gelerek belli bir ritim içerisinde sağdan sola doğru 
dönülerek yapılan ayin şeklidir. Usûl de yine bir tasavvuf ve musikî 
terimidir. Musikî ilminin nazariyatından bahseden kitaplara verilen 
isim olan edvâr, musikî usulleri anlamında da kullanılır9.  

Çeşitli beyitlerde musikî ile ilgili olarak; çalgı ve çalgıcı (127/7), 
on iki musiki makamı (53/4) ve bu makamlardan; hicâz, nevâ, uşşâk, 
ırak, şehnâz ve râsttan bahsedilmektedir. Bir beyitte on iki makam ve 
bu makamlardan dördü birlikte kullanılmıştır. 

 
Geh hicâz ider nevâsın gâhi ‘uşşâķ u ‘ıraķ 
Gösterir isnâ ‘aşerden ol hevâ-yı sünbüli (53/4) 
 
Bir beyitte; uşşâk, nevâ, râst, ırak ve hicâz makamı topluca veri-

lirken, iki ayrı beyitte ise bu makamlarla birlikte şehnâz da belâ bağı 
ve gönül bülbülünün inleyişlerine benzetilmektedir. 

 
Eyle ‘uşşâķa nevâñı râstdan 
Ķo ‘ırâķ ile ĥicâzı ey dede (127/5) 
 
Bülbül-i dil âşiyân-ı aśla pervâz eyledi 
Geh ‘ırâk idüp nevâsın gâh şehnâz eyledi (111/1) 
 
Bülbül-i bâġ-ı belânuñ kârı efġân olmasun 
Geh ĥicâz eyle nevâñı gâhi ‘uşşâķa ‘ırâķ (233/4) 
 
5. Şahıslar 
Fenâyî Divanı’nda çeşitli vesilelerle ilgili olarak adından bahse-

dilen bir çok kişi bulunmaktadır. Biz bunları; tarihî şahsiyetler, tarihî-
efsanevî şahsiyetler ve masal kahramanları olarak ele alacağız.  

 
Tarihî Şahsiyetler  
 
Mahmud-Ayaz: Bir beyitte Gazneli Mahmud (ö. 1057) ve köle-

si Ayaz’dan bahsedilmektedir. Ayaz, akıl, bilgi ve sadakatte çok 

                                                
9 Bu terimler için bkz. İskender Pala, a.g.e., s. 321, 434, 504, 150. Ayrıca bkz. A. 

Sırrı Levend, a.g.e.,  s. 241-252. 
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mümtaz bir kimse olduğu için Sultan Mahmud tarafından çok sevil-
mektedir. Onun Ayaz’a sevgisi şark edebiyatında Leyla ve Mecnun, 
Ferhad ve Şirin efsaneleri gibi önemli mevzulardan olmuştur10. 

 
Añla gel seb‘a’l-meŝânî remzini 
Ol bu Maĥmûd’uñ Ayaz’ı ey dede (127/4) 
 
Sultan Mehmed: III. Murat’ın Safiye Sultan’dan olan oğlu III. 

Mehmet, babasının şehzadeliği sırasında 1566’da Manisa’da  doğdu. 
Dönemin tanınmış âlimlerinden tahsil ve terbiye görerek yetişmiş olan 
III. Mehmet’in iki ay süren sünnet düğünü (sûr, sûr-ı Hümâyûn) Os-
manlı tarihinde önemli bir yer işgal eder. Babasının vefatı üzerine 27 
Ocak 1595’te tahta geçti. Kanuni’den sonra terk edilen padişahın or-
dunun başına geçip savaşa çıkma adeti III. Mehmet tarafından tekrar 
gerçekleştirilmiştir. Ordunun başında Avusturya üzerine yürüyen ve 
Haçova Meydan Savaşı (1595)’nı kazanan III. Mehmet, tarihte “Eğri 
Fatihi” diye de anılır.  Bizzat savaşa gitmesi ve zafer kazanması top-
lum üzerinde büyük moral desteği olmuştur. 20-21 Aralık 1603’te 
vefat etti11. Fenâyî de, bu zafer sebebiyle, hakkında on iki beyitlik bir 
kaside yazmıştır. Şâir, bu zaferi sebebiyle övdüğü III. Mehmet’ten 
aynı zamanda yeni zaferler beklentisi içerisindedir. 

 
Nümâyân oldı ‘âlemde yine gör śun‘-ı Raĥmânı 
İrişdi berr ile baĥre Ħudânuñ luŧf u iĥsânı  
 
Çü mihr-i devletüñ oldı ŧulû‘ı bürc-i nuśretden  
‘Adû-yı bed-nihâd görse n’ola envâ‘-ı ħüsrânı 
 
Şeref bürcinde bedr ola dem-â-dem ŧâli‘-i baħtı 
Hilâl-âsâ teraķķîde ola ‘ünvân-ı ‘Oŝmânî 
 
Cenâb-ı hażret-i Sulŧân Meĥemmed  Ħân-ı Ġâzî kim 
Cihânı eyler âsûde anuñ ĥükm-i humâyûnı 
 
Ne cânibe sa‘âdetle ķudûmı eyleye iķbâl 
Hıżır İlyâs refîķ olup ola Bâri nigeh-bânı 

                                                
10 Bkz. A. Talat Onay, a.g.e., s. 279-280. 
11 Hayatı için bkz. Mücteba İlgürel, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstan-

bul 1989, X, 403-412. 
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Mübârek ide bu fetĥi Cenâb-ı Ĥażret-i Raĥmân 
Umarız ‘an-ķarîb ola nice nuśretler erzânı 
 
İki ‘âlem merâmıyla hemîşe olıser mesrûr 
Müsaħħar eyleyüp Bâri yedüñde kâfiristânı 
 
Nihâl-i hoş hırâmuñla cihân gülzârı vâr ola 
Müsellem şânuña ancaķ bu üslûb-ı cihân-bânı 
 
Semâ-yı evc-i rif‘atde hümâ-veş ‘âlî-pervâz ol 
Semend-i devletüñ itsün murâduñ üzre cevlânı 
 
Śun ey sâķî sürûr-encâm olan câmı neler çekdüñ 
Belâ-yı derd-i gerdûnı cefâ-yı çerh-ı devrânı 
 
Serîr-i salŧanatda gün gibi dâim ser-efrâz ol 
Münevver eyleye vechüñ bu nüh-fîrûze eyvânı 
 
Fenâyî ġonca-ı bahtı ola güller gibi handân 
Cihân durduķca âbâdan ola âyîn ü erkânı (261/1-12) 
 
Bir müfrette isim verilmeden bir padişahtan bahsedilmektedir ki 

bu kişinin de III. Mehmet olduğunu düşünüyoruz. 
 
Pâdişâhum Ĥaķ seni yavuz nažardan śaķlasun 
Pür-nihâl-i tâzesin Mevlâ haŧardan śaķlasun (400) 
 
Şehzâde Mustafa: III. Mehmet’in oğludur. Babasının şehzade-

liği sırasında 1591’de Manisa’da doğdu. I. Ahmet’in vefatı (22 Kasım 
1617) üzerine tahta geçti. Yıllarca öldürülme korkusu içinde yaşadığı 
için aklî dengesi yerinde olmayan I. Mustafa 26 Şubat 1618 tarihinde 
tahttan indirildi. II. Osman’ın tahttan indirilmesi üzerine ikinci kez 
tahta geçen I. Mustafa 10 Eylül 1623’te tekrar tahttan indirilerek Top-
kapı Sarayı’ndaki dairesine kapatılmış ve 1639’da vefat etmiştir12. 
Divan’da bulunan Arapça bir müfrette, sadece M nüshasında “Târîh-i 
Şehzâde Śulŧân Muśŧafa” başlığıyla geçmektedir. 

    

                                                
12 Hayatı için bkz. M. İlgürel, a.g.e., s.431-433, 441-448.  
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Büşrâ le-ķad enceze’l-iķbâlü mâ-ve‘adâ 
Kevkebü’l-mecdi min ufuķı’s-sa‘âdeti ķad bedâ (366) 
 
Valide Sultan: Padişah III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan, 

1597’de Eminönü’nde büyük bir cami yaptırmak istemiş ve bu cami-
nin yapılması için Hassa başmimarı Davud Ağayı görevlendirmişti. 
İnşaat başladıktan kısa bir süre sonra mimar vefat etti. Bunun üzerine 
çalışmaları sürdürmek üzere Dalgıç Ahmet Ağa başmimar olarak gö-
revlendirildi. 1605 yılında Safiye Sultan’ın vefat etmesi üzerine inşaat 
çalışmalarına ara verildi. Bu cami 1682 yılında IV. Mehmet (1648-
1687)’in annesi Valide Hatice Turhan Sultan, “Yeni Valide” veya 
kısaca “Yeni Câmii” olarak bilinen bu caminin bitirilmesini istedi. 
Mimar Mustafa Ağa tarafından sıkı bir çalışma ile üç yılda bu külliye 
tamamlandı. Açılışı 1663’te oldu13. Divan’da, “ Ķaśîde Der-Ĥaķķ-ı 
Câmi‘-i Vâlîde Sulŧân” başlığıyla yedi beyitlik bir tarih şiiri bulun-
maktadır.   

 
Cenâb-ı hażret-i Vâlîde Sulŧân 
Ola ‘izzetle dâim şâd ü handân( 262/1) 
 
Yine bu caminin yapılışı için “Târîĥ-i Câmi‘-i Şerîf li-Vâlîde 

Sulŧân” başlığıyla iki beyti Arapça olmak üzere, toplam üç beyitlik bir 
tarih şiiri daha bulunmaktadır. Bu şiirin ilk beytinde de Valide Sultan 
ismi geçmektedir. 

 
Ķad benâ Vâlîde Sulŧân câmi‘an 
Ħâliśen li’l-‘âlimîne’l-‘âmilîn (353/1) 
 
Yine bir müfrette, caminin yapılıp bitirilmesi sebebiyle Valide 

Sultan’dan bahsedilmektedir.   
 
Ĥażret-i Vâlîde Sulŧân Câmi‘i oldı tamâm 
Cennet-i ‘adnini Mevlâ eylesün aña maķâm (379) 
 
Şiirde geçen valide sultanın Safiye Sultan mı, yoksa Hatice Tur-

han Sultan mı olduğu açıkça belirtilmemesine rağmen, 353 nolu tarih 

                                                
13 Bkz. Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986, s. 347; Tahsin Öz, 

İstanbul Camileri, Ankara 1964, s. 84. 
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şiirinin 1664’ü göstermesi sebebiyle bunun Hatice Turhan Sultan ol-
duğu ortaya çıkmaktadır.  

 
Vezir: Bir müfrette, vezir olduğunu düşündüğümüz bir kişiden 

isim verilmeden bahsedilmektedir. 
  
İlâ-yevmi’l-ķıyâm olsun mükerrem 
Cenâb-ı Ĥażret-i Pâşâ-yı Ekrem (392) 
 
Yedi beyitlik bir tarih şiirinde de vezir olan bir kişiden yine isim 

belirtilmeden bahsedilmektedir. Şiirin ebced karşılığı 1056 (1646)’dır.  
1640-1648 yılları Sultan İbrahim dönemidir. Bu yıllar arasında vezir-
lik makamında bulunan birçok kişi vardır14. Bunlar; 1638 yılında veza-
rete getirilen dönemin güçlü ve dirayetli vezirlerinden Kemankeş Kara 
Mustafa Paşa (idamı 1644), Sultan-zâde Semin Mehmet Paşa (ö. 17 
Aralık1645), Salih Paşa (idamı 16 Eylül 1647), Kara Musa Paşa (sa-
dece beş gün vezirlik yapmıştır), Hezarpâre Ahmet Paşa (azli ve idamı 
Ağustos 1648), Koca Mehmet Paşa (7 Ağustos 1648’de vezir oldu) ve 
Cinci Hoca (idamı 1648)’dır. Bu duruma göre şiirde bahsi geçen vezir, 
Salih Paşa olmalıdır.  

 
Yine ķıldı Ħudâ ħalķa ‘inâyet 
İrişdi ehline mühr-i śadâret (344/1) 
 
Sürûran didi târîħin Fenâyî 
Bi-ĥamdi’llâh yerin buldı vezâret (344/7) 
 
Şeyhü’l-İslam: Bir müfrette, şeyhülislamlık makamına geçen 

bir kişiden isim verilmeden bahsedilmektedir. 
  
Ŝenâ eylerse n’ola ħâs ile ‘âm 
Henüz buldı maķâmın Şeyħü’l-İslam (395) 
 
Bu kişinin, Osmanlı devletinin en büyük şeyhülislamlarından bi-

ri olan, üç kez bu makama getirilen ve aralıklarla 20 yıla yakın bu 

                                                
14 Dönemle ilgili bkz. Abdülkadir Özcan vd. Osmanlı Ansiklopedisi Ta-

rih/Medeniyet/Kültür, İstanbul 1996, IV, 82-108; M. İlgürel, a.g.e., s. 491-505. 
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görevde kalan Zekeriyya-zâde Yahya Efendi (ö. 1644) olduğunu dü-
şünüyoruz15. 

 
Ahmed Efendi (Ağa): Divan’da “Ahmed”, “Ahmed Efendi” ve 

“Ahmed Ağa” şeklinde bir isim geçmektedir. Üç beyitlik bir tarih şii-
rinde “Ahmed Efendi” şeklinde geçen bu ismin, tam olarak kim oldu-
ğu belli değildir. Yedi beyitlik bir gazelde (344) bu isim “Ahmed 
Ağa” şeklinde verilmektedir. Aynı şiirin ikinci beytinde bulunan 
“Yapdı beytin” ifadesinden dolayı bu kişinin, Yeni Valide Camii’nin 
mimarlarından olan Dalgıç Ahmed Ağa (ö. 1607)16 olabileceğini sanı-
yoruz. Bununla birlikte Ahmed Ağa’nın 1607’de ölmüş olması göz 
önünde tutulduğunda söz konusu beyitlerden çıkan tarihler farklı bir 
Ahmed Ağa’yı ortaya çıkarmaktadır. Aynı dönemde yaşayan bir diğer 
Ahmet de şeyhülislam Muîd Ahmed Efendidir (ö. 1647)17. Fakat söz 
konusu beyitlerde, bahsedilen kişinin şeyhülislam olduğuna dair de bir 
işaret bulunmamaktadır.  

 
Cenâb-ı ĥażret-i Aĥmed Efendi 
İrişdi aña Ĥaķķuñ luŧfı bî-ĥad (158/1) 
 
Didi fevtine hâtif târîhini 
‘Urûc itdi maķâm-ı ünse Aĥmed (158/3) 
 (1644) 
 
Yapdı beytin yümn ile Aĥmed Aġa 
Bâri müşkillerini âsân ide (343/2) 
 (1046) 

                                                
15 Hayatı hakkında bkz. İlmiye Salnâmesi Osmanlı İlmiyye Teşkilâtı ve Şeyhülislâm-

lar (Haz. Seyit Ali Kahraman, Ahmed Nezih Galitekin, Cevdet Dadaş), İstanbul 
1998, s. 364-367; Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin, Devhatü’l-Meşâyih, İstan-
bul 1978, s. 46-47;  M. İlgürel, a.g.e., s. 496-497. 

16 Hayatı hakkında bkz. Zeki Sönmez, “Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Hassa 
Mimarlar Ocağı’nın Yeri, Örgütlenme Biçimi ve Faaliyetleri”, Osmanlı, Ankara 
1999, X, 184-189; Oktay Aslanapa, a.g.e., s. 319. 

17 İlmiye Salnâmesi Osmanlı İlmiyye Teşkilâtı ve Şeyhülislâmlar, s. 372-374. 
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Ca‘fer: Sadece bir beyitte ismi geçen Ca‘fer’in kim olduğu net 

değildir18. Beytin ikinci mısrasında geçen “sâdık eyle” tabiri, bu kişi-
nin on iki imamdan Ca‘fer-i Sâdık olabileceğini düşündürmektedir. 

   
Umaruz kim Fahr-i ‘âlem ola anuñ rehberi 
Śubĥ-veş yoluñda śâdıķ eyle yâ Rab Ca‘feri (416) 
 
Selmân, Âsaf, Enverî: Âsaf, Süleyman peygamberin meşhur 

veziri Âsaf b. Berhiyâ’dır. İsm-i A‘zam duasını bildiği ve bu dua ile 
Belkıs’ın tahtını göz açıp kapatıncaya dek Süleyman peygambere ge-
tirdiği bilinmektedir. Selmân-ı Sâvecî (ö. 1376) kasideleriyle ünlü İran 
şairidir. Enverî (ö. 1191), Selçuklu hükümdarlarının büyüklüğünü 
terennüm eden klasik kaside şairidir19. Her ne kadar Âsaf’ın şairlik 
yönü olmasa da, iki ayrı beyitte geçen bu isimler şairlik yönleriyle ele 
alınmaktadır.  

  
Bu nažmuñ olmadı remzine vâķıf 
Gerek Selmân u Âśaf Enverîdür (22/3) 
 
Bu nažma dimedi kimse nažîre 
Gerek Selmân u Âsaf Enverîdür (47/4) 
 
Tarihî-Efsânevî Şahsiyetler 
İskender: Edebiyatımızda isminden bahsedilen iki İskender 

vardır. Bunlardan ilki, Kur’an’da hayatı hakkında bilgi verilen İsken-
der-i Zülkarneyn20, diğeri ise Makedonyalı İskender (m.ö. 356-
323)’dir. Çoğu kez hayatları birbirine karıştırılmıştır. Bir beyitte Bü-
yük İskender’den “âyine-i İskender” sebebiyle bahsedilir. Rivâyete 
göre İskenderiye şehrinde yüksek bir yere konulan bu ayna vasıtasıyla 
oraya gelmekte olan çok uzaktaki gemiler gözlenirmiş. Gelen düşman 
gemisi ise bu aynadan yansıtılan güneş ışıklarıyla daha uzaktayken 
yakılabilirmiş. Âyine-i İskender, tasavvufta insân-ı kâmilin mâsivâdan 
arınmış kalbini ifâde eder21. Edebiyatta, âyine-i cihan-nümâ ve âyine-i 

                                                
18 Ca‘fer ismi, aynı şekilde Hayâlî Bey Divanı’nda da geçmektedir. Bkz. C. Kurnaz, 

a.g.e., s. 138. 
19 N. Sami Banarlı, a.g.e., I, 133. 
20 Bkz. Kehf, 18/83-99. 
21 Âyine-i İskenderle ilgili bkz. A. Sırrı Levent, a.g.e, s. 160, 177; İ. Pala, a.g.e., s. 

62; A. Talat Onay, a.g.e., s. 58. 
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kîti-nümâ (cihanı gösteren ayna) şeklinde sıkça kullanılır. İsken-
der’den, bir beyitte sahip olduğu bu ayna sebebiyle “ Eğer İskender 
ayna yapan ise senin yüzün de âlemi gösteren bir aynadır” ifadesiyle 
bahsedilir.  

 
Eger âyine-sâz ise Skender 
Yüzüñ mir’âtıdur kîti-nümâsı (20/5) 
 
Masal Kahramanları 
Divan’da, Türk ve İslam edebiyatlarında haklarında bir çok 

mesnevî yazılmış olan Leylâ ile Mecnun ve sevgilisi Şirin için Bîsütun 
dağını delen Ferhat’ın ismi geçmektedir. 

  
Leyla, Mecnun, Ferhat: Bir beyitte Leylâ, Mecnun ve Ferhat’a 

telmih yapılmıştır. 
 
Göñlümi Leylâ-yı zülfüñ bend idüp Mecnûn-śıfât 
Bu vücûdum kûhını kesmekde Ferhâd eyledüñ (140/4) 
 
Leyla ve Mecnun üç ayrı beyitte “gece renkli ve divâne” anlam-

larını da çağrıştıracak şekilde tevriyeli kullanılmıştır.  
 
Derde düşendür bilenler ehl-i derdüñ ĥâlini 
Gör nice ‘ârifleri Mecnûn ider Leylâ-yı ‘aşķ (228/3) 
 
Âvâre göñül neyleyim derdüñe yandı    
Mecnûn gibi her gördüğini Leylîi sandı (239/1) 
 
Leylî-i zülfüñ dili Mecnûn-śıfât itdi esîr 
Düşdi vaśluñ ķaydına gör derdini dîvânenüñ (241/2) 
 
6. Şehirler 
Divan’da üç şehir ismi geçmektedir; Bağdad, Semerkand ve 

Buhâra. Bu şehirlerden Bağdad, Dicle nehri ile ilgili olarak kullanılır. 
 
Dicle-i Baġdâd u Ceyĥun u Fırat u Nîli nûş 
İtse ķanmaz âb-ı vaśluñ içmese ‘aŧşânumuz (4/4) 
 
Edebiyatımızda genellikle birlikte kullanılan Semerkant ve Bu-

hara, zenginlik ve varlık sembolü olarak geçmektedir. 
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Fedâ ķıl cism ile cânı fenâ râhında ey sâlik 
Nažar ķılma virürlerse Semerķand u Buhârâyı (18/4) 
 
7. Ticaret 
Bir çok beyitte ticaretle ilgili olarak; bâzâr, müşteri, bezirgân, 

bey‘ ve iştirâ gibi terimler kullanılmaktadır. Dünyâ, bir pazar, bir aşk 
pazarı veya bir zaman pazarıdır. Dünyâ denen bu aşk pazarına gelen 
insan, can nakdine karşılık vuslat isteyen bir müşteridir. 

 
Çünki geldüñ bu cihân bâzârına ey müşterî 
Naķd-i cânı bey‘ iden bu yolda bâzirgân imiş (35/3) 
 
Bu pazarda fiyat bellidir ve bu fiyatta düşme de olmayacaktır. 

Canını vuslat metaına karşılık olarak verenler dildâr ile pazar eylerler. 
 
Metâ‘-ı vaślına bey‘ eyle cânı 
Düşer śanma gel ey hvâce bu bâzâr (238/6) 
 
Can ya da ömrün nakit olarak kabul edildiği bu zaman pazarın-

da, Hak yolunda canını vermek de her kişinin kârı değildir. Ancak 
bunu göze alanlar dîdâra ulaşabilirler. 

 
Râh-ı Ĥaķ’da cân virenler ķan bahâ dîdâr alur 
Śanma bu bâzârı ol yâr ile her bir cân ider (113/2) 
 

B. TABİAT 
Bu kısımda, tabiatla ilgili olarak; toprak, su, hava ve ateş gibi 

dört unsur (anâsır-ı erba‘a), ay, güneş, burç gibi gök cisimleri ile çi-
çekler, hayvanlar, kuşlar ve nehirleri ele alacağız.  

 
1. Anâsır-ı Erbaa 
Arapça’da dört unsur demek olan ânâsır-ı erbaa; toprak, su, hava 

ve ateş ögeleridir. Varlık âlemi bu dört unsurdan meydana gelmiştir. 
Farsça “çâr unsur” olarak da anılır. Bu dört öge, insanların karekter ve 
mizaçlarına hakim olarak kabul edilir. Ateş sıcaklığı, su yaşlığı, hava 
soğukluğu ve toprak kuruluğu temsil eder. Tasavvufta ise nefsin dört 
mertebesi olarak kullanılır ki bunlar; nefs-i emmâre (ateş), nefs-i 
levvâme (hava), nefs-i mülhime (su) ve nefs-i mutmainne (toprak) dir.  
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Anâsır-ı erbaa, biri Farsça (45/4) olmak üzere dokuz ayrı beyitte 
geçmektedir. Varlık olarak kullanılan bu dört unsur, vaz geçilmesi 
gereken şeylerdendir. Kişi varlıktan vaz geçerek, asıl vatanını hatırla-
malı ve gizli bir hazine olmalıdır. 

 
Bu ħâk ü hevâ nâr ile mâdan güźer eyle 
Yâd it vaŧan-ı aśluñı bir genc-i nihân ol (29/3) 
 
Maŧla‘-ı feyż-i ezelden ŧoġdı nûr-ı âfitâb 
Zâil oldı aradan hâk ile nâr u bâd u âb (5/1) 
 
Ħâk ü nâr u âb hevâ aślına ķıldılar rücu‘ 
Ķalmışuz ancak hemân ol gevher-i yektâ ile (10/3) 
 
Lâ mekân milkinde cevlân itse n’ola cân ü dil 
İtdi aślına rücû‘ı nâr-ı hevâ mâ-ı türâb (70/2) 
 
İtmedür perkâr-ı vaĥdetle dü-kevni der-ĥarem 
Ħilķat-i ħâk ile  nâr u bâd ile mâdan ġaraż (31/4) 
 
Nedür maķśûd me‘ânisin beyân it 
Bu ħâk ü nâr u mâ ile hevâdan (189/4) 
 
Bu hâk ü âb ile nâruñ hevâsından göñül geçdi  
Hümâ-yı Hû vü yâ Hûnuñ hevâsında nihân oldı (190/3) 
 
Cihât-ı sitti selb eyle Fenâyî  
‘Ubûr it ħâk ü nâr ü bâd u śudan (209/7) 

 
2. Çiçekler 
Divan’da isminden en çok bahsedilen çiçek güldür. Bir beyitte 

çiçek, Arapça karşılığı çiçekler demek olan “ezhâr” kelimesiyle birlik-
te kullanılmıştır. Dünyâ bir bağa benzetilerek, bu bağdaki ağaç ve 
çiçeklerin boyacısı (yaratıcısı) aynı olduğu halde bunların niçin farklı 
renklerde olduğu sorulmaktadır. 

 
Nedendür bâġ-ı ‘âlemde çiçekler muhtelif elvân 
Boyacısı bir iken hep bu eşcâr ile ezhâruñ (16/4) 
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Benefşe, Zerrîn, Nergis: Divan şiirinde kokusu, koyu rengi, 
boyunun eğriliği ve şekil yapısıyla anılan menekşe, sevgilinin beni ve 
ayva tüylerine benzetilir ve benefşe şeklinde kullanılır22. Altın anla-
mına da gelen zerrin, güzel kokulu bir çiçektir. Sevgilinin gözüne 
benzetilen nergis ise, doğu ve batı edebiyatlarında efsanelere konu 
olan bir çiçek türüdür23. Bir beyitte, üçü birlikte anılır yol gösteren ve 
bekçi (pîr) anlamında kullanılmıştır. Diğer bir beyitte ise, nergis, mest 
eden göz olarak ifade olunur. 

 
Benefşe sünbül ü zerrîn delîl oldılar ezhâra 
Eline seyf alup sûsen ider nergis nigehbânı (114/7) 
 
Ĥalķ-ı ‘âlem câm-ı la‘lüñden nice mest olmasun 
Nergis-i mestüñ ile mest oldılar hum-ĥânemüz (318/4) 
 
Buhûr-ı Meryem: Meryemana eli denilen çiçektir. Rivayete gö-

re, Hz. Meryem İsa’yı doğururken zorlanarak bir çiçeği tutmuş ve bu 
çiçek sonradan el şeklini almıştır. Ebeler doğum kolay olsun diye bu 
çiçekten yararlanırlar. Eski tıpta safradan başı ağrıyan, gözleri kararan 
ve midesi bulanan kişilere kökü ilaç olarak bir karışımla içirilen bir 
çiçektir. Aynı zamanda tütsü olarak da kullanılır. Bir beyitte güzel 
kokusu yönüyle işlenmektedir.  

 
Buħûr-ı Meryemüñ bûyı irişdi ħâkden eflâke 
Mu‘aŧŧar itdi ‘Îsâ-veş semâda vech-i cânânı (114/6) 
 
Gül: Edebiyatımızda genel olarak sevgilinin sembolü olarak ka-

bul edilen gül, özel olarak da Hz. Peygamberi temsil eder. Sevgilinin 
tüm özelliklerini üzerinde taşıyan gül, şairlerce çoğu kez sevgili ile 
güzellik yönünden karşılaştırılır. Tasavvufta ise gonca halindeki gül 
vahdeti, açılmış olan gül kesreti ifade eder. Gülün henüz açılmamış 
şekli olan gonca, aynı zamanda  halveti temsil eder24.  

Divan’da ismi en çok geçen çiçek, güldür. Çoğunlukla bülbül ile 
birlikte anılan ve sevileni temsil eden gül, bazı beyitlerde tek başına 
ve gonca şeklinde de kullanılmaktadır (16/1, 16/3). Âşığı temsil eden 
bülbülün inleyişleri, kesreti temsil eden, açılmış ve bu sebeple de her-

                                                
22 İ. Pala, a.g.e., s. 332. 
23 İ. Pala, a.g.e., s. 388. 
24 Gül için bkz. Cemal Kurnaz, “Gül”, DİA. XIV, İstanbul 1996, s. 219-222. 
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kes tarafından görülen gül (gonca-ı handân) için değil, vahdetin bizzat 
kendisi olan eşsiz ve benzersiz gül içindir. Bülbül, bu nedenle gece 
gündüz, durmadan o dikensiz gül (gül-i bî-hâr, verd-i bî-hâr) için inler 
durur. Onun inleyişlerini duyan gül, sonunda can bahçesini açacak ve 
halvette, âşığına sırları keşfetme izni verecektir (65/3). Her ne kadar, 
belâ bağının bülbülü olan âşıkla, dikensiz bir gül olan sevgili arasında 
kavuşmayı engelleyen bir perde bulunsa da, fenâfi’llah yoluna girmiş 
olan sâlik, her bir dikenden gül derer bir hale gelip, kesrette vahdeti 
görerek, cemâlu’llaha kavuşacaktır (77/9). Bu dikensiz gül o kadar 
kıymetlidir ki, ondan bir an bile ayrı kalmak, bütün gül bahçelerinin 
âşığın gözüne diken gibi görünmesine neden olur. 

 
Dü-‘âlem gül‘izârını firâķuñ ‘ayna hâr eyler 
Hezâr-veş verd-i bî-ħâra fiġânın śad hezâr eyler (174/1) 
 
Sevgilinin anber gibi kokan zülüfleri (kesret), taze güle (gül-i 

ter) benzeyen yanağını (vahdeti) gölgelediğinde, âşık bülbül gibi in-
lemeye başlar. Sevgili, çok farklı şekillerde tecelli etmesi yönüyle 
âşığı aldatan yüz yapraklı bir gül (gül-i sad-berg) gibidir.  

 
Çü śaldı ‘anberîn zülfi gül-i ter üstüne sâye 
Bu yüzden zâr ider bülbül o reyĥân-ı semen-sâye (153/1) 
 
Vuślatuñ gülzârına cân bülbüli eyler fiġân 
Ol gül-i śad-berg içündür dâimâ zâr-ı hezâr (208/2) 
 
Gül, genel olarak sevgiliyi temsil etmesine rağmen, onun güzel 

kokusu ve rengi âşık için kesrettir ve mâsivâyı temsil etmektedir. Bu 
nedenle sâlik (bülbül) görüntüye aldanmamalı ve gülün nakşına değil 
bizzat kendisine tâlip olmalıdır.  

 
Śaķın bu reng ü bûyına gülüñ aldanma ey bülbül 
Viśâl-i yâre ŧâlib ol bu naķşa baķma ey bülbül (316/1) 
 
Bir beyitte ise, “fânî gül” ifadesiyle dünya kastedilmektedir.  
 
Bu fânî gülde yoķ ŝebât ir bâķî milke bul ĥayât 
İtsüñ tecellî nûr-ı źât gülzâr-ı sırdan vir ħaber (269/4) 
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Sünbül: Genelde sevgilinin zülfüne benzetilen ve her toprakta 
yetişmeyen bir çiçek türüdür. Ayrıca musikide bir makam olarak da 
kullanılır. Üç ayrı şiirde isminden bahsedilen sünbül, bu şiirlerin iki-
sinde, sevgili ve gönül için benzetilen olarak kullanılmaktadır. 

 
Bugün sünbül ile gülden gülistân küllî nûr oldı 
Velî ta‘n eyledi aña yine zülf ile ruhsâruñ (16/6) 
 
Diküp ‘aşķ ehli câna gül 
Pür oldı bâġ-ı dil sünbül 
O verdistâna it bülbül 
Tamâma irsün iĥsânuñ (162/6) 
 
Bir beyitte ise, musikîdeki bir makam anlamıyla kullanılmıştır. 
 
Geh hicâz ider nevâsın gâhi ‘uşşâķ u ‘ıraķ 
Gösterir isnâ ‘aşerden ol hevâ-yı sünbüli (53/4) 
 
Sûsen: Halk arasında galat olarak susam çiçeği de denilen ve çi-

çeğinin rengine göre çeşitleri bulunan bir bitkidir. Bir beyitte şekli 
itibariyle ağzı kapalı olması sebebiyle, konuşamayan ebkem bir kişiye 
benzetilir. Diğer bir beyitte ise bekçiye benzetilmiştir. 

 
Eğer sûsen gibi ebkem değilseñ nuŧķa gel söyle 
Ne yirdendür bu terkîbüñ nedendür nuŧķ u güftâruñ (16/7) 
 
Benefşe sünbül ü zerrîn delîl oldılar ezhâra 
Eline seyf alup sûsen ider nergis nigehbânı (114/7) 
 
Lâle: Edebiyatta, kırmızı renginden dolayı kan, savaş meydanı, 

yaralı vücut ve âşığın yanmaktan kor haline gelmiş gönlü için benzeti-
len olarak kullanılan bir çiçek türüdür. Bir beyitte sevgiliye benzetil-
mektedir.  

 
Çemende lâleden gülden cihân bâzârıdur gülşen 
Temâşâsın ġanîmet bil gel ey hvâce bu bâzâruñ (16/8) 
 
İki ayrı beyitte ise renginden dolayı âşığın yanmaktan kebaba 

dönen gönlüne benzetilmektedir. 
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Firâķuñ śaldı bâlümi melâle 
Kebâba döndi baġrum hem-çü lâle (36/1) 
 
Ruħuñ âlına alınalı bâlüm 
Derûnum oldı pür-hûn hemçü lâle (167/2) 
 
Nesrin: Yabânî gül, Van gülü, mısır gülü ve ağustos gülü diye 

de bilinen nesrîn, sadece bir beyitte sevgiliye benzetilen olarak geç-
mektedir. 

 
Berg-i nesrîn üzre zülfüñi perîşân itme kim 
Cânları bî-hânümân itmek dilersin ey göñül (52/2) 
 
3. Gök Cisimleri 
Divan’da, asıl anlamları dışında, tasavvufî anlamlarıyla remiz 

olarak birçok gök cisminin (ecsâm-ı semâviyye) ismi geçmektedir. 
Bunlardan bazıları;  mihr (güneş), mâh (ay), encüm (yıldızlar), müşterî 
(beşinci gezegen), bedr (dolunay), burc vb. gibidir. 

Ay: Bedr, hilâl, mâh ve meh şeklinde birçok beyitte geçmekte-
dir. İki beyitte, mâh-ı tâbân (243/3) ve meh-i tâbân (parlak ay) şeklin-
de sevgili için sıfat olarak kullanılmıştır. 

 
Döndi bu cismüm hilâle ol meh-i tâbân içün 
Geçdi dil cân ü cihândan śoĥbet-i cânân içün (76/1) 
 
Şair, yeni ay (hilâl) halinden dolunay (bedr) haline gelmeyi is-

temektedir ki, bu sâlikin bir olgunlaşma ve kemâle erme halidir. 
 
Şeref burcında bedr eyle hilâli 
İre evc-i kemâle tâ ki mâhum (151/4) 
 
Yeni ay (mâh-ı nev ve hilâl) gibi gittikçe olgunlaşan ancak zer-

rede güneş ve ayı görür. Hilâl gibi mutluluk semasının en yücesine 
yükselen kamer devrinde sevgiliyi ve sevgilinin yüzünü parlak bir ay 
ve güneş gibi görecektir. Ki bu sevgilinin cemâlini güneş ve ay bile 
vasfedemez. Yine bir beyitte sevgili için meh-rû (ay yüzlü) şeklinde 
ifade edilmektedir. 

  
Ķanķı burcın aħterisin bilsem ey meh-rû seni 
Menzilüñ ‘ârî hezârân kevkeb-i seyyâreden (93/2) 
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Burçlar: İlm-i nücûmda önemli bir yeri olan ve halkın çoğunlu-
ğunun hâlâ inandığı bir gayb ilmidir. Güneşin dünya etrafında döndü-
ğüne inanan eski astronomi alimleri, güneşin bu dönüşü sırasında 
oniki eşit dilimden geçtiğine inanarak, her dilime bir ad vermişlerdir. 
Bu burçlar; hamel (koç), sevr (boğa), cevzâ (ikizler), seretân (yengeç), 
esed (aslan), sünbüle (başak), mîzân (terazi), akrep, kavs (yay), cedy 
(oğlak), delv (kova) ve hût (balık) tur25.  

Tekil olarak burc ve çoğul şekliyle bürûc, bir çok şiirde geçmek-
tedir. Bu kelime bazı şiirlerde, burc-ı mes‛ûd (41/7), bürûc-ı evc-i 
mes‛ûd (114/11, 134/2) ve bürûc-ı evc-i kuds (243/2) şeklinde kulla-
nılmıştır. Allah’ın şems-i zâtından bir zerreye şâyân olan, mutluluk 
burcunun en yüce mertebesine yükselir. Bu noktaya ancak “kün-fe-
kân” dan tamamen geçen ulaşabilir. 

 
‘Urûc eylerdi meh gibi Fenâyî  burc-ı mes‘ûda 
Olursa şems-i źâtuñdan aña yek źerre erzânı (41/7) 
 
Bürûc-ı evc-i mes‘ûda ‘urûc it 
Güźer eyle be-küllî kün-fe-kândan (134/2) 
 
İki beyitte ise şeref burcundan bahsedilmektedir (36/5, 153/4). 

Kemal mertebesinin en yüce noktasına ulaşmak şeref burcunda hilâlin 
bedr olmasıyla mümkündür. 

 
Şeref burcında bedr eyle hilâli 
İre evc-i kemâle tâ ki mâhum (151/4) 
 
Semâ-ı dilde bedr eyle hilâlüm 
Żiyâ virsün cihâna mihr-âsâ (24/5) 
 
Güneş: Bazı beyitlerde; mihr, âfitâb ve şems şeklinde geçen gü-

neş sevgili için kullanılmıştır. 
 
Mâh-ı nev gibi iden kesb-i kemâl 
O görür źerrede mihr ü mâhı (276/5) 
 

                                                
25 Burçlarla ilgili bkz. İ. Pala, a.g.e., s. 90.  
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Semadaki güneş ve ay, parlaklığını sevgilinin güzellik güneşin-
den almaktadır. Bu nedenle güneş ve ay, sevgilinin güzelliğini bile 
vasfedemezler.   

 
Cemâlüñ âfitâbından münevver 
Semâda mihr ü mâh u müşterîdür (22/5) 
 
Gönül semasında bedr haline gelen hilâl, cihana güneş gibi ışık 

verecektir. 
 
Semâ-ı dilde bedr eyle hilâlüm 
Żiyâ virsün cihâna mihr-âsâ (24/5) 
 
Gök: Göğün Arapça karşılığı olan “semâ”, bazı beyitlerde “arz” 

(yer) ile birlikte kullanılmıştır.  
 
Def itdi mihr ü mâhı felek raķś ider nücûm 
Arżdan semâya eyledi âhı güźer zi-ney (170/3) 
 
Güźer eyleye dil arż u semâdan 
İde tâ ‘arş-ı maķśûda śu‘ûdı (203/3) 
 
Bir beyitte semâ-yı  seb‘a (yedi kat gök) şeklinde geçmektedir. 
  
Bulup ol mâh-ı tâbânı özinde 
Semâ-ı seb‘aya eleğin aśdı (243/3) 
 
Gök; tasavvufî bir makam olarak, semâ-yı evc-i rif‘at (261/9), 

semâ-yı evc-i mes‘ûd (39/3, 174/5) ve semâ-yı dil (24/5, 197/6) şek-
linde de ifade edilmektedir. 

 
Yıldızlar: Sadece bir beyitte çoğul olarak “nücûm” (yıldızlar) 

şeklinde kullanılmıştır. 
 
Def itdi mihr ü mâhı felek raķś ider nücûm 
Arżdan semâya eyledi âhı güźer zi-ney (170/3) 
 
4. Hayvanlar ve Kuşlar 
Divan’da isminden en fazla bahsedilen hayvanlar; pervâne ve 

kuşlardır.  Kuşlardan en çok bahsedileni ise bülbüldür. At (semend), 
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eşek, hüdhüd, hümâ, mâr, mürg, şehbâz ve zaġ da çeşitli beyitlerde yer 
almaktadır. Kuşlar ve pervane dışında kalan diğer hayvanlardan az 
bahsedildiğinden dolayı, hayvanları türlerine göre ayırmadan, alfabe-
tik olarak ele alacağız.  

 
At, Eşek: İki ayrı beyitte, at ve semend (kula at) sâliki sevgiliye 

ulaştıracak bir araç olarak kullanılmaktadır. Eşek ise, zâhidin kendi-
siyle menzile ulaşamayacağı zayıf bir hayvandır.  
 

‘Aşķ atınuñ süvârı irişdi menziline  
Lâġar-ı ħâr ile zâhid bekler ķapuda nevbet (410) 
 
Hümâ-yı hû vü yâ hûyı göñül şehbâzı śayd itdi 
Semend-i ‘aşķ-ı bâz ile bu śaĥrâdan ‘ubûrum var (63/2) 

 
Bülbül: Farsça bir kelime olan bülbül, yine Farsça hezâr ve 

Arapça ‘andalîb şeklinde de anılır. Edebiyatta, hemen her geçtiği yer-
de gül ile birlikte kullanılan bülbül26, âşığı temsil eder. Sevgilisi gül 
için sürekli feryat eden bülbülün bu inleyişleri de sesinin güzel olma-
sından dolayı aşığın aşk şarkıları ya da aşk şiirleri gibidir. Bülbül, 
âşığın tüm özelliklerini üzerinde taşır. Edebiyatımızda XVI. yüzyıldan 
itibaren “Bülbülnâme”, “Bülbüliyye” ve “Gül-Bülbül” adlarıyla yazı-
lan eserler bulunmaktadır27. Edebiyatımızda; Kara Fazlî (ö. 1564)28, 
Bahâî (ö. 1572), Bekâyî (ö. 1594) ve Gazi Giray’ın (ö. 1607) Gül ü 
Bülbül, Ömer Fuâdî’nin (ö. 1636) Bülbüliyye29, Birrî (ö. 1715/16) 
Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi (ö. 1752) ve Rifâî’nin ( ? ) 
Bülbülnâme’si bu konuda yazılan eserlerdendir. 

Divan’da da isminden en çok bahsedilen kuş türü, bülbüldür. 
Genelde gül ile birlikte zikredilen bülbül, andalib ve hezar olarak da 
anılır. Gül ve bülbül gülşensiz olamayacağı için, bu iki ismin geçtiği 
hemen her mısrada “bağ”, “gülşen”, “gülzâr”, “bustân” ve “âşiyân” da 
yer almaktadır. Bülbül, âşığı dolayısıyla sâliki temsil ederken, gül de 
sevileni yani Allah’ı temsil etmektedir. Divan’da bülbül redifli üç 

                                                
26 Konuyla ilgili bkz. Mustafa Özkan, “Gül ü Bülbül”, DİA., İstanbul 1996, XIV, 

222-223. 
27  Cemal Kurnaz, “Bülbül”, DİA., İstanbul 1992, VI, 486. 
28 Bkz. Nezahat Öztekin, Bekâyî’nin Gül ü Bülbül’ü ile Fazlî’nin Gül ü Bülbül’ünün 

Karşılaştırılması, İzmir 2000. 
29 Bkz. İlyas Yazar, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Bülbüliyye’sinin 

Metni, İstanbul 2001. 
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bendlik bir murabba (328) ve beş beyitlik bir gazel (316) bulunmakta-
dır. Ayrıca yine bülbülle ilgili olarak biri beş (225) diğeri yedi beyitlik 
(269) iki gazel daha vardır. 

 
Saķın ķılma bu fânî evde mesken 
Beķâ iķlîmine ‘azm eyle bülbül 
İrişdür özüñi gülzâre irken 
Beķâ gülzârına ‘azm eyle bülbül (328/1) 
 
Śaķın bu reng ü bûyına gülüñ aldanma ey bülbül 
Viśâl-i yâre ŧâlib ol bu naķşa baķma ey bülbül (316/1) 
 
Ey bülbül-i bâġ-ı elest cânân ilinden vir haber 
Ol bâdeden olduñsa mest cânân ilinden vir haber (225/1) 
 
Ey bülbül-i bâġ-ı belâ gülzâr-ı sırdan vir haber 
Olduñsa vaślına sezâ gülzâr-ı sırdan vir haber (269/1) 
 
Dünya, fânî olacak bir gül bahçesi, bülbül ise o bâğ-ı fenâ’dan 

vuslat gülzârına uçup gidecek candır (49/6). Dünya adı verilen gurbet-
te, bir garip olarak vücut kafesinde mahpus bulunan bülbül, sürekli 
olarak vuslat gülşenini arzulamaktadır. 

 
Uçmadan bu bâġ-ı tenden ‘andalîb 
Gülşen-i vaśluñı aña ķıl nasîb 
Dâr-ı ġurbetde anı itme ġarîb 
Fażluña yâ Rab nihâyet var mıdur (50/2) 
 
Bülbül olarak vasfedilen can, gülzâr-ı kadîmden (ruhlar alemin-

den) dünya denilen bu gurbete gelmiştir. Fakat gönül bülbülü,  
“gülzâr-ı kadîm”, “kadîm-i âşiyân” ve “gülşen-i vahdet” olan asıl va-
tanına uçmak  ve daima gülün kokusunu koklamak arzusundadır. Gül 
için ağlayıp inlemesi, sürekli olarak feryat etmesi de o gül bahçesine 
ulaşmak için yaptığı ricalardır. Bülbül, bilmektedir ki, bu inleyişler  
gülün kabul kulağına ulaşmaktadır, bu nedenle gece gündüz durmadan 
feryat eder. Ulaşmak istediği gül bahçesi, sıradan bir bahçe olmayıp, 
ilâhî sırlarla dolu bir “gülzâr-ı sır”dır. 

 
Ey bülbül-i bâġ-ı belâ gülzâr-ı sırdan vir haber 
Olduñsa vaślına sezâ gülzâr-ı sırdan vir haber (269/1) 
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Bülbülün inleyişi dikensiz gül (gül-i bî-hâr; verd-i bî-hâr), yüz 

yapraklı gül (gül-i sad-berg) ve benzersiz gül (verd-i bî-hemtâ) içindir. 
Bülbülün halini bilenler, onun feryatlarını makbul görürler. Çünkü 
onun inleyişleri dikensiz gül içindir. Bu inleyiş ve feryat, vuslat 
gülzarının hemdemi olduğunda da sona ermeyecektir. Onun bu inle-
yişlerle ulaşmak istediği şey, goncanın yüzündeki perdeyi açıp kendi-
sine keşfolmasıdır . Dikensiz olan gülün anlamını en iyi bilen de yine 
bülbüldür.  

 
Ġonca rûyın keşf idicek bülbüle 
Bu vecihden dem-be-dem nâlân ider (332/6) 
 
Bülbülün bir diğer vasfı da, kendinden geçmiş bir çılgın (mest ü 

şeydâ) olmaktır. Bu durum da normal kabul edilmelidir. Çünkü onun 
bu kendinden geçişi ve çılgınlığı, vuslat gülünü koklamak için kendini 
sahraya salan bir mecnun oluşu ve  elest bağının her bir gülünün “bir 
dolu peymâne” olmasından kaynaklanmaktadır. O bâde ile mest oldu-
ğunda ancak “canan ili”nden (225/1-5) ve “gülzâr-ı sır”dan (269/1-7) 
haber verecektir.  

 
Mest ü şeydâ olsa dâim n’ola bu cân bülbüli 
Bir ţolu peymânedür bâġ-ı elestüñ her güli (53/1) 
 
Verd-i vaśluñ bûyını eylemeğe istişmâm 
Śaldı bülbül bu vecihden özüni śaĥrâya (320/6) 
 
Hümâ: Efsânevî bir kuş olan hümâ, devlet, cennet ve saadet ku-

şu olarak da bilinir30. Gölgesinin üzerine düştüğü kişinin devlet ve 
saadete ulaşacağına inanılır. Halk türkülerine giren hümâ, anka ve 
sîmurg ile çok karıştırılan bir kuştur31. Ayağı olmadığına inanılan bu 
kuş, mekansız (hümâ-yı lâ mekân) dır. 

 
Göñül şehbâzı eylerdi hümâ-yı lâ mekânı śayd 
İderse feyż-i aķdesden ‘aŧâ fażlıyla ger bâle (13/4) 
 

                                                
30 Hümâ ile ilgili bkz. İ. Pala, a.g.e., s. 238. 
31 Bkz. L. Sami Akalın, Türk Folklorunda Kuşlar, Ankara 1993, s. 129-133. 
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Birçok beyitte “Hû” ve “yâ Hû” hümâsı olarak da vasıflandırılan 
Hümâ (63/2, 143/2, 169/3, 190/3, 214/5), erişilmez yükseklikte oluşu 
yönüyle sevgiliyi (Allah’ı) temsil eder. Mutlak sevgili olarak kabul 
edilen hümânın mekanı yoktur. O, âşığın kalbi dışında da hiçbir me-
kana sığmaz. Bu nedenle gönül şehbâzı o mekansızlık mülkü hümâsını 
avlamak istemektedir. 

  
Lâ mekân milki hümâsın śayd idüp şehbâz-ı dil 
‘Âlem-i lâhûtda kârı zîn sebeb seyrân olur (37/4) 
 
Lâ mekân milki hümâsın itmeğe cânâ şikâr  
Âşiyân-ı ķudse irgöre ki mürġ-i cânını (80/3) 
 
Hüdhüd: İpek kuşu, çavuşkuşu ve ibibik olarak da isimlendiri-

len hüdhüd, Süleyman peygambere hizmet eden bir kuştur. Çok uzak-
lardaki suyu havadan görebilme özelliğine sahiptir. Bir gün çok hava-
lanınca Sebe ülkesini görüp Süleyman peygambere haber vermiş, o da 
hüdhüdü  Sabâ melikesi Belkıs’a elçi olarak göndermiştir32. Bir beyitte 
bu olayı da hatırlatacak biçimde kullanılmaktadır.  

 
N’ola şâdî olursa hüdhüd-i dil 
Peyâm-ı yâr irişdirdi sabâdan (54/6) 
 
Mâr: Yılan; rengi, uzunluğu, kıvrım kıvrım, sarmaş dolaş şekli, 

zehiri ve panzehir olması, serçe vb. kuşları yemesi yönüyle edebiya-
tımızda çok kullanılan sürüngenlerden birisidir. Hazineleri beklediği-
ne de inanılan yılan, rakip için benzetilen olarak da kullanılır33. Bir 
beyitte, âşiyanda gaflet içerisinde yatmakta olan can kuşuna aman 
vermeyen ecel yılanı olarak geçmektedir. 

 
Âşiyânında yatursa ġaflet ile mürġ-ı cân 
Śarmaşup bir gün çıķar mâr-ı ecel virmez amân (325/1) 
 
Mürg: Kuş, edebiyatımızda genel olarak âşık, tasavvufî anla-

mıyla da sâlik için kullanılmaktadır. Divan’da; can mürgı, mürg-ı can, 
mürg-i dil ve mürg-ı ezel olarak anılmaktadır. Can kuşu, bir kafes 
olarak gördüğü dünyadan uçup, âşiyân-ı kudse yükselmek ister. Çün-

                                                
32 İ. Pala, a.g.e., s.237. 
33 Bkz. C. Kurnaz, Hayâlî Bey Divânı’nın Tahlîli, s. 529. 
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kü o, “lâ mekân”dan gelmiştir ve bu kafeste bir iki gün kalacak olan 
bir misafirdir. Bülbül olarak da kullanılan gönül kuşu, gece gündüz 
durmadan sesini sevgiliye duyurmak için feryat eder (13/5). Güzellik 
kitabını gül yaprağından okuyan can kuşu, aynı zamanda yâr ile olan 
ahdini yâd etmek için âleme gelen bir “mürg-ı ezel”dir (327/1). 

 
Lâ mekândan gelmişüz çünki yine gitsek gerek 
Bu ķafeśde bir iki gün mürġ-i dil mihmân imiş (129/3) 
 
Pervâne: Mum ile birlikte ele alınan pervâne, geceleri ateşin et-

rafında dönen ve ateşe düşüp yanan bir kelebek çeşididir. Kendisini 
sevgilinin güzelliğine kaptırarak, onun uğrunda canını feda eden  âşığı 
temsil eder. Sevgiliyi temsil eden “şem” ile onun etrafında dönen ve 
sonunda kendisini ateşe atmak suretiyle ölen pervane arasındaki ilişki, 
çok eskiden beri şairlerin ilgisini çekmiş ve onlara ilham kaynağı ol-
muştur34. Balmumu, çerağ, kandil, aydınlatmak için yakılan bir şey, 
yıldızlar ve payanda anlamları bulunan şem; tasavvufta, nûr-ı ilâhî, 
pervâne ise fenâfillah mertebesine ulaşmak yolunda çeşitli engellerle 
karşılaşan sâlik anlamında kullanılmaktadır35. Önceleri kaside ve ga-
zeller içinde mazmun olarak kullanılan şem ve pervâne, daha sonraları 
birçok İran ve Türk şairi tarafından da müstakil olarak ele alınmış ve 
mesnevî nazım şekliyle yazılan bir tür haline gelmiştir36. Fenâyî Diva-
nı’nda da çeşitli şiirler içerisinde mum ile birlikte anılan pervâne, âşığı 
ve âşığın gönlünü temsil eder. Âşık, gönlünde Hakk’ın nurundan ya-
nan aşk ateşinden dolayı özünü de pervâne gibi yârin güzellik mumu-
na yakacaktır. Gönül ve can, güneş ve ayın bile pervâne olduğu bu 
güzellik mumuna karşı bütün varlığını feda edecektir (83/2). Allah’ın 
vechi (Zâtı) dışında her şeyin fani olacağı (bkz. Âyetler) sırrına ulaşan 
pervâne, gönlünü ve kanatlarını “cemâlin şem‘i”ne yakacaktır (113/4). 
Gönlün, aşk ateşine yanmasına şaşırmamak gerekir. Çünkü güzellik 
mumuna yanmak ezelde âşıklar için takdir edilmiştir. Bu nedenle aşk 
ateşine yanmak âşığın kârı; işi ya da kazancıdır. Pervanenin, gönlünü 
ve kanatlarını bu ateşte yakışı, inciye talip olan kimsenin aşk denizine 
dalması gibidir. 

N’ola pervâne-veş olsa bu dil ‘aşķ odına sûzan 
Cemâlüñ şem‘ine yanmaķ ezel ‘uşşâķa gelmişdür (204/3) 

                                                
34 Mehmet Kanar, Fehmî ve Şebisterî’den Şem ve Pervane, İstanbul 1995, s. 7. 
35 Şem ve pervanenin anlam ve kullanışları için bkz. M. Kanar, a.g.e., s. 17-20. 
36 Bu eserler için bkz. M. Kanar, a.g.e., s. 26-54. 
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Şem‘-i âhum yaķdı bâl ü perrini pervânenüñ 
Bu imiş kârı hemîşe nâr-ı ‘aşķa yananuñ (241/1) 
 
Şehbâz: Şahin, avcıların avlarını yakalatmak için kullandıkları 

yırtıcı bir kuştur. Eğitilerek evcil hale getirilen şahin, ava çıkarken 
kolda taşınır. Gönül şehbâzı, şehbâz-ı dil ve bâz olarak ifade edilen 
şahin, âşık için benzetme unsuru olarak kullanılmaktadır. Gönül 
şehbâzı, sıradan bir av kuşu değildir ve karga gibi değersiz hayvanları 
avlamakta kullanılmaz (127/3). O, mekansızlık mülkü (13/4, 127/3, 
173/4), yokluk mülkü (176/5) ve hû ve yâ hû (63/2,169/3) hümâsı 
olarak ifade edilen sevgiliyi avlamak istemektedir. 

 
Hevâ-yı hû vü yâ hûnuñ hümâsın 
N’ola şehbâz-ı dil itse şikârı (169/3) 
 
Âşiyân-ı ķudse pervâz eyleye şehbâz-ı dil 
İre bir milke ki hergiz olmaya leyl ü nehâr (299/3) 
 
Tâvus: Tüyleri göz göz desenli olan tavus kuşu, kanatlarını aça-

rak güzelliğini sergilemesi, rengarenk oluşu, gezinip salınışı yönüyle 
sevgiliyi andırır. Cebrail için “Tâvus-ı Sidre” terkibi kullanılır. Güzel 
olmasına rağmen sesi ve ayakları çirkindir. Efsaneye göre, kendini 
beğenmesi, güzelliğiyle gururlanması ve Cennette bir kuş iken şeyta-
nın cennete girmesine alet olması nedeniyle cennetten çıkarılmıştır37. 
Bir beyitte Cebrail anlamında kullanılmştır. 
    

Muśâĥib olmaġa ŧâlib olup ŧâvûs-ı ķuds ile 
Uyuben zâġ-ı nefsüñe gel olma cîfeye mâil (296/5) 
 
Zağ: Karga, edebiyatımızda siyah rengi sebebiyle sevgilinin ka-

şı, hattı, zülfü ve âşığın yarası ile geceye benzetilir. Özelliği olmayan 
değersiz bir kuştur. Avlanmaya değer bulunmaması yönüyle mâsivâyı 
temsil eden karga, bir beyitte hümâ ile kıyaslanmaktadır. 

 
Lâ mekân milki hümâsın eyle śayd 
Śalma zâġa şâhbâzı ey dede (127/3) 
 

                                                
37 Bkz. İ. Pala, a.g.e., s. 481. 
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Muśâĥib olmaġa ŧâlib olup ŧâvûs-ı ķuds ile 
Uyuben zâġ-ı nefsüñe gel olma cîfeye mâil (296/5) 
 
5. Nehirler 
 
Dicle, Fırat, Seyhun, Ceyhun ve Nil olmak üzere beş nehrin ismi 

geçmektedir. Bir beyitte Dicle nehrinden “Dicle-i Bağdâd” şeklinde 
bahsedilir. Âşık vuslata o kadar susuzdur ki bütün bu nehirlerin suyu-
nu içse bile susuzluğu gitmeyecektir. 

 
Dicle-i Baġdâd u Ceyĥun u Fırat u Nîli nûş 
İtse ķanmaz âb-ı vaśluñ içmese ‘aŧşânumuz (4/4) 
 
Dicle vü Ceyĥûn u Seyĥûn u Furât u Nîli nûş 
İtse ķanmaz âb-ı vaśluñ içmeyen ‘aŧşâneyi (240/5) 
 
Bir beyitte ise gözyaşı, mübalağa ile Nil’e benzetilir. 
 
Firâķuñla gözüm yaşı idüpdür Nîl gibi ŧuġyân  
Vücûdum milkini luŧf it bi-küllî  ġarķ-ı âb itme (258/2)



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

FENÂYÎ CENNET EFENDİ DİVANI  
 
A. NÜSHALARIN TAVSİFİ  ve METNİN OLUŞTURULMASINDA 
İZLENEN YOL 
 

1. Nüshaların Tavsifi   
Fenâyî Divanı’nın, yurtiçinde bulunan kütüphanelerde toplam al-

tı adet yazma nüshası bulunmaktadır. Bunlardan ikişer tanesi Süley-
maniye ve Selimağa Kütüphanesi’nde, birer tanesi ise Yapı Kredi 
Bankası ve DEÜ İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’ndedir. Bu divanın, 
yaptığımız araştırmalarda, yurtdışında bulunan kütüphanelerde her-
hangi bir nüshası tespit edilememiştir.   

Bu altı nüshadan sadece ikisinde istinsah tarihi bulunmaktadır. 
Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi bölümünde bulunan nüsha, 
şairin yaşadığı döneme en yakın olan nüshadır (1093/1688). Selimağa 
Ktp.  Hüdayi Efendi bölümü 1406 numarada bulunan ve istinsah tarihi 
bilinen ikinci nüsha, şairin ölümünden yaklaşık bir asır sonra istinsah 
edilmiştir (1181/1768). Nüshaların özellikleri şöyledir: 

 
1. Divan : Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi Bl. 3822 ( = 

HM) 
İstinsah tarihi : 1099 (1688) 
Müstensih       : Ilgınî Mehmed eş-şehîr Mütevelli-zâde  
Yk  :103 (98-201) 
Ölçü  : 170×100 (125×60) 
Satır  : 18 
Hat  : Harekeli Nesih 
Cilt  : Kahverengi meşin kaplı 
Şiir sayısı : 399 
 
 Başı : İtdi teşrif çün cihânı Hâtem-i hayrü’l-beşer 
    Oldı nûriyle münevver cümle ‘âlem ser-te-ser 
  
 Sonu : Hemîşe ġonce-i bahtı ola güller gibi handân 
    Cihân ŧurduķca bu beyti idüb Ĥaķ dâim âbâdân 
 
Aharlı krem kağıda yazılmış. 98a’da “Âsâr-ı Fenâyî merhûm” 

ifadesi bulunuyor. Divan 98b’den itibaren başlıyor. 196a’nın sonunda 
‘aded-i ilâhiyât: 320 kaydı yer alıyor.  
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2. İlâhiyât-ı Fenâyî Efendi : Süleymaniye Ktp. Mihrişah Sultan 

Bl. 160 ( = M) 
İstinsah tarihi : ? 
Müstensih     : ? 
Yk  : 123 
Ölçü  : 210×130 (165×90) 
Satır  : 20 
Hat  : Nesih 
Cilt  : Kahverengi deri cilt. 
Şiir sayısı : 348 
 
 Başı : İtdi teşrif çün cihânı Ħâtem-i ħayru’l-beşer 
    Oldı nûriyle münevver cümle ‘âlem ser-te-ser 

(4b) 
 Sonu : Ħuŧûŧı kim yed-i ķudret sırr-ı insâna yazmışdur 
    Meŝânî âyetîdür kim ruħ-ı cânâna yazmışdur 

(121b) 
 
Bu nüshanın baş tarafında Fenâyî için düşürülen tarih beyitleri 

yer alıyor. 3b ve 4a’da Tecelliyât isimli eseri var. Fenâyî Divanı 
4b’den itibaren başlıyor ve 121b’de sona eriyor. 122a’da Tâlibî’nin 
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin vefatı için yazdığı 5 beyitlik bir tarih şiiri 
bulunuyor. 122b-123b arasında ise Gafûrî’nin üç tane şiiri bulunuyor. 
Aradan bazı sayfalar kopmuş (ör. 20. varaktan sonra bir varak yok), 
fakat sayfalandırma yapılırken bunlara dikkat edilmemiş ve sayfa nu-
maralarına boşluk verilmeden devam edilmiş.  

 
3. Divan-ı Fenâyî : DEÜ İlahiyat Fak. Ktp. 5952 ( = DE) 
İstinsah tarihi : ? 
Müstensih     : ? 
Yk  :145 
Ölçü  : 200×125 (160×85) 
Satır  : 13 
Hat  : Harekeli Nesih 
Cilt  : Kahverengi meşin kaplı, cilt dağılmış. 
Şiir sayısı : 385 
 
 Başı : Bâde vardı vârımuz sevdâ-yı hâl-i yârda 
    Bizde ol ħâlüñ  vechi sevdâsındayuz 
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 Sonu : Hemîşe ġonce-i baħtı ola güller gibi handân 
    Cihân ŧurduķca bu beyti idüb Ĥaķ dâim âbâdân 
 
Bu nüshanın baş kısmı eksik ve arada kopuk varaklar var. Aharlı 

krem kağıda yazılmış. 134a’nın ortasında bir temme kaydı var ve say-
fanın yarısı boş. Ayrıca 136b ile 137a da boş bırakılmış. Bu yazma 22. 
08. 1977 tarihinde Refik Atlı tarafından kütüphaneye hediye edilmiş. 
Cildi dağılmış. 145b’deki temme kaydından sonra; daha önceki varak-
larda yer alan: 

 
 Ħuŧûŧı kim yed-i ķudret sırr-ı insâna yazmışdur 
 Meŝânî âyetîdür kim ruħ-ı cânâna yazmışdur 
 

beytiyle yazma son buluyor. 
 
4. Divan-ı Fenâyî Cennet Efendi: Selimağa Ktp. Hüdâyî Efen-

di Bl. 1262 ( = SA) 
İstinsah tarihi :? 
Müstensih     :? 
Yk.  :91 
Ölçü  :115×33 (105×80) 
Satır  :14-15 
Hat  :Talik 
Cilt  :Etrafında siyah kuşak bulunan ebrulu mukavva 

cilt. 
Şiir sayısı :272 
 Başı : Ey bizi maĥż-ı ‘ademden vâr iden Ķâdir Hudâ  
    Hemdem eyle ĥażretüñe yek-nefes ķılma cüdâ 

(1b) 
 
 Sonu  : Źerre görünmez Fenâyî işbu ‘âlem ‘âme 
    Bir demine vuślatuñ iki cihan olmaz bahâ 

(91b) 
 
Bir şiir mecmuası içerisinde yer alıyor. Ayrıca bu mecmuanın 

içerisinde Gafûrî Mehmed Efendi ve Üftâde’nin Divançe’leri ile Aziz 
Mahmud Hüdâyî’nin Rübâî ve Müfredleri bulunuyor. 

“Meşâyıh-ı ‘izâmdan merhum Fenâyî Cennet Efendi’nin işbu di-
vanını Üsküdar’da Hüdâyî dergâh-ı şerîfi kütüphanesine ihdâ eyle-



/ Alim Yıldız 

 

196

dim”  notuyla “Nizamiye mirlivâlığından mütekâid Bağdatlı İsmâil 10 
Mayıs 1330” notu var. Ayrıca 1334 tarihini taşıyan kütüphane mührü 
bulunuyor.     

Divan 1b’de “Haźâ Divânu’ş-Şeyh Mehmed eş-şehîr Cennet el-
mülekkab bi-Fenâyî” başlığıyla başlıyor. 

 
5. İlâhiyât-ı Cennet Efendi : Selimağa Ktp. Hüdâyî Efendi Bl. 

1406 ( = SB) 
İstinsah tarihi : 1181 (1768) 
Müstensih     : ? 
Yk  : 107 
Ölçü  : 210×155 (140×95) 
Satır  : 13 
Hat  : Harekeli nesih 
Cilt  : Siyah deri cilt, sırtı dağılmış. 
Şiir sayısı : 211 
 
 Başı : Ey bizi maĥż-ı ‘ademden vâr iden Ķâdir Ħudâ 
    Hemdem eyle ĥażretüñe yek-nefes ķılma cüdâ 
 
    
 Sonu  : Źerre görünmez Fenâyî işbu ‘âlem ‘âmme 
      Bir demine vuślatuñ iki cihan olmaz bahâ 

(99a) 
 
“Âsitâne-i hazret-i Pîr Hüdâyî ser-zâkiri merhum Hayrullah ez-

Zakir Efendi nâmına mahdumunun damadı tarafından Pîr-i müşârun 
ileyh (ks.) kütüphanesine vakf ve teberru eylemiştir. 20 Şa‘ban 1336” 
notu bulunuyor. Harekeli nesihle yazılan bu nüshada vav’lar  bazen 
hareke ile telafi edilmiş.  

 
6. Divan   : Yapı Kredi Bankası Ktp. Y-538  ( = YK) 
İstinsah tarihi : ? 
Müstensih     : ? 
Yk  : 55 
Ölçü  : 205×140 (135×90) 
Satır  :15 
Hat  : Harekeli Nesih 
Cilt  : Ciltsiz  
Şiir sayısı : 192 
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 Başı : Senüñ emrüñle ķâim cümle eşyâ 
    Bu ķudretdedür dünyâ vü ‘uķbâ 
 

Sonu : Çünki şânuñ ki bî-nişân oldı 
  Lâ mekân saña pes mekân oldı 

 
Eserin cildi yok, başı ve sonu eksik. Aradan bazı yapraklar kop-

muş. Aharlı krem kağıda yazılmış olan bu nüsha, diğer nüshalardan 
farklı olarak mürettep bir divan görünümündedir. 1a’dan itibaren ke-
narda Fenâyî’nin tarîkat silsilesi yer alıyor. Başlıklar kırmızı (sürh). 
1a’dan başlayarak, yine kırmızı kalemle, sayfa kenarında Fenâyî’nin 
tarîkat silsilesi veriliyor. Bu isimler 3a’da son buluyor.  

Fenâyî Divanı’nın, yukarıda tavsifini yaptığımız altı yazma nüs-
hasının, birbirleriyle olan benzerlikleri yönüyle, üç ayrı gurup oluştur-
duğu görülmektedir. Bunlardan, HM, DE ve bazı farklarla birlikte M 
nüshası, birinci guruptandır. SA ve SB nüshası ise ortak bir yazmadan 
istinsah edilen ikinci bir gurubu oluşturmaktadır. YK nüshası, SA ve 
SB’ye benzemesine rağmen, üçüncü gurubu oluşturmaktadır.  

 
2. Divan Metninin Oluşturulmasında İzlenen Yol 
1. Fenâyî Divanı’nın karşılaştırmalı metni oluşturulurken, şiirle-

rin tertip sırasında, istinsah tarihi bilinen en eski nüsha olarak, Süley-
maniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi bölümündeki yazma (HM) esas 
alınmıştır. Bu esas alış sadece tertip hususundadır. Bu nüsha ile diğer 
beş nüsha karşılaştırılmış, anlam ve vezin de göz önünde bulundurula-
rak, en doğru olarak görülen mısra metne dahil edilmiştir. Sadece bir 
nüshada bulunup da diğer nüshalarda yer almayan şiirlerde ise o şiirin 
bulunduğu nüshanın tertip sırasına riayet edilmiştir. 

2. Her şiirin başına, şiir numarasının altına gelecek şekilde o şii-
rin aruz kalıbı konulmuştur. Vezni tespit edilemeyen ya da hece vez-
niyle yazılan şiirlerde ise bu kısım boş bırakılmıştır.    

3. Şiirlerden her biri, ilk mısraının yer aldığı yaprak numarası ile 
birlikte, şiir numarasından sonra HM, M, DE, SA, SB ve YK sırasına 
göre aparatta  gösterilmiştir. Örneğin, “16 HM: 103b, M: 11a, DE: 6a, 
SA: 33a, SB: 37a, YK: 24b” gibi.  

4. Herhangi bir nüshada bulunmayan şiir aparatta nüshayı belir-
ten harften sonra  
“ – ” işaretiyle gösterilmiştir. Örneğin, 1 nolu şiir diğer nüshalarda 
bulunduğu halde sadece DE nüshasında bulunmamaktadır. Bu durum 
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şu şekilde gösterilmiştir  “1 HM: 98a, M: 4b, DE: -, SA: 24b, SB: 26b, 
YK: 10a” 

5. Farklar, şiir numarasının altında mısra nosu ile birlikte metne 
dahil edilen şeklinden sonra, yer aldığı nüsha ile birlikte gösterilmiştir. 
Örneğin 36 nolu şiirin 2 mısraındaki “rûz-ı ezelden” terkibi SA ve SB 
nüshasında “rûz u ezelden” şeklindedir. Bu durum şöyle gösterilmiş-
tir:  “2 rûz-ı ezelden: rûz u ezelden SA, SB”. Aynı mısrada yer alan 
birden fazla farkın gösterilmesinde ( / ) işareti, aynı şiirin bir sonraki 
mısrasında bulunan farkta ise ( // ) işareti kullanılmıştır.  

6. Vezin hataları yine aparatta (*) işaretiyle verilirken, zaruri 
olarak bazı şiirlerde yaptığımız metin tamirlerine de [ ] şeklinde işaret 
olunmuştur. 

7. Metinde geçen âyet ve hadisler italik olarak gösterilmiştir. Bu 
âyetlerin anlamları ile sure ve âyet numaraları ve hadislerin bulunduk-
ları kaynaklar incelemede verildiğinden dolayı ayrıca Divan metninde 
bunlara işaret edilmemiştir. Arapça ve Farsça şiirler ise transkribe 
edilmiş, Türkçe anlamları da aparatta verilmiştir. 

8. Osmanlıca’da kullanılıp da bugünkü alfabede bulunmayan 
harfler için aşağıdaki transkripsiyon sistemi kullanılmıştır. 

 
 ’ : ء
ث  : Ŝ , ŝ 
 Ĥ, ĥ : ح
 Ħ, ħ : خ
 Ź, ź : ذ
ص  : Ś, ś 
ض  : Ż, ż, Đ, đ 
 Ŧ, ŧ : ط
 Ž, ž : ظ
 ‘ : ع
 Ġ, ġ : غ
 Ķ, ķ : ق
 Ñ, ñ : ك
 
Arapça ve Farsça kelimelerdeki med harfleri şu şekilde göste-

rilmiştir: 
 
 Ā, ā : آ
 Ū, ū : و
 Ī, ī : ى
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Farsça’daki vâv-ı ma‘dûleler ( v  ) (Ör. hvâb) şeklinde gösteril-
miştir. 

9. Allah kelimesi, muzafun ileyh olduğu durumlarda apostrofla 
(’) ayrılmıştır. Ör. Beytu’llâh gibi.  

10. ‘aşk-‘ışk, milk-mülk vb. iki ayrı şekilde okunabilecek keli-
melerde, bunlardan birisi tercih edilmiş ve metnin tamamında aynı 
okunuş verilmiştir.  

11. Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmış, bu isimlerin so-
nundaki ekler ise apostrofla ayrılmamıştır.  

12. Muzaf ile muzafun ileyhin ters çevrilmesi sonucu meydana 
gelen Farsça birleşik isim (izâfet-i maktû) ve sıfat tamlamalarında, iki 
kelime arasına çizgi (-) konulmuştur. Ör. Mekteb-hâne,  Hum-hâne 
gibi. 

13. Farsça ikili tekrarların yazımında, tekrarlanan kelimeler ara-
sındaki ek veya edatlar kısa çizgi arasına alınmıştır. Ör. ser-te-ser, 
dem-be-dem gibi.  

14. Gibi anlamına gelen veş ve âsâ eklerinden önce (-) işareti 
kullanılmıştır. Ör. mihr-âsâ, Hıżr-veş, gibi.   

15. Arapça’daki harf-i cerlerden sadece “bi”de önüne geldiği 
isimden önce (-) işareti kullanılmıştır. Diğerleri normal ayrı olarak 
yazılmıştır.  

 





 

 

 
B.  DİVAN-I FENÂYÎ CENNET EFENDİ 

     
 
    1    
  Na‘t-ı Şerīf-i Rasūl-i Ekrem śalla’llâhu ‘aleyhi ve sellem*
  
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 İtdi teşrīf çün cihānı Ħātem-i ħayrü’l-beşer 
   Oldı nūrıyla münevver cümle ‘ālem ser-te-ser 
 
  2 Küntü kenzüñ sırrını ‘ālemlere ķıldı ‘ayān 
   Zümre-i ervāĥa rūĥı ol zamān ki virdi fer 
  
  3 Yüzi anuñ ve’đ-Đuĥā ve’ş-Şemsi ve’l-Leyli śaçı 
   İtdi Ķur’ānda ķasem Ĥaķ çünki oldur mu‘teber 
 
  4 Tāc olupdur pes le-‘amrük ħil‘ati levlāk anuñ 
   Oldı illā raĥmeten li’l-‘ālemīn aña kemer 
 
  5 Bulmadı yol ķurbet-i ĥażretde kimse şānına 
   Oldı dāim lī ma‘a’llāh ħalveti aña maķarr 
 
  6 Ķalbi anuñ görmedi ġaflet ĥicābın bir nefes 
   Anuñ içün didi Haķ ĥaķķında mā zāġa’l-baśar 
 
  7 İt ķıyās barmaķlarından mu‘cizātın ġayrısin 
   Çeşme aķdı her birinden eyleyüp şaķķu’l-ķamer 
 
  8 Śanma bu milke  hemān maħśūś ola ĥükmi anuñ 
   On sekiz biñ ‘āleme ĥükmi irer ger ħuşk ü ter 

                                                
1 HM: 98a, M: 4b, DE: -, SA: 24b, SB: 26b, YK: 10a 
* Der- Na‘t-ı Nebiyy-i Muĥterem śalla’llâhu ‘aleyhi ve sellem, M  
 Ve hāźā eyżan ‘azīz ĥażretlerinin Sulŧān-ı Enbiyā Ĥabīb-i Ekrem, Resūl-i 

Mükerrem śalla’llâhu ‘aleyhi ve sellem  ĥażretlerinin medĥ-i şeriflerinde vāķi‘ 
olan kelām-ı şeriflerinden ba‘żdır ki buyurdular. YK 

 4 levlāk anuñ: levlāk tek, SA 
 10 dir iseñ: dirseñ, HM, DE 
 13 biñ: - ,SB 
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  9 Ħalķa irgörmekde feyż-i Ĥaķķı rūĥı vāsıŧa 
   Ķıldı ise žāhiren  gerçi bu ‘ālemden sefer  
 
  10 Ger şefā‘at eylesün dir iseñ ol Şāh-ı rusül  
   Ķıl ri‘āyet sünnetin ol ħiźmetinde hāk-i der 
 
  11 Āsitān-ı ‘ālī-şānın ķıble-i cān idegör 
   Sırr-ı pākinden irişe sırrıña tā ki eŝer 
 
  12 Ol giyer tāc-ı şefā‘at hem ķabūlin hil‘atin 
   Şol zamānda kim ħalāyıķ ideler eyne’l-mefer 
 
  13 Vuślat-ı Ĥaķ oldı çünki müntehā mi‘rācına 
   Geçdi yetmiş biñ ĥicābı ol ke-lemĥın bi’l-baśar 
   
  14 Rehber oldı Sidre’ye dek gerçi kim Rūĥu’l-emīn 
   Ķaldı Cibrīl enbiyā ervāĥı ol ķıldı güźer 
 
  15 Eşref-i evlād-ı Ādem menba‘-ı cūd u kerem 
   Dīn-i bāķī da‘vetin ‘ām eyledi der-baĥr ü berr 
 
  16 Yār-i evvel yār-i ġārı Bū Bekir Śıddīķdur 
   Şāhid oldı śıdķına anuñ nebātāt ü ĥacer 
 
  17 Gerçi vardur nās beyninde hilāfetde hilāf 
   Şāh-ı kevneyn anı ta‘yīn itdi oldur mu‘teber 
 
  18 Cümle varın ŧīb-i hāŧırla taśadduķ itdi ol 
   Mihr ü mehden enver itdi sırrını ol pür-hüner 
 
  19 Yār-i ŝānīdür Resūl’e zeyn-i eśĥāb çün ‘Ömer    
   Ķuvvet-i İslām içün beline baġladı kemer 
 
  20 Dīn-i bāķī içre şol deñlü śalābet ķıldı kim 
   Heybetinden žıllini görse ider şeyŧān ĥaźer 
 
  21 Bil anuñ İslāmı ile žāhir oldı işbu dīn 
   Hem ķamu a‘dāsına buldı ħilāfetde žafer 
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  22 Yār-i ŝāliŝ ol nübüvvet şāhına ‘Oŝmān durur 
   Mesken oldı mescid ü miĥrāb aña şām u seĥer 
 
  23 Her kişiye cennet içre lāzım elbette refīķ 
   Didi ‘Oŝmānı baña cennetde Haķ yoldaş ider 
 
  24 ‘Ālim ü cāhil ĥayāyı dir mine’l-īmāndur 
   Andan aħź itdi ĥayāyı ehl-i iĥsān her ne var 
 
  25 Yār-i rābi‘ ibn-i ‘amm oldur ‘Aliyyü’l-Mürteżā 
   Žāhir ü bāŧında ekmel şīr-i Ĥaķ ol nām-ver 
 
  26 Didi vaśfında anuñ pes ‘ālimü’l-esrār olan 
   Ben medīne olmışum ‘ilme ‘Ali’dür aña der 
 
  27 Ġazvesinde ĥācib oldı ķıldı da‘vet ol Rasūl 
   Ĥāżır oldı ol zamān ki sem‘ine irdi ħaber 
 
  28 Nūr-ı ‘ayn-ı ehl-i sünnet verd-i bāġ-ı faħr-i dīn 
   Gelmedi dünyā içün ķalblerine źerre keder 
 
  29 Birisi İmām Ĥasandur birisi İmām Ĥüseyn 
   Ķıldılar Ĥakkuñ rıżāsına fedā cān ile ser 
 
  30 Mesken oldı bunlara Firdevs ħādim ĥūr-ı ‘ıyn 
   Ĥamza vü ‘Abbās bāķī kim var-ise min ‘Aşer 
   
  31 Cümleten evlād u eśĥābı ne varsa tābi‘īn 
   Mažhar olup luŧfuña ķılduñ ‘ināyetle nažar 
 
  32 Ĥürmeti-y-çün anlaruñ fażluñla sen yā źe’l-‘atā 
   Yüzleri śuyına ĥıfž it bizi ez-rāh-ı ħaŧar  
   
  33 Ey Fenāyī  sālik ol źevķ it o şānuñ rütbetin 
   İre īmānuñ ‘ayāna ķurı taķlīdi gider 
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    2 
    
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Kenz-i esrāruña yā Rab eyle fażluñla emīn 
   Her murādı sen virürsin yā Mücībe’s-sāilīn 
    İreler tā maŧlab-ı a‘lāya cümle ŧālibīn 
   Her murādı sen virürsin yā Mücībe’s-sāilīn 
 
  2 Gerçi çoķdur yā İlāhī saña hidmetde ķuśūr 

Luŧf umup ķapuña geldük bizi ‘afv it yā Ġafūr 
   Ref‘ it aradan ĥicābı ķalbimüz bulsun sürūr 
   Her murādı sen virürsin yā Mücībe’s-sāilīn 
 
  3 Pertev-i mihr-i ezelden neş’edār it cānumuz 

Ĥāśıl ola her nefes tā rü’yete cānānumuz 
   Bāde-i ĥubb-ı ezelden pür olup peymānemüz 
   Her murādı sen virürsin yā Mücībe’s-sāilīn 
 
  4 Vaĥdetüñ sırrına vāķıf olalı cism ile cān 
   Ġāib oldı ‘ayn-ı sālikden cihān žāhir nihān 
   Źāt-ı pāküñdür efendi cümleden maķśūd hemān 
   Her murādı sen virürsin yā Mücībe’s-sāilīn 
 
  5 Ger Fenāyīye olursa luŧf ile bir kez nažar 

Küllü şey’in hālikün śaĥrāsını eyler güźer 
    Ķalmaya tā źenb-i fānīden vücūdında eŝer 
   Her murādı sen virürsin yā Mücībe’s-sāilīn 
 
 3 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Raĥmetüñ feyżini iĥsān eyle yā Rab teşneyüz 
   Ķaŧresi pes ‘āleme olsa nice biñ kerre yüz 
 
                                                
2 HM: 99b, DE: -, M: 6a, SA: 48a, SB: 54a, YK: 36a 
 1 Kenz-i: Kenzüñ M / maŧlab-ı: maŧlaba SB 
 2 Ħidmetde: ħiźmetinde SB 
 5 lutf ile: lutfuña, SB 
3 HM: 99b, M: 6b, DE: 1a, SA: 27b, SB: 30a, YK: 22a  
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  2 Śanmañuz sırr-ı ĥaķīķat āşinādan dūr ola  
   Şems-i Źātuñ źerre-veş her an tecellīsindeyüz 
 
  3 ‘Aşr-i emŝāliyle zāhid ‘āşıka ŧa‘n eyleme 
   ‘Ārif olan her nefesde buldı anı nice yüz 
 
  4 Bedr olur burc-ı şerefde rū-yı baħtı kāmilüñ 
   Z’ān sebeb çün māh-ı nev kesb-i kemāl üstindeyüz   
 
           5  Bāda vardı varımuz sevdā-yı ħāl-i yārda 
   Bizde ol ħālüñ  Fenāyī vech-i sevdāsındayuz 
 
   4 
 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    

  1 Mažhar-ı esrār-ı esmā itdi cānān cānumuz 
  Gerçi ‘unśurdan mürekkeb eylemiş ebdānumuz 
 

                2 Çün dem-i Rūĥu’l-ķudüsden cāna irişdi ĥayāt  
   Aĥsen-i taķvīmde ħalķ olsa n’ola insānumuz 
 
       3 Āşinādan dūr olup geldük bu dār-ı ġurbete 
   Yād idüp aślın yine eğlenmedi mihmānumuz 

 
      4 Dicle-i Baġdād u Ceyĥūn u Fırāt u Nīli nūş 

  İtse ķanmaz āb-ı vaśluñ içmese ‘aŧşānumuz  
 

      5 Maĥrem olsaķ ger ĥarīm-i vaślına yārüñ n’ola 
   Fetĥ-i bāb eyledi emr-i Ĥaķ ile der-bānumuz 

 
       6 Aldı bizden bizliğimüz ķomadı źerre nişān 
                Çekdi Źātına bi-küllī ceźbe-i Raĥmānumuz 

 

                                                
 3.beyit SA ve SB’de 2. beyitle yer değiştirmiş 
 3 Śanmañuz: Śanmañuñ SA 
 5 vardı: virdi SA,  DE’de bu beyitten öncesi yok. Yazma bu beyitle başlıyor. 
4 HM: 100a, M: 6b, DE: 1a, SA: 27a, SB: 29b, YK: 20a 
 2 cāna irişdi: ‘Īsā-veş buldı M, DE, / “cāna irişdi ĥayat”  SA, (yanda) 
 4 Dicle-i Baġdād: Dicle vü Baġdād, SB 
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      7 Sırruñı buldı Fenāyī  cān gibi dilde nihān 
   Bu imiş bezm-i ezel ol yār ile peymānumuz 
 
       5 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
         1 Maŧla‘-ı feyż-i ezelden ŧoġdı nūr-ı āfitāb 
  Zāil oldı aradan hāk ile nār u bād ü āb 
 
  2 Keŝret-i eşyāda gördi vaĥdetün sırrın ‘ayān 
  Gūş-ı cāna ireli sırr-ı ħiŧāb-ı müsteŧāb 
 

      3 Yār-i bāķī içün itdi hicret-i dār-ı fenā 
  Mā vesa‘nī nüktesin źevķ eyledi bī-irtiyāb 

 
      4 Emr-i mūtū rāhına eyledi sālik insilāk 

  Vāśıl oldı küntü kenzüñ gencine ķable'l-ĥisāb 
 

      5 Žāhir ü bāŧın Fenāyī  bendeñe eyle nažar 
   Oldı mažhar tā cemālüñ nūrına ol bī-ĥicāb  
 
    6 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
     
      1 Śun ey sāķī mey-i bāķīyi  ol cām-ı muśaffādan 
   Bulup ol gevher-i ferdi çıķam bu ĥāl-i ednādan 
 
  2 Bir avuç ħāke mümkin mi viśāl-i bezmine irmek 
   Meğer bir luŧf ire cāna cenāb-ı Rabb-i a‘lādan 
 
  3 Ķuyūd-ı cān ile tenden ħalāś olursa ger sırrum 
   Geçüp ma‘nā-yı ķavseyni ħaber bile ev ednādan 
 
  4 Mu‘ammāsını fetĥ itdi bu ismüñ vech-i kāmilden 
   Bu yüzden keşf olup sırr-ı ĥaķīķat çün müsemmādan 
                                                
5 HM: 100a, M: 7a, DE: 1b, SA: 6a, SB: 7a, YK: 3a 
 5 eyle: itdüñ M   
6 HM: 100b, M: 7b, DE: 2a, SA: 47b, SB: 53b, YK: 33a  
 1 gevher-i ferdi: cevher-i ferdi M, SA, SB 
 2 viśāl-i: viśāli SA, SB 
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  5 Rumūz-ı ‘alleme'l-esmā Fenāyīye olup žāhir 
   Özini görmeyen a‘mā ne bilsün ĥāl-i bīnādan 
 
    7 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Fażl-ı Ĥaķ ref‘ eyledi çün perde-i pindārımuz 
   Cennet-i ĥüsnüñ görüp fehm eyledik Settārımuz 
 
       2 Ħakk olupdur levĥ-ı dilden naķş-ı resm-i mā-sivā 
                 Śūretüñ naķşında žāhir olalı dīdārımuz 
 
       3 Eyledi pergār-ı vaĥdet dū cihānı der-ĥarem 
   Noķŧa-ı sırr-ı vücūdı devr ider pergārımuz 
 
       4 Nūş idüp maĥbūb elinden cām-ı vaĥdet cür‘asın 
   Keşf-i rāz itse n’ola Manśūr-veş berdārımuz 
 
       5 Geç mecāzīden Fenāyī  bul ĥaķīķat sırrını 
   Ŝābitü’l-aķdām olup ĥıfž eyledük iķrārımuz 
 
    8 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
     
       1 Açıldı vaĥdetüñ sırrı  ezel-rāz-ı nihānumdan 
   Anuñ’çün olmadı pinhān bu sır ‘ayn-ı ‘ayānumdan 
 
       2 Geçürdi ceźbeñ ‘uşşāķı iki ‘ālem ķuyūdından 
   Eŝer ķalmazsa bi’l-küllī n’ola nām u nişānumdan 
 
       3 Ĥadīŝ-i lī ma‘a’llāhuñ olurdı sırrına vāķıf 
   Eger ‘ābid eger zāhid bileydi bu lisānumdan 
 

                                                
7 HM: 101a, M: 7b, DE: 2a, SA: 27a, SB: 29a, YK: 20b  
 5 Geç: Genc-i DE 
8 HM: 101a-106a, M: 8a-14b, DE: 2b-9a, SA: 42b, SB: 48b, YK: 32b 
 1 sırrı: bezmi, SA,SB 
 4 ola: oldı, M 
 5 ķılduñ: itdüñ SA, SB // ħāk-i: cism-i SA, SB 
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  4 Lehū fī külli yevmin şe’n nişānı dilde naķş ola 
   Nažar irerse ger cāna o şān-ı bī-nişānumdan 
 
       5 Bir avuç hāk iken ķılduñ Fenāyī  bendeñi insān 
   Ne ola Źātuña lāyıķ bu hāk-i nā-tüvānumdan  
   
   9 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
       1 Aç gözüñ ġafletde ķalma dīde-i bīnāyı gör 
  Remz-i sırr-ı elleźīne cāhedū fīnāyı gör 
 
       2 Çün melāik dir ise her demde lā ‘ilme lenā 
  Ġayre mā ‘allemtenāyı fehm iden dānāyı gör 
 
       3 Sıdre-i ‘ilm-i ledünnüñ müntehāsın bulmaġa 
  Ķābe ķavseyni geçüben sırr-ı ev ednāyı gör 
 
        4 Pertev-i mihr-i ezelden olduñ ise neş’e-dār 
  Bu vücūduñ śafĥasında sebķ iden ĥüsnāyı gör 
 
           5 Rabbi ernī enžurüñ nūrını ķılmaġa şühūd 
               Hemçü Mūsā ey Fenāyī  Ŧūr ile Sīnāyı gör 
   
   10 
    Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
  1 Aślımuz çün nūr-ı vāĥiddür kamu eşyā ile 
   Perde-i ten setr idüpdür aramuz Mevlā ile 
 
  2 Aĥsen-i taķvīmde bulduk ħilķat-i insānı biz 
   Śūreti ķoyup bir oldı cismimüz ma‘nā ile 
 
  3 Ħāk ü nār u āb hevā aślına ķıldılar rücu‘ 
   Ķalmışuz ancak hemān ol gevher-i yektā ile 
                                                
9 HM: 101b, M: 8a, DE: 3a, SA: 12b, SB: 15a, YK: 18a  
 2 dir ise: dirseñ M 
 * Ayetin aslı; “Rabbi erinī” şeklindedir. Fakat Divan’da her geçtiği yerde bu ayet, 

vezin gereği “ernī” şeklinde verilmiştir (A. Y.). 
10 HM: 101b, M: 8b, DE: 3a, SA: 55b, SB: 63b, YK: 42a   
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  4 Neş’e-i el-yevme tüczā ĥāśılın bulduķ bu gün 
   Ŧā‘n u teşnī‘ ķılma zāhid ‘āşıķa ferdā ile 
 
  5 Rūĥ-ı Ķudsīden irerse ger Fenāyīye ‘aŧā 
   Çün Mesīĥā seyr ide ol rūh-ı cān-efzā ile 
 
    11 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
     
  1 Gülüñ rengi śolup ķoħusı gitdi 
   Fiġānı bülbülüñ yād olmaz oldı 
   Firāķ u ĥasreti cānlara yetdi 
   Fiġānı bülbülüñ yād olmaz oldı 
 
               2 Mecāzī gülde bulmayup ĥaķīķat 
   Ķadīmī gülşene ķıldı ‘azīmet 
   Bulup yār ile vuślat bī-nihāyet 
   Śadāsı bülbülüñ yād olmaz oldı  
 
  3 Gülüñ būyında görmedi ŝebātı 
   Güźer eyledi ef‘āl ü śıfātı 
   İrüp bāķī ĥayāta buldı Źātı 
   Fiġānı bülbülüñ yād olmaz oldı 
 
  4 Değil çünki fenā gülzār-ı bāķī 
   Beķā cāmını śundı aña sāķī 
   Dil-i ‘uşşāķı yaķdı iftirāķı 
   Fiġānı bülbülüñ yād olmaz oldı 
 
  5 Fenāyī  derd-mend nic’etmesün zār 
   İki ‘ālemden itdüñ anı bīzār 
   Kerem ķıl sırruña olsun sezāvār 
   Śadāsı bülbülüñ yād olmaz oldı 
 
 
 

                                                
11 HM: 102a, M: 8b, DE: 3b, SA: 65b, SB: 78a, YK: -  
 1 ķohusı: ķoķusı M, SB  
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    12 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    

1 Sivādan ķalbimüz ķıl ŧāhir ü pāk    
Bi-ĥaķķ-ı nūr-ı pāk-i sırr-ı levlāk 

   İki ‘ālemde bizi itme ġamnāk 
   Bi-ĥaķķ-ı nūr-ı pāk-i sırr-ı levlāk  
 
  2 Nažar eyleme sehv ile ķusūra 
   Mübeddel ola ĥüznimüz sürūra 
   Gire sāliklerüñ bāķī ĥużūra  
   Bi-ĥaķķ-ı āb-ı rū-yı nūr-ı  levlāk  
 
                3 Geçür keŝretden irgör vaĥdetüñe 
   Keremdür lāyıķ olan ‘izzetüñe 
   Ġarīķ it baĥr-i fażl-ı raĥmetüñe  
   Bi-ĥaķķ-ı mažhar-ı envār-ı levlāk  
 
  4 Fenāyīye ‘aŧā eyle şühūdı 
   Senüñle ola ķıyāmla ķu‘ūdı 
   İrişdür ġāyetüñe fażl u cūdı 
   Bi-ĥaķķ-ı mažhar-ı esrār-ı levlāk 
 
    13 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Firāķ-ı yār ile ĥālüm irişdi bir ‘aceb ĥāle 
   Nice vaśfeyleyem saña anı kim gelmeye ķāle 
 
  2 Bu dil ķaŧresini ķıldı o baĥr-i bī-nihāyet ġarķ 
   Nitekim maĥv olur tāb-ı güneşde ķaŧre-i jāle 
 

                                                
 2 śadāsı: fiġānı SA, SB 
 3 fiġānı: śadāsı SA, SB 
 4 fiġānı: śadāsı SA, SB 
12 HM: 102a, M: 9a, DE : 4a, SA: 33b, SB: 38a, YK: 24a 
 1 Sivādan: Sivā  SB // bizi itme: itme bizi SA, SB //  nūr-ı pāki: āb-ı rū-yı SA, SB 
 2 āb-ı rū-yı: nūr-ı pāk-i SA, SB 
 3 fażl-ı: fażl u SA, SB // mažhar-ı esrār-ı: āb-ı rū-yı sırr-ı  SA, SB  
13 HM: 102b-138a, M: 9b-51b, DE: 4b-53b, SA: 59a, SB: 69a, YK: 46a  



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

211

  3 Getürdi ķāśıd-ı sırr-ı hüviyyet nāme-i şāhı 
   Giriftār eyledi cānı kemend-i zülfü pür āle 
 
  4 Göñül şehbāzı eylerdi hümā-yı lā-mekānı śayd 
   İderse feyż-i aķdesden ‘aŧā fażlıyla ger bāle 
 
  5 Çün irdi bülbülüñ zārı gülüñ gūş-ı ķabūline 
   Anuñ’çün mürġ-ı dil eyler Fenāyī  rūz u şeb nāle 
 
    14 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Münevver eyledi iki cihānı 
   Ķudūm-ı Ĥażret-i sulŧān-ı kevneyn 
   Żiyā-bahş itdi bu cism ile cānı 
   Ķudūm-ı Ĥażret-i sulŧān-ı kevneyn 
 
  2 Didi Mevlā anuñ şānında levlāk 
   Sen olmasañ yaratmaz-ıdum eflāk 
   Sivā levŝinden eyler dilleri pāk 
   Žuhūr-ı Ĥażret-i sulŧān-ı kevneyn 
 
  3 Aradan ref‘ iden muŧlaķ ĥicābı 
   Görür źerrede nūr-ı āfitābı 
   İşitdürür ħıŧāb-ı müsteŧābı 
   Ķudūm-ı Ĥażret-i muħŧār-ı kevneyn 
 
  4 Ķalanlar berr-i fürķat içre aŧşān 
   Zülāl-i feyż-i vaśla oldı reyyān 
   Vücūdı ķaŧresini ķıldı ‘ummān 
   Ķudūm-ı Ĥażret-i sulŧān-ı kevneyn 
 
  5 Ne devletdür göre gözler cemālin 
   İrişüp Źātına bula śıfātın 
   Ħaķīķat rāzınuñ keşf itdi ĥālüñ 
   Ķudūm-ı Ĥażret-i sulŧān-ı kevneyn 
 

                                                
14 HM: 102b, M: 9b, DE: 5a, SA: -, SB: -, YK: 39a 
 3 Görür źerrede: Görürdür źerre M  
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  6 Nažar eylemeyüp aġ u ķaraya 
   Sülūkin irgörür rāh-ı fenāya 
   ‘Aŧādur dillere bī-ĥadd ü ġāye 
   Ķudūm-ı Ĥażret-i sulŧān-ı kevneyn 
 
  7 Kemā-hī fehm idüp sırr-ı sücūdı 
   Semā-yı  seb‘aya ķıldı śu‘ūdı 
   Fenāyī maĥv idüp źenb-i vücūdı 
   Ķudūm-ı Ĥażret-i sulŧān-ı kevneyn 
 
    15 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ķullaruñı ħvāb-ı ġafletden uyar 
   Yā ‘Alīm  ü yā Ĥakīm ü yā Raĥīm 
   Göreler tā her nefes dīdār-ı yār 
   Yā ‘Alīm  ü yā Ĥakīm ü yā Raĥīm 
 
  2 Ĥażretüñe varmaġa yoķ ŧāķatüm 
   Saña lāyıķ ķanı yā Rab ŧā‘atüm 
   Źātuñ olsun dū cihānda ĥācetüm 
   Yā ‘Alīm  ü yā Ĥakīm ü yā Raĥīm 
 
  3 Ger olursa cāna lutf ile nažar 
   Ķalmaya arada benlikden eŝer 
   Ġarķ ola envāra sālik ser-te-ser 
   Yā ‘Alīm  ü yā Ĥakīm ü yā Raĥīm 
 
  4 Levĥ-ı dilden ĥakk ola resm-i sivā 
   Žāhir ola rūĥa envā‘-ı ‘atā 
   İrişe bī-vāsıŧa sırra nidā 
   Yā ‘Alīm  ü yā Ĥakīm ü yā Raĥīm 
 
  5 Raĥmetüñ deryāsına yoķdur kenār 
   Baķma taķśīre olursa śad hezār 
   Ķıl Fenāyīye ‘aŧāňı bī-şümār   

  Yā ‘Alīm  ü yā Ĥakīm ü yā Raĥīm   
 

                                                
15 HM: 103a, M: 10a, DE: 5b, SA: 41a, SB: 46b, YK: 31a 
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   16 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Bahār irişdi ref‘ oldı yüzinden perde gülzāruñ 
   Açıldı ġoncānuñ ķalbi zamānı ķalmadı hāruñ  
 
  2 Bahāruñ nūr u nārından gülistān  Ŧūr-ı ķuds oldı 
   Gör āŝārını Mūsa-veş çemende nūr ile nāruñ 
 
  3 Yañaġı gül gibi güldi feraĥdan ġoncanuñ gerçi 
   Yine gül oldı manžūrı çemende bülbül-i zāruñ 
  
  4 Nedendür bāġ-ı ‘ālemde çiçekler muhtelif elvān 
   Boyacısı bir iken hep bu eşcār ile ezhāruñ 
 
  5 Beyān-ı küntü kenz eyler egerçi nergis ü lāle 
   Nice belhüm eđal bilsün rumūzını bu esrāruñ 
 
  6 Bugün sünbül ile gülden gülistān küllī nūr oldı 
   Velī ta‘n eyledi aña yine zülf ile ruhsāruñ 
 
  7 Eğer sūsen gibi ebkem değilseñ nuŧķa gel söyle 
   Ne yirdendür bu terkībüñ nedendür nuŧķ u güftāruñ 
 
  8 Çemende lāleden gülden cihān bāzārıdur gülşen 
   Temāşāsın ġanīmet bil gel ey hvāce bu bāzāruñ 
 
  9 Nişānın görmek isterseñ Fenāyī ‘ālem-i ġaybuñ 
   Maķāmātın sema‘ eyle uśūl ile bu edvāruñ 
 
 
 

                                                
 4 sırra nidā: sırr-ı nidā M 
16 HM: 103b, M: 11a, DE: 6a, SA: 33a, SB: 37a, YK: 24b 
 2 nūr u : nūr-ı, SA, SB 
 4. beytin ikinci mısraı yazılmamış, bu mısra son beyit öncesinde tek olarak yazıl-

mış HM  
 6 küllî: küllü SA, SB // ta‘n eyler: ta‘ne ider SA, SB 
 7 değilseñ: değilsin SA, SB 
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    17 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Gözet ey dil śırāŧ-ı müstaķīmi 
   Ferāmūş eyleme ‘ahd-i ķadīmi 
 
  2 Göñül mir’ātını eyle muśaffā 
   Şuhūd eylemege vech-i kerīmi 
 
  3 Bu bāzār-ı cihānda ol hırīdār 
   Nuķūd-ı cāna ol dürr-i yetīmi 
 
  4 Tecellī-i cemālüñ eyle in‘ām 
   Cinān-ı ‘adnüñ içre vir na‘īmi 
 
  5 Sivādan ķıl Fenāyī  bendeñ āzād 
   Ĥarīm-i vaśluñuñ olsun muķīmi 
 
    18 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    

1 Ķarārum ķalmadı cānā görünce sen dilārāyı 
Ħadeng-i çeşm-i mestüñdür açan sīnemde yarayı 

 
2 Yeten Ŧūr-ı viśālüñe tecellī nūrını gördi 

Bulupdur Mūsa-veş ol len terānīde tesellāyı  
 
  3 Geçüp mevc-i mecāzīden irişdür aśl-ı deryāya 
   Bulup añlayalum yā Rab ĥaķīķat üzre eşyāyı 
 
       4       Fedā ķıl cism ile cānı fenā rāhında ey sālik 

Nažar ķılma virürlerse Semerķand u Buħārāyı 
 
  5 Ĥarīm-i Źātuña eyle Fenāyī  bendeñi maĥrem 

Geçe tā ķābe ķavseynden bile sırr-ı ev ednāyı 
                                                
  9 ‘ālem-i ġaybuñ: ‘aybuñ (mısra eksik) SB 
17 HM: 104a, M: 11b, DE: 6b, SA: 60a, SB: 69b, YK: 48b 
18 HM: 104a, M: 11b, DE: -, SA: 60b, SB: 71a, YK: 51b 
 * DE’de bir varak kopmuş 
 2 terānīde: terānīden SA 
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    19 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    

1 Gider yā Rab aradan bu‘d ü ķurbı 
Ķarīn ola ki bezm-i ĥāśa ķurbı 

 
2 Geçür bālümüzi ĥubb-ı sivādan 

‘Ayān eyle ķulūba sırr-ı ġaybı 
 

3 Ĥaķīķat üzre eşyādan kemā-hī 
İrişe gūş-ı cāna Rabb-i Rabbi 

 
4 İkilik perdesin ref‘ it aradan 

Güźer eyleye cānum şarķ u ġarbı 
 

5 Viśālüñ bezmine ķıl cāna lāyıķ 
Seķāhüm Rabbühümden ola şürbi  

 
6 Bize fetĥ eyle gel fetĥ-i mübīni 

Kerem ķıl eyle maġfūr cümle źenbi 
 

7 Fenāyī  bendeñi irgör merāma 
Bi-ĥaķķ-ı Ĥażret-i ĥubbuñ Ĥabībi 
 

    20 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    

1 Śafāsız śūfinüñ yoķdur śafāsı 
Olursa tāc u hırķa ger ķabāsı  

 
2 Viśali bezmine şol cān irer ki 

Derūnında ola ‘aşķuñ belāsı 
 

                                                
19 HM: 104a, M: 12a, DE: -, SA: 60a, SB: 70a, YK: 48a 
 1 ba‘d-i ķurbi: ba‘d u ķurbi M, YK 
 3 Rabb-i Rabbi: Rabbi Rabbi M 
20 HM: 104a, M: 12a, DE: -, SA: 61a, SB: 71b, YK: 52a 
 1 Śafāsız: Śafā sırr-ı YK 
 4 Şeb-i rūzdur: Şeb ü rūzdur M 
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3 Gözi alası ŧutdı kün fe-kānı 
Ne āl eyler görün ‘aynuñ elāsı 

 
4 Olur zülf ile ‘aynuñ āyetu’llāh 

Şeb-i rūzdur anuñ aġ u ķarası 
 

5 Eger āyīne-sāz ise Sikender 
Yüzüñ mir’ātıdur gītī-nümāsı 

 
6 Şühūd-ı źāt-ı pāküñdür çü maķśūd 

Arada n’eyler anuñ mā-sivāsı 
 
  7 Fenāyī  ķıl vücūduñ ferd-i muŧlaķ 

Eĥaddendür bu tevĥīdüñ bināsı 
 
    21 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ĥażretüñden yaña adım atamam 
   Ne idüp ne ideceğüm bilemem 
 
  2 Yine ĥayret içre şöyle ķalmışam 
   Aç yolum senüñle tā saña varam 
 
  3 Cürm ü ‘iśyān baĥrine müstaġraķuz 
   Eyle dāim fażluñla bize kerem 
 
  4 Faħr-i ‘ālem ĥürmetine yā Kerīm 
   Ķıl müyesser źevķ-ı vaśluñ dem-be-dem 
 
  5 Ķalbimüz ķayd-ı sivādan it ħalāś            

 Fetĥ ola maĥzūn olan kenz-i ķıdem 
 
  6 İn te‘uddû sırrını itdüñ ‘ayān                 
   ‘Add olur mı ni‘metüñ yā Źe’n-ni‘am 
                                                
 7 tevĥīdüñ bināsı: kāruñ yol bināsı M 
21 HM: 104a, M: 12b, DE: 7a, SA: -, SB: -, YK: 29a 
 3 dāim fażluñla bize kerem: fażluñla bize yā Rab kerem M 
 4 Kerīm: Raĥīm M 
 5 it: ķıl M 
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  7 Luŧfuñ ile ķıl Fenāyīye nažar 
   Ola fażluñ ile noķśānı etemm  
 
 
   22 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Śıfātuñ ‘ayn-ı Źātuñ manžarıdur 
  Ķamu eşyā bu sırruñ mažharıdur 
 
  2 Egerçi śūretā aśġardur insān 
  Velī  ma‘nā ilinüñ ekberidür 
 
  3 Bu nažmuñ olmadı remzine vāķıf 
  Gerek Selmān u Āśaf Enverīdür 
 
  4 Śırāŧ-ı müstaķīm  oldı ŧarīķı 
  Anuñ kim Faħr-i ‘ālem rehberidür 
 
  5 Cemālüñ āfitābından münevver 
  Semāda mihr ü māh u müşterīdür 
 
  6 N’ola bu ‘ayn-ı dil olsa nažar-bān 
  Ki manžūr-ı cemālüñ manžarıdur 
 
  7 Temennā-yı cemālüñde Fenāyī  
  Bu vech ile dü ‘ālemden berīdür 
   
   23  
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Źātuñ envārını yā Rab dīdeden itme nihān 
   Vādi-i ĥayretde tā ki ķalmaya ‘aķl ile cān 
 
                                                
22 HM: 104a, M: 13a, DE: 7a, SA: -, SB: -, YK: 12a 
 6 manžūr-ı: manžūrı M 
23 HM: 105a, M: 13a, DE: 7b,  SA: 42a, SB: 48a, YK: 34b  
 3 neş’e-i dünyāda mūtū: neş’e-i mūtū SB //n’ola bulsa: - bulsa SB.  
 4 Ĥıfž idem: Ĥıfž itdüm SB 
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  2 Ķıl ‘ināyet  girmeye araya ins ile melek 
   Lī ma‘a’llāh sırrın eyle cism ile cāna ‘ayān 
 
  3 Sālik olan neş’e-i dünyāda mūtū rāhına 
   Feyż-i Źātuñdan n’ola bulsa ĥayāt-ı cāvidān 
 
  4 Ĥıfž idem bir noķŧadan seb‘a’l-meŝānī āyetin 
   Eyle luŧfuñla cemālüñ muśĥafından seb‘a-hvān 
 
  5 Min ledünnā mektebinden ey Fenāyī  al sebaķ 
   ‘Ārifüñ bir ānına olmaz bahā iki cihān 
 
       
    24 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Cemālüñdür görinen çünki her cā 
   Seni senden ider bu dil temennā 
 
  2 Ķamu eşyāyı cāmi‘ oldı Źātuñ 
   Bahāne arada śuġrā vü kübrā 
 
  3 Vesīledür bu yolda gerçi esmā 
   Vesāiŧ ķaŧ‘ iden buldı müsemmā 
 
  4 Bu śūretün me‘ānīsin beyān it 
   Umaruz fetĥ ola sırr-ı mu‘ammā 
 
  5 Semā-yı  dilde bedr eyle hilālüm 
   Żiyā virsün cihāna mihr-āsā 
 
  6 İrişdür bālümüzi müntehāya 
   ‘Ayān ola aña sırr-ı ev ednā   
 
  7 Nice vaśf ide şānını Fenāyī 
   Görilmekden bilinmekden mu‘arrā 
 

                                                
24 HM: 105b, M: 13b, DE: 8a, SA: -, SB: -, YK: 1b 
 * 4. Beytin ilk mısrasının vezninde problem var. 
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   25 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Celālüñ nārına yaķma ‘ibādı 
  Kerem luŧf u ‘ınāyet senden olur 
    Cemālüñle münevver it fuādı 
  Kerem luŧf u ‘ināyet senden olur 
 
  2 İşimüz dem-be-dem cürm ü cināyet 
  Umaruz maĥż-ı fażluñdan ‘ināyet 
    Olalum mažhar-ı nūr-ı hidāyet 
  Kerem luŧf u ‘ināyet senden olur 
 
  3 ‘Ademden eyledüñ cūduñla īcād 
  Göñül vīrānesin ķıl yine ābād 
    Ķuyūdāt-ı sivādan eyle āzād 
  Kerem luŧf u ‘ināyet senden olur 
 
  4 Nice bir olalum fürķatle nālan 
  Viśālüñle bizi ķıl şād u ħandan  
    Şuhūd-ı nūr-ı Źātuñ eyle iĥsān 
  Kerem luŧf u ‘ināyet senden olur 
 
  5 Ĥicābı ref‘ idüp göster liķāyı  
  Güźer eyleye dil arż u semāyı 
    İrişsün ‘arş-ı maķśūda Fenāyī  
  Kerem luŧf u ‘ināyet senden olur 
    
    26 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 ‘Ayn-ı Ĥaķdur cümle eşyā dīde-i ‘ibretle baķ 
   Sırrını setr eylemiş kendüde yine sırr-ı Ĥaķ  
 
  2 Oldı ‘ālim dū cihānuñ ilmine bir noķŧadan 
   Nüsħa-ı sırr-ı ezelden kim ki oķursa sebaķ 
                                                
25 HM: 105b, M: 14a, DE: 8a, SA: 13b, SB: 16a, YK: 18a 
26 HM: 106a, M: 14b, DE: 9a, SA: 31b, SB: 35a, YK: 23a  
 2 Oldı ‘ālim: Oldı ‘ālem SB 
 5 Fetĥ olup: Fetĥ idüp SA, SB // Nefy ü iŝbatla: Nefy-i iŝbatla 
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  3 ‘Ālem-i keŝretde gerçi nūrını ķıldı nihān 
   Vaĥdet-i źātiyyesin iŝbāt ider gör her varaķ 
 
  4 Nūr-ı Ĥaķdan yandı ise nār-ı ‘aşkuñ dilde ger 
                Özüñi pervāne-veş gel şem‘-i ĥüsn-i yāre yaķ 
 
  5 Fetĥ olup bāb-ı me‘ānī keşf olur esrār-ı yār 
   Nefy ü iŝbātla Fenāyī  bāb-ı ķalbi eyle daķ 
 
   27 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Bend olanlar zülf-i hālüñ dāmına āzādedür 
  Cām-ı la‘lüñ ‘Īsa-veş mürde dile cān-dādedür 
 
  2 Nice vaśf ide cemālüñ vaśfını şems ü ķamer 
  Źerreden kemter yoluñda rūz u şeb üftādedür 
 
  3 Baķ vücūduñ ‘ālemine gör ne yazmış nāmuñı 
  Bu me‘ānīnüñ beyānı ‘alleme’l-esmādadur 
 
  4 Eyledi pergār-ı vaĥdet dū cihānı der-ĥarem 
  Noķŧa-ı devr-i vücūduñ sırrı ĥarf-i bādadur 
 
  5 Sırr-ı tevĥīdden olursa ger Fenāyīye su’āl 
  Nefy ü  iŝbātuñ meāli neş’e-i illādadur 
 
   28 
  Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
   

1 Ey Ķādir-i muŧlaķ Ħudā ķuldan ħaŧā senden ‘aŧā 
   Dāim işüñ cūd u seħā ķuldan ħaŧā senden ‘aŧā 
 
   
                                                
27 HM: 106b, M: 15a, DE: 9b, SA: 14a, SB: 16b, YK: 16b  
 1 zülf-i hālüñ: zülf ü hālüñ M 
 3 nāmuñı: şānuña SA, SB 
 5 Nefy ü  iŝbātuñ: Nefy-i iŝbātuñ HM 
28 HM: 106b, M: 15a, DE: 9b, SA: 3b, SB:4b,YK: 2b 
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  2 Müźnib olana yā Raĥīm göster śırāŧ-ı müstaķīm 
  Ķalmayalum şöyle saķīm  ķuldan ħaŧā senden ‘aŧā 

 
  3 Bu ‘abd-i ‘ākim yā İlāh luŧfuña uş ķıldum penāh 

 Fażluñı eyle cilvegāh ķuldan ħaŧā senden ‘aŧā 
 

  4 Nefsüm ider yüz biñ günāh ‘ömrinde ķılmaz bir gün āh  
 ‘Afv it suçum ey Pādişāh bizden ħaŧā senden ‘aŧā  
 

  5 Ortaķ olup şeyŧān u nefs olur hevāya pür-heves  
 Luŧf it sivādan bizi kes ķuldan ħaŧā senden ‘aŧā 
 

  6 Yoķ saña lāyıķ bir ‘amel her dem işüm cürm ü źelel 
 Aĥvālüme virme ħalel ķuldan ħaŧā senden ‘aŧā 
 

  7 Cümle vücūd-ı mümkināt senden alur feyż-i ĥayāt 
 Virgil Fenāyīye sebāt bizden ħaŧā senden ‘aŧā 
 

    29 
   Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
 
  1 Ey Rūĥ-ı ķuds cān ü tene cān u cihān ol 
   Ref‘ it aradan perdemüzi ‘ayne ‘ayān ol 
 
  2 Vaĥdetde idük senüñ ile bezm-i belāda 
   Bu ‘ālem-i keŝretde daħi yine hemān ol 
 
  3 Bu ħāk ü hevā nār ile mādan güźer eyle 
   Yād it vaŧan-ı aśluñı bir genc-i nihān ol 
 
  4 Fürķate düşüp itme hezār nāle vü zārı 
   Gül mevsimidür vechine anuñ nigerān ol 

                                                
 4 bir gün āh: bir kez āh SA, SB // bizden: ķuldan SA, SB 
 5 şeyŧān u nefs: şeyŧān-ı nefs SA, SB 
29 HM: 107a, M: 15b, DE: 10a, SA: 36b, SB: 41b, YK: -  
 2 Vahdetde: Vaĥdetüñ SB/ senüñ ile: senüñle SA  
 3 genc-i nihān: genc-i nihāl SB  
 4 nāle vü zārı: āh ile zārı SA, SB  
 5 ĥūr-i cināne: ĥūr ü cināne M, SA,SB 
 *5. beytin 2. mısrasında vezin hatası var.  
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  5 Ķılmadı nažar ‘ārif olan ĥūr-i cināna 
   İr cennet-i vaślına Fenāyī  ĥūr-i cinān ol 
    
    30 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ādemi bil ādemi bul ādem ol 
   Her nefesde ādem ile hem-dem ol 
 
  2 Münkir olma Ādem’e miŝl-i racīm 
   ‘Īsa-veş Rūĥu’l-Ķudüsle yek-dem ol 
 
  3 Vāķıf olalı nefaħtü rūĥına 
   Ħālī  olmadı o demden bir dem ol 
 
  4 Bildi bu heft āyetüñ vechin tamām 
   Ħatm-i Ķur’ān  itdi zīrā her dem ol 
 
  5 Eyledüñse yek-nefesde iki ‘īd 
   Ol dem ile ey Fenāyī  ħoş-dem ol 
 
   31 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Aĥsen-i taķvīm imiş çün ħalķ-ı eşyādan ġaraż 
   Pes bu ĥüsnüñ sırrıdur innā ‘arażnādan ġaraż 
 
  2 Mecma‘u’l-baĥreynden irdi cism ile cāna ‘aŧā 
   Žāhir oldı nükte-i Ħıżr ile Mūsādan ġaraż 
 
  3 Buldı aĥbebtü en u‘raf  sırrına ‘ārif vuśūl 
   Bildi anı kim nedür remz-i ledünnādan ġaraż 
 
  4 İtmedür pergār-ı vaĥdetle dü-kevni der-ĥarem 
   Ħilķat-i ħāk ile  nār u bād ile mādan ġaraż 
                                                
30 HM: 107b, M: 15b, DE: 10b, SA: 37b, SB: 42b, YK: - 
31 HM: 107b, M: 16a, DE: 11a, SA: 30a, SB: 33a, YK: 22b  
 5 bulduķ: buldı SA, SB// Bu durur: Budur SB  
 7  neş’e-i: menşe-i SA, SB 
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  5 Neş’e-i el-yevme tüczā ĥāśılın bulduķ bugün 
   Bu durur maķśūd olan imrūz u ferdādan ġaraż 
 
  6 Almaġa eŧfāl-i ervāĥ noķŧa-ı bādan sebaķ 
   Bil ki mekteb-ħāne oldı çarħ-ı mīnādan ġaraż 
 
  7 Emr ü ħalķı farķ idüp fürķatden olmaķdur ħalāś 
   Ey Fenāyī  neş’e-i śuġrā vü kübrādan ġaraż 
 
     32 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Cemālüñ seyri var-iken cinānı 
   Baña ‘arż eyleme gerekmez anı 
 
  2 Münezzeh oldı şānuñ şeş cihetden 
   Ţolu buldum velī kevn ü mekānı 
 
  3 Nedendür ķaŧre iken nev‘-i insān  
   İĥāŧa ide baĥr-i bī-kerānı 
 
  4 Ne gözdür görmeye şems-i cemālüñ 
   Münevver eylemişken dū cihānı 
 
  5 Ĥarīm-i vaśla ger olduñsa maĥrem 
   Sözüñ ķaŧ‘ it Fenāyī  yum dehānı 
 
    33 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
   1 Ķamu aĥvālümüz hep saña ma‘lūm 

 Ķoma bu derd ile miĥnetde yā Rab 
    Esirge luŧf idüp ey Ĥayy u Ķayyūm 

 Ķoma bu derd ile miĥnetde yā Rab 
 

                                                
32 HM: 108a, M: 16b, DE: 11b, SA: 61a, SB: 72a, YK: -  
 2 şeş cihetden:- cihetden SB  
 3 baĥr-i bī-girānı: baĥr ü bī-girānı SA,SB 
33 HM: 108a, M: 16b, DE: 11b, SA: 7a, SB: 8a, YK: 5a  
 3 ĥükmüñdedür: nūruñladur SA, SB 
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  2 İre cāna ħiŧāb-ı müsteŧābuñ 
   Müyesser olsun aña fetĥ-i bābuñ 
    Gider fażlun ile yüzden niķābuñ 
   Ķoma bu derd ile miĥnetde yā Rab 
 
  3 Müsaĥĥar emrüñe arż u semāvāt 
   Senüñ ĥükmüñdedür şems ile źerrāt  
    Cenābuñdan olur cümle fütūĥāt 
   Ķoma bu derd ile miĥnetde yā Rab 
 
  4 Nice bir olalum derd ile nālan 
   Viśālüñle bizi ķıl şād u ħandan 
    Efendi nār-ı hecre ķılma sūzan 
   Ķoma bu derd ile miĥnetde yā Rab 
 
  5 Dil ü cān derdine eyle devāyı 
   Delīl it bize nūr-ı Muśŧafāyı 
    Viśālüñ źevķıne irsün Fenāyī  
   Ķoma bu derd ile miĥnetde yā Rab 
 
    34 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Dīde-i ġam-dīdeye ķıl ‘ayn-ı lüŧfuñla nažar 
  Maĥv ola mir’āt-ı dilde noķŧa-ı ġamdan keder 
 
  2 Bu vücūd-ı fānīyi irgör beķā iklīmine  
  Dinile şānına anuñ leyse min mevtin ĥaźer 
 
  3 Levĥ-ı dilden ĥakk ola resm-i nüķūş-ı mā-sivā 
  Lā-mekān milkini eyle aña fażluñla maķarr 
 
  4 Ara yirde ref‘ oluna ķāl ü ķīl ü ĥarf ü śavt 
  Gūş-ı cāna irişe bī-vāśıŧa tā ki haber 
 
  5 Mūsa-veş ānestü nāren nūrını idem şuhūd 
  Rabbi ernī lem‘asından eyle cānı behre-ver 
 

                                                
34 HM: 108b, M: 17a, DE: 12a, SA: 14a, SB: 17a, YK: 11a   
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  6 Maĥrem ola cism ile cānum ĥarīm-i vaśluña 
  Vāķıf eyle mā vesa‘nī sırrına der-baĥr ü ber 
 
  7 Baĥr-i bī-pāyāna ġarķ it ey Fenāyī  ķaŧreñi 
   Ķalmaya hergiz arada źenb-i fānīden eŝer 
 
    35 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
     
  1 Cümlenüñ maķśūdı çünki vuślat-ı cānān imiş 
   Māni‘ olan arada ancaķ bu cism ü cān imiş 
 
  2 Mevcidür baĥr-i vücūduñ iki ‘ālem neş’esi 
   Zübdesi ol yemm-i cūduñ neş’e-i insān imiş 
 
  3 Çünki geldüñ bu cihān bāzārına ey müşterī 
   Naķd-i cānı bey‘ iden bu yolda bāzirgān imiş 
 
  4 Diñle źerrāt-ı cihān tevĥīdi söyler her nefes 
   Vaĥdetüñ esrārına iki cihān ĥayrān imiş 
 
  5 Buldı aĥbebtü en u‘raf sırrına ‘ārif vüśūl 
   Vā‘ižüñ śīt ü śedāsı bir ķurı destān imiş 
 
  6 Vāĥid oldı sāl ü māh u hefte vü leyl ü nehār 
   Müddet-i ‘ömr-i cihān ancaķ hemān bir ān imiş 
 
  7 N’ola śaķlarsa Fenāyī  cāndan özge sırruñı 
   Ki ezel sehminden irmiş cānına peykān imiş 
       
    36 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

                                                
 2 beķā: fenā SA, SB 
 6 ola: - SB 
35 HM: 108b, M: 17b, DE: 13a, SA: 29a, SB: 31b, YK: 22a  
 1Cümlenün: Cümle źātuñ YK / maķśūdı: maķśūd SA, SB // cism ü cān cism-i cān 

SA, SB  
 6 ‘ömr-i cihān: ‘ömri cihān SA 
 7 śaķlarsa: śaķlarsan SB// irmiş: irişmiş SB 
36 HM: 109a, M: 17b, DE: 13a, SA: 54a, SB: 61b, YK: 43a 
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  1 Firāķuñ śaldı bālümi melāle 
   Kebāba döndi baġrum hem-çü lāle 
 
  2 Muķaddermiş bize rūz-ı ezelden 
   Lisānumda şeb u rūz āh u nāle 
 
  3 Seni senden ider bu dil temennā 
   Anı ġayrıye eyleme ĥavāle 
 
  4 Göñül ġavvāś gibi  cān terkin urdı 
   Yüzüñde žāhir olan haŧŧ u hāle 
 
  5 Şeref burcında bedr eyle hilālüm 
   Ķoma noķśān ile irgör kemāle 
 
  6 Nümāyān itdi vechüñ cümle şeyde  
   Belā bezminde devr iden piyāle 
 
  7 Esāsı yoġ-iken arż u semānuñ 
   Fenāyī  mažhar idi ol cemāle 
 
   37 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
  1 ‘Īd-i eđĥādur cemālüñ cān aña ķurbān olur 
  Şū‘le-i mihr-i ruħuñ her źerreden raħşān olur 
 
  2 Ŝemme vechu’llāh rumūzı oldı çün ‘ayna ‘ayān 
  Pes ne vech ile cemālüñ dīdeden pinhān olur 
 
  3 Naĥnü aķreb lem‘asından ireli sırra nidā 
  Āmed ü reft ref‘ olup cism ile cān yeksān olur  
 
  4 Lā-mekān milki hümāsın śayd idüp şehbāz-ı dil 
  ‘Ālem-i lāhūtda kārı zīn sebeb seyrān olur 

                                                
 2 rūz-ı ezelden: rūz u ezelden SA, SB 
37 HM: 109b, M: 18a, DE: 13b, SA: 14b, SB: 17b, YK: 13a  
 3 reft: vaķt DE 
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  5 Cem‘ u farķı cem‘ idüp irdi  Fenāyī  ‘izzete 
  Her kimüñ kim muķtedāsı sünnet ü Ķur’ān olur 
     38 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Gidicek cānān iline baş açuķ yalın ayaķ 
   Nic’olur yolda ķalursaķ şöyle azıķsız yayaķ 
 
  2 Senden olur yine çāre saña senden varmaġa 
   Źāt-ı pāküñ źikrine ķanı efendi dil dudaķ 
 
  3 Cür‘a-ı vaĥdet içün düşdüm melāmet rāhına 
   Cām-ı vaśluñ nūşına ditrer elüm ŧutmaz ayaķ 
 
  4 Küntü sem‘a remzinüñ nūrına mažhar it bizi 
   İstima‘ ide kelāmuñ ĥarfsiz śavtsız ķulaķ 
 
  5 Müntehāsın bulmaġa esrā bi-‘abdih sırrınuñ 
   Refref-i tefrīde irgör  pāyemi ayaķ ayaķ 
 
  6 ‘Ālim ile iki ‘ālem ‘ilmine bir noķŧadan 
   Nüsħa-i sırr-ı ezelden cān ü dil  alsun sebaķ 
 
  7 Dir lisān-ı ĥāl ile gūş it Fenāyī  her giyāh 
   ‘Ayn-ı Ĥaķdur cümle eşyā dīde-i Ĥaķķ ile baķ  
 
     39 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Şükür Bārīye fetĥ itdi yine ebvāb-ı iĥsānı 
   Şuhūd-ı vaĥdet-i Źātı umaruz ola erzānī 
 
  2 Ķuśūr u sehv ü nisyānken ‘ibādüñ dāimā kārı 
   Nažar itmedi taķśīre Kerīmdür ol kerem kānı 
                                                
38 HM: 109b, M: 18b, DE: 14a, SA: 32a, SB: 36a, YK: 23a 
 3 nūşına: tūşına M 
 4 ĥarfsiz: ĥarfine SB5  ġayri: ġayr-i DE 
 6 ‘Ālim ile: ‘Ālim iken M 
39 HM: 110a, M: 18b, DE: 14b, SA: 61b, SB: 72a, YK: 49b 
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  3 Hilāl-āsā ‘urūc iden semā-yı  evc-i mes‘ūda  
   Ķamer devrinde hāver-veş görür ol māh-ı tābānı 
 
  4 Dinildi mü’minüñ çünki yine mir’ātıdur mü’min 
   Nümāyān oldı Ādemde bu yüzden sırr-ı Raĥmānī 
 
  5 Göñül āyīnesinden gel nüķūş-ı ġayrı ĥakk eyle 
   Fenāyī  bilmek isterseñ ĥaķīķat üzre insānı 
 
     40 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Bizi ķayddan ħalāś eyle İlāhum 
   İki ‘ālemde de sensin penāhum 
 
  2 Raĥīmā raĥmetüñden itme maĥrūm 
   Ne deñlü çoķ ise cürm ü günāhum 
 
  3 Müyessirsin müyesser it merāmum 
   Kemāl-i fażluña yok iştibāhum 
 

3 İrişdür Ka‘be-i āmāle bālüm 
   Cemālüñ ķıblesin ķıl secdegāhum 
 
  5 Fenāyī  ķuluña ‘arż eyle dīdār 
   Kerem ķıl Pādişāhlar Pādişāhum 
 
     41 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    

                                                
 5 nüķūşı: nüķūş-ı SA, SB 
40 HM: 110a, M: 19a, DE: 14b, SA: 39b, SB: 44b, YK: 29b 
 1 İki ‘ālemde de: İki ‘ālemde SA, SB  
 2 itme: olma maĥrum SB // çoķ: çoġ SA, SB 
 3 Kemāl-i fażluña Kemāl ü fażluña SB  
 4 ka‘be-i āmāle: ka‘be-i vaśluña SA 
41 HM: 110b-193a, M: 19a, DE: 15a-133a,SA: 61b, SB: 72b, YK: 49b 
 2 vāśıl: rāżı M // sāķi-i bezm-i ezel: sāķi-i bezmi ezel SB  
 4 olayum: olalum SA, SB  
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  1 Tecellī-i cemālüñle mücellā ķıl dil ü cānı 
   Rüsūm-ı ġayrı maĥv eyle açılsun rāz-ı pinhānī 
 
  2 Olur aĥbebtü en u‘raf rumūzına özüm vāśıl 
   Śunarsa sāķī-yi bezm-i ezel ger cām-ı ‘irfānı 
 
  3 ‘Ademden maĥż-ı fażluñla bizi var eyledüñ çünki 
   Umaruz idesüñ yine göñül derdine dermānı 
 
  4 Nice bir berr-i fürķatde olayum vaśluña teşne 
   Zülāl-i baĥr-i fażluña ġarīķ it cān-ı ‘aŧşānı 
 
  5 Geçüp bu fānī varlıķdan irerdüm ‘ālem-i ünse 
   Refīķ olursa bu yolda eger tevfīķ-ı Rabbānī 
 
  6 İki ‘ālem ķuyūdından halāś it ķalb-i ‘uşşāķı 
   Ķoyup bu śūret ü naķşı bile ma‘nā-yı insānı 
 
  7 ‘Urūc eylerdi meh gibi Fenāyī  burc-ı mes‘ūda 
   Olursa şems-i Źātuñdan aña yek źerre erzānī 
 
    42 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

  
  1 Sivā śavmını yā Rab ķıl müyesser 
  K’ide sāliklerüñ tā ‘īd-i ekber 
 
  2 Şuhūd-ı nūr-ı Źātuñ eyle i‘ŧā 
  Değil bir kerre iĥsān it mükerrer 
 
  3 Lebüñ ‘aynında žāhir oldı ol māh 
  Cihān baĥrine ġarķ oldı ser-ā-ser  
 
  4 Ħayālüñ naķşını bu cān içinde 
  Ezel naķķāşı eyledi muśavver 

 

                                                
42 HM: 111a, M: 19b, DE: 15b, SA: 15a, SB: 18a, YK: 14a  
 *1. beytin 2. mısrasının vezni bozuk.  
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  5 Tecellī-i cemālüñ pertevinden 
  Ki şems ile ķamer encüm münevver 
 
 
  6 Ĥarīm-i vaśla maĥrem olmayan cān 
  Nice bilsün nedir miĥrāb u minber 
 
  7 Viśālüñ źevķıni iki cihānda 
  Fenāyī  ķuluña eyle muķadder 
 
     43 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Ĥaķķı ġāib dirsin ey cān çünki sen 
   Söyle kimdür seni beni söyleden 
 
  2 Bu vücūduñ ħākini taħmīr iden 
   Ne śanursın-kim çıkar mı aradan 
 
  3 Eyle iź‘ān mā vesa‘nī remzini 
   Ħāric olmaz bu yaśanı yaśayan 
 
  4 Vāśıl oldı naĥnü aķreb sırrına 
   Ve’hve ma‘aküm ma‘nāsın fehm eyleyen 
 
  5 Emr-i na‘leykden alduñ ise naśīb 
   Ĥāil olmaz seyrüñe bu cān ü ten 
 
  6 ‘Ālim oldı iki ‘ālem ‘ilmine 
   Ey Fenāyī  vaĥdet-i Źāta iren 
 
     44 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    

                                                
 1 yā Rab ķıl: ķıl yā Rab SA, SB  
 3 māh: mā M // Cihan baĥrine ġarķ oldı ser-ā-ser: ‘Avālim oldı nūr ile münevver 

SA, SB 
43 HM: 111a, M: 20a, DE: 16a, SA: 46a, SB: 52b, YK: 33a   
44 HM: 111a, M: 20a, DE: 16a, SA: 41b, SB: 47a, YK: 28a  
  2 yoķ bizde: bizde yoķ SA, SB 
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  1 Tecellī-i cemālüñ ķıl müyesser 
   Meded senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
    Değil bir kerre iĥsān it mükerrer 
   Meded senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
   
  2 Saña varmaġa yoķ bizde liyāķat 
   Meger ola Cenābüñden ‘ināyet 
    Kemāl-i cūduña yoķ ĥadd ü ġāyet  
   Meded senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
 
  3 Sivā ĥubbını ĥakk it levĥ-ı dilden 
   Bizi ‘add eyleme belhüm eđalden 
    Ħalāś eyle ķuyūd-ı āb ü gilden 
   Meded senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
 
  4 Ķamu eşyāya sen virdüñ vücūdı 
   Sañadur cümle mevcūduñ sücūdı 
    ‘Aŧā eyle bize nūr-ı şühūdı 
   Meded senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
 
  5 Naśīb eyle Efendi fetĥ-i bābı 
   Arada ķalmasun varlıķ ĥicābı 
    Görem źerrede nūr-ı āfitābı 
   Kerem senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
 
  6 Eger irmezse aña luŧf-ı Raĥmān       
   Neye ķādir olur bī-çāre insān 
    Yine Ĥaķdan olur ķullara iĥsān 
   Meded senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
 
  7 Görüp bilmeğe eşyāyı kemā-hī 
   ‘İnāyet senden olur yā İlāhī 
    Fenāyī  ķulınuñ sensin penāhı 
   Meded senden meded yā Ĥayy ü Ķayyūm 
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     45 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 
  1 Fenāyī ‘ārif-i sırr-ı cihānest 
   Nümāyed der-beşer velīk cānest 
 
  2 Cinān-ı ‘adn-rā bādī maķām şod 
   Ez ān gūyend bād ehl-i cinānest 
 
  3 Çü meşhūd mī-şeved ‘ayn-ı ‘ināyet 
   Devī ez-manžar-ı ‘ayneş nihānest 
 
  4 Zi hāk ü nār u hevā āteş güźer kerd 
   Be-her ki gūyend ān-rā çünānest 
 
  5 Sülūkeş mīr şod bā-‘arş-ı ā‘lā 
   Çi ĥācet goften o çün ‘ayānest 
 
  6 Bi-emr-i tū müsaĥĥar şod ‘avālim 
   Buved ĥāśıl merām maķśūdem ānest 
 
  7 Vüśūl-ı Źāt-ı Pāket kon müyesser 
   Bi-ĥaķķ-ı mebde-i her dū cihānest* 

 
    46 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Geçen fermān ile bu cism ü cāndan 
   Cihān oldı cihān içre cihāndan 
                                                
 7 Meded senden: Kerem eyle M  
45 HM: 111b, M: 20 b, DE: 16b, SA: -, SB: -, YK: 6b 
* (1. Fenâyî cihanın sırrının ârifidir. Beşerde görünür. 2. Adn cennetinde bir rüzgâr 

yerleşti. Bu sebepten rüzgâr cennetler ehlidir. 3. İnayet gözü meşhud olduğundan 
şeytan gözün görmesinden gizlidir. 4. Toprak, ateş, su bunlardan geçti. Herkese 
“bu nasıldır” diye söylerler. 5.Onun sülûku yüce arşa sultan oldu. O nasıl açıktır 
diye söylemeye ne gerek (var). 6. Bütün alemler senin emrinle müsahhar oldu. İs-
tek yerine gelir, maksadım da budur. 7. Her iki cihanın yaratıcısı hakkına temiz 
zâtına ulaşmayı kolaylaştır.)  

46 HM: 111b, M: -, DE: 17a, SA: 46a, SB: 53a, YK: 34a  
 4 idüp: iden SA, SB 
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  2 Dü ‘ālem źevķıni virdi hebāya 
   ‘Ubūr idüp be-küllī  īn ü āndañ 
 
  3 Oķur bir noķŧadan ‘ilm-i ledünni 
   Uśūl ile me‘ānī vü beyāndan 
 
  4 Ve in min şey’  ħiŧābını idüp gūş 
   İşitdi  źikr-i Ĥaķķı her lisāndan 
 
  5 Bu şānını Fenāyī  iden ifnā 
   Nişān bulsa n’ola ol bī-nişāndan 
 
    47 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Śıfātuñ ‘ayn-ı Źātuñ manžarıdur 
  Ķamu eşyā bu sırruñ mažharıdur 
 
  2 Olur śūretde aśġar gerçi insān 
  Velī ma‘nā yüzinüñ ekberidür 
 
  3 Tarīķında refīķı oldı tevfīķ 
  Şunuñ kim nūr-ı Aĥmed rehberidür 
 
  4 Bu nažma dimedi kimse nažīre 
  Gerek Selmān u Āsaf Enverīdür 
 
  5 Hevā ile hevesden çekmeyen ser 
  Yeler bī-hūde seyre serserīdür 
 
  6 Liķā ehli olup buldı beķāyı 
  Fenā meydānınuñ kim ki eridür 
 
  7 Fenāyī  ķuluña ķıl vaśluñ iĥsān 
  ‘İbādüñüñ bir ednā kemteridür 
                                                
47 HM: 112a, M: -, DE: 17a, SA: 15a, SB: 18a, YK: 12b  
 1 ‘ayn-ı Zātuñ: ġayr-ı Źātuñ SA,SB  
 2 aśġar: aśġar gerçi SA,SB  
 5 seyre: yire SA,SB  
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    48 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

 
  1 Aç cemālüñ perdesin ref‘ eyle ‘uşşāķa ĥicāb  

 Ŧāli‘ ola maŧla‘-ı feyż-i ezelden āfitāb 
 

  2 ‘Īd-i vaśluña irenler ĥacc-ı ekber eyledi 
   Cennet-i ĥüsnüñde me’vāsın ider ĥüsne meāb  
 
  3 Ķıldı İsmāīl-veş dost yolına varın fedā 
   İrdi sırr-ı eslemādan gūş-ı cānına hiŧāb 
 
  4 Ger cemāl ile celālüñ olsa meşhūdum müdām 
   Çünki ref ‘ itdi ‘arūs-ı ma‘nā vechinden niķāb 
 
  5 N’ola alursa Fenāyī  noķŧa-ı bādan sebaķ 
   Ĥıfž-ı Ķur’an itdi min men ‘indehū ümmü’l-kitāb 
 
   49 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Fürķatüñ odına yaķma ķullaruñ 
  Luŧf u iĥsān ıssı Sulţānum meded 
   Açı vir anlara vuślat yollaruñ  
  Luţf u iĥsān ıssı Sulţānum meded 
 
  2 Ķoma yā Rab bizliğimüz bizden al 
  Ŧut elümüz bizi senden yaña śal 
   Saña ma‘lūmdur Efendi cümle ħāl 
  Luŧf u iĥsān ıssı Sulŧānum meded 
   
  3 ‘Afvuñ ile cürmümi maġfūr ķıl 
  Bu dil-i vīrānumuz ma‘mūr ķıl 

                                                
48 HM: 112a, M: 21a, DE: 17b SA: 5b, SB: 6a, YK: -  
 * M 2. beyitle başlıyor. Sayfa kopmuş  
 1 eyle: ola SA,SB  
 2 ĥüsn-i meāb: ni‘me’l-meāb SA,SB 
49 HM: 112b, M: 21a, DE: 18a, SA: 11a, SB: 12b, YK: -  
 * M’de 2. dörtlük 6. dörtlük olarak yer alıyor. 
 1 Açı vir anlara: Aña āsān eyle SA, SB 
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   Rü’yetüñle dāimā mesrūr ķıl  
  Luţf u iĥsān ıssı Sulţānum meded 
 
  4 Feyż-i zātuñdan bula cānlar ‘aţā 
  Dīdeden eyleme vechüñ ihtifā 
   Gūş-ı cāna ire luţfuñdan nidā 
  Luţf u iĥsān ıssı Sulţānum meded 
 
  5 Gülşen-i vaĥdete irgör bülbüli 
  Dāim istişmām ide bū-yı güli 
   Ġarķ ola esrārına cān u dili 
  Luţf u iĥsān ıssı Sulţānum meded 
 
  6 Uçmadın bāġ-ı fenādan ‘andelīb 
  Vuślatuñ gülzārını eyle naśīb 
   Dār-ı ġurbetde bizi itme ġarīb 
  Luţf u iĥsān ıssı Sulţānum meded 
 
  7 Göreler her źerrede nūruñ ‘ayān 
  İreler ķaśr-ı kemāle ‘āşıķān 
   Eyle luţfuñı Fenāyīye her ān 
  ‘Afv u ġufran ıssı Sulţānum meded 
 
   50 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Nūr-ı Źātuñ eyleme bizden nihān 
  Fażl-ı iĥsānuña ġāyet var mıdur 
   Ķalmasuñ ĥayretde işbu ‘aķl u cān 
  Luţf u iĥsāña nihāyet var mıdur 
 
  2 Uçmadan bu bāġ-ı tenden ‘andelīb 
  Gülşen-i vaśluñı aña ķıl nasīb 

                                                
 7 Sulţānum: Raĥmānum M 
50 HM: 113a, M: 21b, DE: 18b, SA: 15b, SB: 18b, YK: 17a  
 1 Luţf u iĥsāña nihāyet: Luţf-ı iĥsānuña ġāyet  SA, SB  
 2 Fażluña yā Rab nihāyet: Fażl-ı iĥsānuña ġāyet SA, SB  
 3 Fażl u iĥsānuña:  Fażl-ı iĥsānuña SA, SB  
 4 feyżi işbu: işbu feyżi SA, SB// Fażluña yā Rab nihāyet: Fażl-ı iĥsānuña ġāyet 

SA, SB 
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   Dār-ı ġurbetde anı itme ġarīb 
  Fażluña yā Rab nihāyet var mıdur  
 
  3 Ġāib ola dīdeden resm-i sivā 
  Olmaya arada benlik muţlaķā 
   Gūş-ı cāna ire hātifden nidā 
  Fażl u iĥsānuña ġāyet var mıdur  
 
  4 Cümle mevcūdāta sen virdüñ ĥayāt 
  Senden alur feyżi işbu kāināt 
   N’ola itseñ vāśıl-ı tevĥīd-i Źāt 
  Fażluña yā Rab nihāyet var mıdur 
 
  5 Eyle tevfīķuñ Fenāyīye refīķ 
  Hażretüñe doġrı vara tā ţarīķ 
   Baĥr-i iĥsānuña ķıl anı ġarīķ  
  Fażluña yā Rab nihāyet var mıdur  
 
   51 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
                 
  1 Hudāyā mažhar it nūr-ı cemāle 
  ‘İnāyet eyle Sulţānum meded it 
   Ķoma noķśān ile irgör kemāle  
  ‘İnāyet eyle Sulţānum meded it 
 
  2 Yoluñda ķıl vücūdum cümle ifnā 
  Bisāţ-ı ķurbetüñi it müheyyā 
   Dil ü cān mürdesini eyle iĥyā  
  ‘İnāyet eyle Sulţānum meded it 
 
  3 Bize yā Rab delīl ol Ĥażretüñe 
  Hem idħāl it ĥarīm-i vuślatuña 
   Sezā olan budur çün ‘izzetüñe 
  ‘İnāyet eyle Sulţānum meded it 
 
                                                
 5 Fażluña yā Rab nihāyet: Fażluña yā Rabbi ġāyet M 
51 HM: 113a, M: 22a, DE: 19a, SA: 7b, SB: 8b, YK: 7a  
 1 noķśān ile: nāķıś bizi SA, SB  
 2 Dil ü cān mürdesini eyle iĥyā: Olalum vāśıl-ı maŧlūb-ı a‘lā SA, SB 
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  4 Saña senden sıġındum yā İlāhum  
  Ki ġayrı yoķ durur püşt ü penāhum 
   N’ola afv eyleseñ cürm ü günāhum 
  ‘İnāyet eyle Sulţānum meded it 
 
  5 Şuhūd-ı źātuñı eyle müyesser 
  Kemālātuña şānum ola mažhar 
   Bu yolda it bize ‘avnüñi rehber 
  ‘İnāyet eyle Raĥmānum meded it 
 
  6 Ķılan Ĥaķķa ķıyām ile ķu‘ūdı 
  Haķīķat üzre ol eyler sücūdı  
   Be-küllī  mahv idüp źenb-i vücūdı  
  ‘İnāyet eyle Sulţānum meded it 
 
           7 Fenāyīye naśīb it fetĥ-i bābı 
  Ara yirden götür cümle ĥicābı  
   İki ‘ālemde gösterme ĥisābı 
   ‘İnāyet eyle Sulţānum meded it  
       
    52 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Sırruñı cāndan nihān itmek dilersin ey göñül 
   Rāz-ı pinhānı ‘ayān itmek dilersin ey göñül 
 
  2 Berg-i nesrīn üzre zülfüñi perīşān itme kim 
   Cānları bī-hānümān itmek dilersin ey göñül 
 
  3 Rāh-ı vaśla virmişüz kevn ü mekānuñ varını 
   Cān nedür ki kaśd-ı cān itmek dilersin ey göñül 
 

                                                
 4 sıġındum yā: sıġınırum SA, SB 
 6 ol eyler: eyler ol SA,SB// mahv idüp: mahv idem SA, SB  
 7 cümle ĥicābı: ref‘ it ĥicābı SA, SB// Sulţānum: Raĥmānum SA, SB  
52 HM: 113b; M: 23a, DE: 19b, SA: 36a, SB: 41a, YK: 27a  
 1 dilersin: dilersüñ SA, SB  
 2 dilersin: dilersüñ SA, SB  
 3 dilersin: dilersüñ SA, SB  
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  4 Göñlümi itdüñ nişāne her ķażanuñ tīrine 
   Ol nişān-ı bī-nişān itmek dilersin ey göñül 
 
  5 Manţıķu’ţ-ŧayr oldı ehl-i vaĥdete ħāl ü ħaţţuñ 
   Hemçu Aţţār tercümān itmek dilersin ey göñül 
 
  6 Nāzil oldı bu beyāna lā tüĥarrik āyeti 
   Ol beyānı bī-gümān itmek dilersin ey göñül 
 
  7 Kān güherdür ey Fenāyī bu göñül kāşānesi 
   Ānı ol kāna mekān itmek dilersin ey göñül 
    
    53 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Mest ü şeydā olsa dāim n’ola bu cān bülbüli 
   Bir ţolu peymānedür bāġ-ı elestüñ her güli 
 
  2 Setr ider nūr-ı cemāline celāli perdesin 
   Ol vecihden bend ider ‘uşşāķı zülf ü kāküli 
 
  3 Velvele śaldı cihāna hāl ü haţţı noķţası 
   Tā ezel ol hāl iledür bāde-i ‘aşķ ġulġuli 
 
  4 Geh hicāz ider nevāsın gāhi ‘uşşāķ u ‘ıraķ 
   Gösterir isnā ‘aşerden ol hevā-yı sünbüli 
 
  5 Fevķa eydīhim hiţābın çün Fenāyī  ķıldı gūş                
   Ţarĥ idüp resm-i sivāyı yudı özinden eli 
 
 
 

                                                
 4 dilersin: dilersüñ SA, SB 
 5 dilersin: dilersüñ SA, SB 
 6 dilersin: dilersüñ SA, SB  
 7 Kān güherdür ey: Kān-ı gevherdür SA, SB// dilersin: dilersüñ SA, SB 
53 HM: 114a, M: 23a, DE: 20a, SA: 62a, SB: 73a, YK: 52b  
 1 Mest ü şeydā: Mest-i şeydā SA, SB  
 2 zülf ü kāküli: zülf-i kāküli SA, SB 
 4‘uşşāķ u ‘ıraķ: ‘uşşāķa ‘ıraķ SA, SB 
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    54 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ħalāś olurdı dil cümle hevādan 
   Ħiţāb-ı irci‘ī irse Ħudādan 
 
  2 Bizi dūr eyleme iki cihānda 
   Efendi sırr-ı pāk-i Muśţafādan 
 
  3 Baķup ķalma göñül aġ u ķaraya 
   Geçelüm ‘avn ile arż u semādan 
 
  4 Çü bildüñ hep fenādur mā-sivā’llāh 
   Beķā milkine ir ķurtul sivādan 
 
  5 Vücūd milkini zāhid ķıl temāşā 
   Ķo taķlīdi ħaber bil sırr-ı lādan 
 
  6 N’ola şādī olursa hüdhüd-i dil 
   Peyām-ı yār irişdirdi sabādan 
 
  7 Ezel ţāli‘ olup śubĥ-ı hidāyet 
   Açılsun revzen-i cānuñ śafādan 
 
  8 Fenāyī  ref‘ idüp ķayd-ı vücūdı 
   Yetişsün behre nūr-ı Kibriyādan 
 
    55 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Sivādan bāli taţhīr it dilerseñ sırr-ı cānānı 
   Ġamıyla şād olur sırrum ne sırdur bilmezem anı 
 
  2 Geçüp nefsüñ hevāsından hevā-yı Hū’da pervāz it 
   Ki tā sırr-ı hüviyyetden irişsün feyż-i Raĥmānī 
 
                                                
54 HM: 114a, M: 23b, DE: 20b, SA: 46a, SB: 53a, YK: 35a 
 8 behre: behr-i SB 
55 HM: 114b, M: 24a, DE: 20b, SA: 62a, SB: 73b, YK: 50a  
 5 āb-ı ĥayvānı: āb u ĥayvānı SA 
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  3 Ţılısm-ı kenz-i esmāyı n’ola fetĥ eylese sālik 
   Cemāl-i pākine zīrā ki mir’āt itdi insānı 
 
  4 Bu ism ü resmi maĥv itdi be-küllī  nūr-ı lāhūtī 
   Ne dünyā belki ‘uķbādan geçürdi ceźbe-i cānı 
 
  5 İden aĥbebtü en u‘raf rumūzın źevķ ile iź‘ān 
   İçer baĥr-i ĥaķāyıķdan Fenāyī  āb-ı ĥayvānı 
 
   56 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Śūreti geç ‘ālem-i mā‘nāya ir 
  Ķo sivāyı Ĥażret-i Mevlāya ir 
   Terk idüp ednāyı gel a‘lāya ir 
  Geç sivādan maŧlab-ı a‘lāya ir 
 
  2 Revzen-i cānuñ açılsuñ ez-safā 
  İrişüp bī-vāśıţa nām-ı Ħudā 
   Maĥv idüp źenb-i vücūdı bul beķā 
  Geç sivādan maţlab-ı a‘lāya ir 
 
  3 ‘Āķıl oldur eyleye fikr-i meāl 
  Men ‘aref sırrın bilen bulur kemāl 
   Emr-i mūtūya idegör imtiŝāl 
   Geç sivādan Ĥażret-i Mevlāya ir 
 
  4 Aldanup ķalma nüķūş-ı keŝrete 
  İrmeğe ķasd eyle nūr-ı vaĥdete 
   Ţālib ola cān u dilden vuślata 
  Geç sivādan maţlab-ı a‘lāya ir 
 
  5 ‘İbret ile itseñ eşyāya nažar 
  Vaĥdet-i Źātiyyeden virür ħaber 

                                                
56 HM: 114b, M: 24a, DE: 20a, SA: 12a, SB: 14a, YK:15b 
 3 ĥażret-i a‘lāya: maţlab-ı a‘lāya SA, SB 
 6 Ĥażret-i Mevlāya: maţlab-ı a‘lāya M, SA, SB  
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   Var ise ‘ayn-ı baśīretden eŝer 
  Geç sivādan maţlab-ı Mevlāya ir 
 
  6 ‘Āmil-i ‘ilm-i şerī‘at ol begüm 
  Kāmil-i rāh-ı ţarīķat ol begüm 
   Vāśıl-ı sırr-ı haķīķat ol begüm 
  Geç sivādan Ĥażret-i Mevlāya ir  
 
  7 Bülbül-āsā idegör cūş u hurūş 
  Ķıl muĥabbet cāmını gül gibi nūş 
   Eyledüñse men ‘aref sırrını gūş 
  Geç sivādan maţlab-ı a‘lāya ir 
 
  8 Ķulluġın ‘ābid ider dāim ĥisāb 
   Olıserdür zāhide zühdi ĥicāb 
   Ķıldı ‘ārif ey Fenāyī  fetĥ-i bāb 
  Geç sivādan Hażret-i Mevlāya ir 
 
    57 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Güźer eyle fenādan bul beķāyı 
   Yüri bülbül ķadīm-i āşiyāna 
   Beķā ehli olan gördi liķāyı 
   ‘Urūc eyle ķadīm-i āşiyāna 
 
  2 Görüp her źerrede nūr-ı İlāhı 
   Vücūd milkinde bul şems ile māhı 
   İrişdür Ĥażret-i Mevlāya rāhı 
   ‘Urūc eyle ķadīm-i āşiyāna 
 
  3 Ķıluben ceybüñi gül gibi śad-çāk 
   Fenā rāhında eyle varuñı ħāk 
   Žuhūr idince nūr-ı sırr-ı levlāk 
   Güźer eyle ķadīm-i āşiyāna  
 

                                                
 8 Ĥażret-i Mevlāya: maţlab-ı a‘lāya SA, SB  
57 HM: 115a, M: 25a, DE: 22a, SA: 54a, SB: 61a, YK: 44b 
 1 bul: yol YK 
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  4 İdüp nev-rūz ile ‘uşşāķa āġāz 
   Nevāñ ile bizi eyle ser-efrāz 
   Olup mürġān-ı ķudsīlerle dem-sāz 
   Yüri bülbül ķadīm-i āşiyāna  
 
  5 Özüñde bulagör bir verd-i bī-hār 
   Yiter itdüñ gül içün nāle vü zār 
   Viśāle ķıl Fenāyīyi sezāvār 
   ‘Urūc eyle ķadīm-i āşiyāna 
 
    58 
   Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
    
  1 Gitdi fürķat irişdi ‘ayn-ı viśāl 
   Ķalmadı źerrece ‘aynında ħayāl 
 

2 Žulmet içre ĥayāt imiş buldum 
   Zülf-i ĥüsnüñ lebüñde āb-ı zülāl 
 
  3 Āb-ı ĥayvāna la‘lüñi teşbīh  
   Eyleyenler zehī hayāl-i muĥāl 
 
  4 Źāt-ı Pāke ulaşdı ‘ārif-i nefs 
   Men ‘aref sırrı ile buldı kemāl 
 
  5 Sa‘y it ey dil cihānda kāmil ol 
   Hergiz irmez zevāle belki kemāl 
 
  6 Lā-mekān oldı nāmuñ eşyāda 
   Lā-mekānsın bī-levn ü bī-emŝāl 
 
  7 İrdi ‘ārif Fenāyī  menziline                        
   Geçer ‘ābid hemīşe āh u melāl 

                                                
 2 ‘Urūc eyle: Yüri bülbül  SA, SB  
 3 Güźer eyle: Yüri bülbül SA, SB  
 4 Yüri bülbül: ‘Urūc eyle SA, SB  
 5 ‘Urūc eyle: Güźer eyle / Güźer eyle bülbül SB  
58 HM: 115b, M: 25b, DE: 22a, SA: 42a, SB: 42a, YK: 27a  
 2 ĥayāt: ĥayālet SA, SB  
 3 ħayāl-i muĥāl: ħayāl ü maĥāl SA, SB 
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    59 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 İrişdük yine mevlūd-i Rasūle 
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
   Ķuśūrımuz ķarīn ola ķabūle 
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
 
  2 Şühūd-ı Źātını Allāhü ekber 
   Yüzi śuyına eyleye müyesser 
   Değil bir kerre luţf ide mükerrer 
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
 
  3 Anuñ haķķında Ĥaķ buyurdı levlāk 
   Ol olmasa yaradılmazdı eflāk 
   ‘Ulüvv-i şānını ‘aķl itmez idrāk 
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
   
  4 Umaruz eyleye rūz-ı ķıyāmet 
   Ża‘īf ümmetlerine ol şefā‘at 
   Ķudūmı ‘ālemīne oldı raĥmet 
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
 
  5 Ħudāyā Źāt-ı Pāküñ ‘izzetine 
   Ĥabībüñ Muśţafānuñ ĥürmetine 
   Bizi irgör viśālüñ ni‘metine  
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
 
  6 Semā‘ iden ħiŧāb-ı müsteţābun 
   Oķur bir noķţadan ĥüsnüñ kitābun 
   Mufaśśal añladı her faśl u bābın 
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
 

                                                
 4 ‘ārif-i nefs: ‘ārif nefes SA, SB  
 5 zevāle belki kemāl: kemāle bilki zevāl SA, SB  
 6. beyit HM, SA ve SB’de yok.  
 7. beyit M’de yer almıyor. 
59 HM: 115b, M: 25b, DE: 22b, SA: 58a, SB: 67a, YK: 47a 
 4 oldı raĥmet: ‘ayn-ı raĥmet M  
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  7 Fenāyī  bendesin ol Rabb-i ekrem 
   Ĥarīm-i vaślına eyleye maĥrem 
 
   İfāża ide feyżin aña her dem 
   Diyelüm dem-be-dem e’ş-şükrü li’llāh 
 
    60 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 ‘Aţā vü fażl-ı ‘āmından ol Allāh 
   Didi lā-taķneţū min raĥmeti’llāh 
 
  2 Haķīķat rāhına ķıl bizi sālik 
   Kerem ķıl eyle tevfīķuña hem-rāh 
 
  3 Şühūd-ı nūr-ı Ĥaķdur aśl-ı maķśūd 
   N’iderler ĥūr ü ķaśr ü cennet ü cāh 
 
  4 Bu dil ķāni‘ değil bir kez şühūda 
   Murādı bu ki iĥsān ola her gāh 
 
  5 Eğer sa‘y eylesem biñ yıl hebādur 
   ‘Aţā irmezse senden ķula ey Şāh 
 
  6 Ĥarīm-i ķurbetüñe eyle maĥrem 
                           Kerem ķıl eyle yā Rab ħāś-ı dergāh 
 
  7 Ħalāś eyle ‘anāśırdan vücūdum 
   Umar fażluñı her ‘āśī vü gümrāh 
 
  8 Fenāyīye içür ‘aşķuñ meyinden 
   Ķıl esrāruña vāķıf ĥāle āgāh 
 
 
 
 

                                                
 7 dem-be-dem: dāimā SA, SB 
60 HM: 116a, M: 26b, DE: 23a, SA: 53b, SB: 61a, YK: 41b 
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    61 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Umarlar luţf u iĥsānuñı ‘uşşāķ 
   Gerek enfüs Efendi gerek āfāķ 
 
  2 Yer ü gökde ne varsa cümle eşyā 
   Ķamusı rü’yet-i dīdāra müştāķ 
 
  3 Tecellī-i viśālüñ eyle iĥsān 
   Bizi nār-ı firāķa ķılma iĥrāķ 
 
  4 Güvāh-ı vaĥdetüñdür iki ‘ālem 
   Müsebbiĥler seni eşcār ü evrāķ 
 
  5 Ħalāś it ķalbimüz resm-i sivādan 
   Derūnumuz bula nūruñla işrāķ 
 
  6 Seķāhüm cāmını śun cāna sāķī 
   İrişe yirine tā  ‘ahd ü mīŝāķ 
 
  7 Bi-ĥaķķ-ı āb-ı rū-yı sırr-ı levlāķ  
   Fenāyī  bendeñüñ ķıl ķaydın ıţlāķ 
 
    62 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Aślımuz bir nūr-ı vaĥdetdür bizüm ol cān ile 
   Perde-i ten setr idüpdür aramuz cānān ile 
 
  2 Mā vesa‘nī lem‘asından neş’e-dār it ķalbimüz 
   Yüzüñi her şeyde görem dīde-i īķān ile 
 

                                                
 1 fażl-ı ‘āmından: fażl u ‘āmından SA, SB 
 6 yā Rab: Bārī M 
61 HM: 116a, M: 27a, DE: 23b, SA: 32a, SB: 35b, YK: 23b 
 * 5. beyit M’de yer almıyor. 
62 HM: 116b, M: 27a, DE: 23b, SA: 55b, SB: 63a, YK: 42a 
 5 devr-i vücūdın: devri vücūdı SA,SB 
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  3 Külle yevmin hüve fī şe’n şānına bulam vüśūl 
   Bī-nişān ola bu şānum dem-be-dem ol şān ile 
 
  4 Aĥsen-i taķvīmüñ ‘ārif añladı ma‘nāsını 
   N’ola mestūr olsa sırrı śūret-i insān ile 
 
  5 Eyleyen pergār-ı vaĥdetle dü-kevni der-ĥarem 
   Buldı ol devr-i vücūdın noķţasın devrān ile 
 
  6 Sīn ü şīn ref‘ eyleyüp dendānını bir eyledi 
   Sāl ü māh u hefte vü leyl ü nehārı ān ile 
 
  7 Yüzi ķarasına baķma ķıl Fenāyīyi ķabūl 
   Sürdi dergāhıña vechin śad-hezar ‘iśyān ile 
 
   63 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
   
  1 ‘İķāl-i ‘aķl-ı cüz’īden halāś oldum sürūrum var 
  Muĥabbet sāġarın içdüm bi-ĥamdi’llāh ĥużūrum var 
 
  2 Hümā-yı Hū vü yā Hūyı göñül şehbāzı śayd itdi 
  Semend-i ‘aşķ-ı bāz ile bu śaĥrādan ‘ubūrum var 
 
  3 Nesīm-i rūĥ-ı raĥmetden irişdi cāna çün feyżi 
  Eğerçi ‘ālem-i milkde bu vech ile žuhūrum var 
 
  4 Nesi var bir avuç hāküñ Cenāb-ı Ĥażrete lāyıķ 
  Heman rū-yı siyāh ile hezār sehv ü ķuśūrum var 
 
  5 Fenāyī  cāmi‘-i mıśr-ı vücūdda cum‘aı ķıldı  
  Ĥiśār-ı tende śūretde görinür özge śūrum var 
 
 
 
 

                                                
63 HM: 117a, M: 28a, DE: 24b, SA: 16, SB: 19a, YK: 17a 
 2 ‘aşķ-ı bāz ile: ‘aşķ-ı yār ile M 
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    64 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 ‘İnāyet idicek bir ‘abde Bārī 
   İder ĥāline anuñ bāri yārī  
 
  2 Tecellīsine ķılup anı mažhar 
   Götürür bu cihāndan kār ü bārı 
 
  3 ‘Urūc itdi ķadīmi menziline 
   Semend-i ‘aşķuñuñ olan süvārī 
  
  4 Śayarlar bir deme iki cihānı 
   Budur ‘āriflerüñ her demde kārı 
 
  5 Fenāyī  eyleyüp varını ifnā 
   Fenā-ender-fenāda buldı varı 
 
    65 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Vuślatuñ gülzārına cān bülbülin zār eyledüñ 
   Leźźet-i ĥūr u cināndan anı bīźār eyledüñ 
 
  2 Şiddet-i fürķatde çekdiyse hezār derd ü belā 
   İrgörüp maţlūba āħir vāśıl-ı yār eyledüñ 
 
  3 Ġoncanuñ gūşına irdi ‘andelībüñ nālesi 
   Ravża-ı cānını açup keşf-i esrār eyledüñ 
 
  4 Feyż-i fażluñdan umaruz ola envā‘-ı fütūĥ 
   Maħż-ı luţfuñla ‘ademden bizi çün var eyledüñ 
 
  5 Eyle yā Rabbi Fenāyī  ķuluña luţf u kerem 
   Enbiyā vü evliyāya şol ki iķrār eyledüñ 
 
                                                
64 HM: 117a, M: 28a, DE: 24b, SA: 63a, SB: 75a, YK: 50b 
 1 bārī yāri: yār-i ġārı SA,SB 
65 HM:117b, M: 27b, DE: 25a, SA: 33a, SB: 36b, YK: 25b 
 1 anı bī-źār: - bī-źār SB 
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    66 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
 1 Oķıyan ‘ilm-i ledünnī görmedi aġ u ķara 
 Çün melāik her nefesde didi lā ‘ilme lenā 
  
 2    Açdı aĥbebtü en u‘raf sırrınuñ ebvābını 
 Ĥāśıl oldı aña sırr-ı ġayre mā ‘allemtenā  

 
  3 İtdi ezber dört kitābuñ ma‘nāsın bir noķţadan 
   Ĥıżr-veş oldı mükemmel cümle fenni ol dilā 

 
  4 Ve’đ-Đuhā ve’l-Leylinüñ nüktesini ķıldı ‘ayān 
   Şems-i vaĥdetden semā’-ı ķalbine irdi żiyā 
 
  5 Žāhir oldı cānına mefhūm-ı emr-i fe’staķim 
   Eyledi çün nūr-ı pāk-i Musţafāya iķtidā 

 
                  6   Buldı ‘izzet irişenler sāyesine ‘ārifüñ 
   Kim hevā-yı lā-mekānda her biridür bir hümā 

 
  7 ‘Ayn olursa ‘ayn-ı ‘ālem ger Fenāyīye n’ola 
   Küĥl-i ķudretden çekilmiş ‘aynına çün tūtiyā 
   
    67 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 ‘Ayn-ı ‘āşıķda görinür naķş-ı ‘ālem bir ħayāl 
   Ol ħayālle žāhir olur dīdeye nūr-ı cemāl 
 
  2 Mažhar-ı Ĥaķ olduğı-y-çün cümle eşyā ser-te-ser 
   Ol vecihden ‘ārif olan gördi her şeyde kemāl 
 
  3 Vāśıl oldı men ‘aref esrārınuñ mefhūmına 
   ‘Āķıl ü dānā olanlar eyledi fehm-i meāl 
   

                                                
66 HM: 117b, M: 28b, DE: 25b, SA: 2b, SB: 3a, YK: 2a  
 2 oldı aña sırr-ı ġayri: aña remz-i sırr-ı SB / ola aña SA 
67 HM: 118a, M: 28b, DE: 26a, SA: 36b, SB: 42a, YK: 27b 
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  4 Vech-i bāķī yādına kim ţarĥ-ı kevneyn eyledi 
   Sāki-i bezm-i ezelden nūş idüp cām-ı viśāl 
 
  5 Žāhir ü bāţın Fenāyī  bendeñe eyle nažar 
   Mahż-ı fażluña Efendi eyledi çün ittikāl 
 
    68 
   Fe‘ilātüm mefā‘ilün fe‘ilün 
 
  1 Feyż-i haķķuñ olursa iĥsānı 
   Keşf olur sırr-ı rāz-ı Sübĥānī 
 
  2 Yāri eyler müşāhede taĥķīķ 
   Her ki bilür bu remz-i ‘irfānı 
 
  3 Ulaşup vaślına beķā buldı 
   Eyleyenler bu ķālıbı fānī 
 
  4 İrdi evc-i a‘lāya esfelden 
   Maĥv idenler vücūd-ı cismānī 
 
  5 Leb ü la‘li hevāsına çeşmüm 
   Dökdi her dem o dürr ü mercānı 
 
  6 Ķamu ħaţ śāĥibin ġubār eyler 
   Nesħ iderse ħaţında reyĥānī 
 
  7 Oldı bende Fenāyī  Raĥmāna 
   Kim ki bildi bu vech-i insānı 
    
    69 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 

                                                
 1 olur: oldı M 
68 HM: 118a, M: 29a, DE: 26b, SA: 63b, SB: 75a, YK: -  
 3 vaślına: vuślata SA, SB.  
 4 İrdi: İrişdi HM, DE, M.  
 5 Leb ü la‘li: Leb-i la‘li SA, SB, M.  
69 HM: 118b, M: 29a, DE: 26b, SA: 62b, SB: 74a, YK: -  
 2 Ķamu mevcūd olur: İki ‘ālem ķamū SA, SB. 
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  1 Yolında yārüñ oldum ħāk-i rāhı 
   Umaruz düşe bir gün aña rāhı 
 
  2 Nažar ķılsañ bu keŝret ‘ālemine 
   Ķamu mevcūd olur vaĥdet güvāhı 
 
  3 Görüp bilmege ķıl bize hidāyet 
   Ĥaķīķat üzre eşyāyı kemā-hī 
 
  4 Tecellī-i cemālüñ eyle iĥsān 
   Değil bir kez mükerrer ķıl İlāhī 
 
  5 Bu ilde vü ol ilde evvel āħir 
   Fenāyī  ķuluñuñ sensin penāhı 
 
    70 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Maţla‘-ı feyż-i ezelden ţāli‘ oldı āfitāb 
   Leyl-i fürķat zāil oldı ķalmadı dilde ĥicāb 
  
  2 Lā-mekān milkinde cevlān itse n’ola cān ü dil 
   İtdi aślına rücū‘ nār u hevā mā u türāb 
 
  3 Bes dürür cümle ‘uśāt-ı mü’minīne ser-te-ser 
   Baĥr-i raĥmetden irerse ‘āleme bir ķaţre āb    
 
  4 Setr ider nūr-ı cemāl ile celāli perdesin 
   ‘Arż ider ‘uşşāķa dīdārını ez-rū-yı ‘iţāb 
 
                                                
 3 bilmege: bilmegi SA, SB  
 4 mükerrer ķıl: mükerrer - SB 
70 HM: 118b, M: 29b, DE: 27a, SA: 5b, SB: 6b, YK: 3b 
 1 Maţla‘-ı feyż-i ezelden ţāli‘ oldı: Śubĥ-ı vaśluñ tal‘atından ŧāli‘ ola YK // zāil 

oldı: zāil olup YK 
 2 itse n’ola: n’ola itse SA, SB // mā-ı türāb: mā u türāb SA 
 3 Bes dürür: Pes dürür HM // Baĥr-i raĥmet: Baĥr-i vaĥdet (altta) HM, DE 
 4 Setr ider: Setr idüpdür SA, SB /  Cemāl ile: Cemāline M 
 5 Fehm ider seb‘a’l-mesānī sırrını bir noķţadan: Sırr-ı ‘irfān reşĥasından žāhir oldı 

kāināt SA, SB 
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  5 Fehm ider Seb‘a’l-meŝānī sırrını bir noķţadan 
   Levĥ-i dildür ey  Fenāyī ma‘ni-i ümmü’l-kitāb 
   
    71 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Senüñ emrüñle ķāim cümle eşyā 
   Bu ķudretdedür dünyā vü ‘uķbā 
 
  2 Bu žulmetden münevver it cihānı 
   Ĥayāt baħş ķıl cedīden mürde cānı 
 
  3 Güźer eyleye dil arż u semāyı 
   İre tā ‘arş-ı maķśūda Fenāyī 
 
    72 
       Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
  1 Ey bizi maĥż-ı ‘ademden var iden Ķādir Ħudā 
   Hemdem eyle ĥażretüñe yek-nefes ķılma cüdā 
 
  2 Emr-i künle bunca mevcūda geyürdüñ ħil‘atı 
   Źerre-i nāçīze ķılsañ n’ola vaśluñı ‘aţā 
 
  3 İrişelden gūş-ı hūşa yevm-i mīŝaķdan ħiţāb 
   Levĥ-i dilde ketb idüpdür nāmuñı dest-i ķażā 
 
  4 Yād idüp ‘ahd-i ķadīmi yār ile yār olmadıķ 
   Ħalvet-i sırda olaldan anuñ ile āşinā 
 
  5 Vuślat-ı maĥbūb içün yoġ it Fenāyī  varuñı 
   Bulagör bir bāķī devlet ki irmeye hergiz fenā 

 
    73 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
                                                
71 HM: -, M: -, DE: -, SA: -, SB: -, YK: 1a 
 * YK bu şiirle başlıyor ve baştan eksik. 
72 HM: 119a, M: 29b, DE: 27b, SA: 1b, SB: 1b, YK: 1a 
73 HM: 119a, M: 30a, DE: 28a, SA: 61a, SB: 71a, YK: 52b 
 2 ehl-i yek-dem :  ehli yek-dem M 
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  1 Naķd-i cāna iştirā itdüñ metā‘-ı vuślatı 
   Sıġmadı arż u semāya ol metā‘uñ ķıymeti 
 
  2 Demdeme irmeğe ey dil ehl-i demle hem-dem ol 
   ‘Ayn-ı sāle ‘add iderdüm ehl-i yek dem śoĥbeti 
 
  3 Eyle etmemtü ‘aleyküm ni‘metinden hiśśe-dār 
   Ķıl müyesser iki ‘ālemde devām-ı ni‘meti 
 
  4 Sebķ-ı ĥüsnā ile irdiler irenler vaśluña 
   Źerre-i nāçīz ider mi āfitāba sebķati 
 
  5 ‘Ayn-ı luţfuñla Fenāyī  bendeñe eyle nažar 
   Keŝret-i eşyāda göre tā ki sırr-ı vaĥdeti 
 
    74 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ol Ġanī Mevlā umarum baķmaya nisyānuma 
   Çekile ‘afv-ı ķalem rūz-ı cezā ‘ıśyānuma 
 
  2 Bī-ĥisāb aśśı idüp gelmeye noķśān ü zevāl 
   Dost ile bezm-i belāda olunan peymānuma 
 
  3 Çün cülūs itdi geçüp sulţān-ı ‘aşķ cān tahtına 
   Yazdı zülfüñ ħaţţını kim nüsħa yoķ dīvānuma 
  
  4 Pür dürür ezhār-ı ‘irfān ile cānum ravżası 
   Zer‘ idelden beźr-i ĥubb-ı yāri Ĥaķ bustānuma 
 
  5 Bū-yı ‘aşķ ile Fenāyī  dil mu‘aţţar dāimā 
   Sāķī-yi bezm-i ezel çün śundı cāmın cānuma 
 
    75 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
                                                
74 HM: 119b, M: 30a, DE: 28b, SA: 55a, SB: 62b, YK: 45b 
 1 rūz-ı cezā: rūzı cezā SA  
 2 noķśān ü zevāl: noķśān-ı zeval SA, SB  
 5 bezm-i ezel: bezm-i ezelden SA, SB 
75 HM: 119b, M: 30b, DE: 28b, SA: 63b, SB: 75b, YK: 54b 
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  1 Kim oķursa levĥ-i dilden ism-i ruĥ-efzāmuzı 
   Seyr ider ‘Īsā gibi ol ‘ālem-i bālāmuzı 
 
  2 Ādemīden ‘ilm-i esmā öğrenen oldı melek 
   Cinnüñ aślı nār idi öğrenmedi esmāmuzı 
 
          3 Sırr-ı remz-i ‘alleme’l-esmāya ‘ārifseñ eğer 
   Senüñ ile bile görürsin tamām eşyāmuzı 
 
  4 Feyż-i aķdesden ireli cism ile cāna ‘aţā 
   Cennet-i ĥüsnüñde gördük fehm idüp me’vāmuzı 
  
  5 Hemçü ‘Aţţar ey Fenāyī  Manţıķu’ţ-Ţayr bilmeyen 
   Ķāfa varup görmek ister ol bizüm ‘Anķāmuzı 
 
    76 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Döndi bu cismüm hilāle ol meh-i tābān içün 
   Geçdi dil cān ü cihāndan śoĥbet-i cānān içün 
 
  2 Çünki iĥsāndur cefāsı cāna cānānuñ müdām 
   Dem-be-dem şükr eylerem ol Vāhibü’l-iĥsān içün 
 
  3 Naķd-i cāna cevher-i bāķīyi ķılduñ iştirā 
   Bey‘ olup bāzār-ı ‘aşķda varımuz ol kān içün 
 
  4 Ĥıżr-veş buldı lebüñden mürde-i cān çün ĥayāt  
   Žulm olur žulmāta varmaķ çeşme-i ĥayvān içün 
 
  5 La‘l-i nābuñ n’ola dökse her nefesde ķanumı 
   Ķande gördüñ śorıla bir ķan hezārān ķan içün 
 
  6 Kenz-i maħfīden žuhūra geldi cümle kāināt 
   Açdı aĥbebtü en u‘raf sırrını ‘irfān içün 
                                                
76 HM: 120a, M: 30b, DE: 29a, SA: 45a, SB: 51b, YK: 37a 
 5 bir ķan hezārān: bir dem hezārān SA,SB  
 6 kenz-i mahfīden: kenz-i mahfīde M 
 7 ‘aks-i ĥüsnini: ‘aksi ĥüsnini SA, SB 
 8 bu yolda: yolunda M 
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  7 Aĥsen-i taķvīmde ižhār idüp ‘aks-i ĥüsnini 
   Gösterür mir’āt-ı dilde vechini insān içün 
 
  8 Külle yevmin hüve fī şe’n şānına buldı vüśūl   
   Bī-nişān iden bu yolda şānını ol şān içün 
 
  9 Çünki bulduñ ey Fenāyī  faķru faħrīden ġınā 
   Gör bu devri ġam yeme gel gerdiş-i devrān içün 
 
    77 
   Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
    
  1 Dil mürdesini ĥayy ider Hū isminüñ źākirleri 
   Arż u semāyı ţayy ider Hū isminüñ źākirleri  

 
 2 Ķalb ħānesin gülzār ider bülbüli aña zār ider  
  Her demde seyr-i yār ider Hū isminüñ źākirleri 
 
 3 Bezm-i elestüñ mestidür meydān-ı ‘aşķuñ cüstidür 

   Yārüñ ķadīmī dostıdur Hū isminüñ źākirleri 
 

  4 Deryā-yı tevĥīd itdi ġarķ pes aradan maĥv oldı farķ 
  Oldı muĥīţ-i ġarb u şarķ Hū isminüñ źākirleri 
 

  5 Devr-i elestde hiśśesün ‘aşķ ile itdi ķıśśasun 
   Def‘ itdi cümle ġuśśasun Hū isminüñ źākirleri 

 
  6 Derd ile girse kim yola oldı hidāyet ol ķula 
   Śaymaz cihānı bir pula Hū isminüñ źākirleri 

  
  7 Ķodı bu yola cān u ten terk itdi yār içün vaţan 
   Ĥaķķı görür her źerreden Hū isminüñ zākirleri 
 
  8 İrdi kime fażl-ı ezel dost bezmine oldı maĥal 
   Her müşkilini itdi ĥal Hū isminüñ źākirleri 
 

                                                
77 HM: 120b, M: 31a, DE: 30a, SA: 64b, SB: 76b, YK: -  
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  9 Rāh-ı fenāya kim girer yārin cemālin ol görer 
   Her bir dikende gül derer Hū isminüñ źākirleri 
 
  10 Fażlını ol Rabb-i Raĥīm itdi Fenāyīye ažīm 
   Bulur ebed bāķī na‘īm Hū isminüñ źākirleri 
 
    78 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Nişānuñ bulalı cānum bu şānum bī-nişān oldı 
   Açıldı vaĥdetin sırrı ‘avālim ‘ayn-ı cān oldı 
 
  2 Rumūz-ı mā vesa‘nīden irişdi cāna çün feyżi 
   Ve in min şey’ kelāmıyla ķamu eşyā lisān oldı 
 
  3 Ezeldendür bidāyātı cihāna sıġmadı hergiz  
   Bu ma‘nādandur ‘uşşāķuñ mekānı lā-mekān oldı 
 
  4 Ruhuñ ķālū belā sırrın ideli ‘āleme ifşā 
   Giderdi perdeyi yüzden gümānum bī-gümān oldı 
 
  5 Nefahtü fīhi min rūĥī dinildi şān-ı Ādemde 
   Bu sır min emri Rabb ile  ‘anāśırda nihān oldı 
 
  6 Śabā zülfüñ nesīmiyle mu‘aţţar ķıldı āfāķı 
   Mesīĥā-veş deminden gör ki ne cānlar revān oldı 
  
  7 Cihānda cān ile vaśluñ Fenāyī  ihtiyār itdi 
   Ķoyup bu cism ile cānı cihān içre cihān oldı 
 
                                                
 4 aradan: arada SA, SB // muĥīţ-i  ġarb u şarķ: muĥīţi ġarķ-ı şarķ SA, SB  
 5 Def‘ itdi cümle: Def‘ eyledi her SA, SB  
 6 Derd ile girse kim yola: Derd ile kim girdi SA,SB  
 7 bu yola: bu yolı M 
 9 dikende: dikenden SA, SB  
 10 Bu beyit SB’de bir sonraki şiirin arasında sayfanın sonunda yer alıyor. 
78 HM: 121a, M: 31b, DE: 30b, SA: 64a, SB: 76a, YK: - 
 1 cānum bu şānum: şānum bu şānum SA / şānum bu nişānum SB // vaĥdet-i sırrı: 

vaĥdeti sırrı SA, SB  
 2 Rumūz-ı:  Rumūzı SA, SB 
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    79 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 İrişdük sırr-ı mevlūde şükürler yine Mevlāya 
   ‘Aţādur Ĥażret-i Ĥaķdan žuhūrı dīn ü dünyāya 
 
  2 Sa‘ādetle ķudūmından müşerref oldı ‘ālemler 
   Yetişdi şems-i Źātınuñ żiyāsı ‘arş-ı a‘lāya 
 
  3 Ezel naķķāşı yazmadı miŝālin naķş-ı ‘ālemde 
   Ķamaşur görmeğe gözler o naķş-ı ‘ālem-ārāya 
 
  4 Nihāyetsiz olan baĥrüñ o bir dürr-i yetīmidür 
   Anuñ ķıymetin ol bildi ki ġarķ ola bu deryāya 
 
  5 Ķamer devrinde bedr olsa hilāli n’ola ol māhuñ 
   Cihāt-ı sitti selb idüp güźer itdi müsemmāya  
 
  6 ‘Aceb sevdāya düşmişdür viśālin isteyen ‘āşıķ 
   Geçer sevdā-yı sevdādan düşenler işbu sevdāya 
 
  7 Cenāb-ı Ĥażret-i Bārī buyurdı şānuña levlāk  
   Senüñ nūruñdan irişdi füyūżāt cümle eşyāya 
 
  8 Sen ol Źāt-ı muţahharsın geçer seyrüñ nüh eflāka 
   Ki sübĥāne’lleźī esrā delīl oldı bu esrāya 
 
  9 Cihānuñ baĥr ile berri ķamu ‘anberle müşk oldı 
   Śaçuñ būyını śaçalı śabā deryā vü śaĥrāya 
 
  10 Emīrüm seyyidüm sensin bu gün ey ħūblaruñ şāhı 
   Vücūdum şehrini virdi cemālüñ nūrı yaġmāya 
 
  11 Cemālüñ dīdeden pinhān egerçi žāhir āmennā 
   Görinen yine vechüñdür nažar olduķda her cāya 
 

                                                
79 HM: 121b, M: 32a, DE: 31a, SA: 59a, SB: 68a, YK: 43b  
 3 naķķāşı: naķķāş SA, SB   
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  12 Bu gün dīdār-ı yār ile bu cism ü cānı ķıl tebşīr 
   Olardan eyleme luţf it ķala imrūz u ferdāya 
 
  13 Fenāyī  bendeñe eyle şefā‘at yā Rasūle’llāh 
   Civār-ı ĥażret-i ķudse ola bī-çāre hem-sāye 
 
    80 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
       
  1 Āferīn ol cāna ki meşhūd ide cānānını 
   Bu fenā milkinde yeksān ķıla cism ü cānını 
 
  2 Ħaste olan dillere dārü’ş-şifādur kūy-ı yār 
   Derdini bulan göñül pes n’eylesün dermānını 
 
              3      Lā-mekān milki hümāsın itmeğe cānā şikār  
   Āşiyān-ı ķudse irgöre ki mürġ-i cānını 
 
  4 Başını ţop eyleyüp giren fenā meydānına 
   Lā-mekān milkinde çaldı ol topuñ çevgānını 
 
  5 Dāne-i ħāl-i ruħuñ vechinde cān eyler fedā 
   Oķıyanlar noķţadan sırr-ı ezel ‘irfānını 
 
  6 Çün dem-i Rūĥü’l-ķudüsden mürde dil buldı ĥayāt 
   Nice mümkin ide ādem ol demüñ şükrānını 
 
  7 Vuślatı esrārına ĥayrān Fenāyī işbu cān 
   Virmedi iki cihāna vuślatuñ bir ānını 
   
   81 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

                                                
 9 müşk oldı: misk oldı SA, SB, M  
 10 nurı yaġmāya: cünd-i yaġmāya SA, SB, M ( altta not “cündi” HM, DE) 
 12 imrūz u ferdāya: imrūzı ferdāya SA,SB  
 13 hem-sāye: himāye SA, SB 
80 HM: 122a, M: 32b, DE: 32b, SA: -, SB: -, YK: 55a 
81 HM: 122b, M: 33a, DE: 32b, SA: 17b, SB: 21a, YK: 16a  
 2 ĥużūr: ĥubūr M 
 6 dem tā deme: tā demdeme SA, SB 
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  1 Ey ķamu ‘ālemlere viren żiyā 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
   Dīde-i dil bula nūruñla cilā 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
 
  2 Şems-i Źātuñdan irerse źerre nūr 
  Ĥāśıl olur cism ile cāna ĥużūr 
    Maĥv ola āyīne-i dilden fütūr 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
 
  3 Yā ‘Alīm ü yā Ĥakīm ü yā Ħabīr 
  Saña ma‘lūm nīk ü bed mā fi’ż-żamīr 
    Ente ĥasbī ente kāfī yā Baśīr 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
    
  4 Maţla‘ından ţāli‘ ola āfitāb 
  İrişe bī-vāsıţa cāna ħiţāb 
    Ref‘ ola ‘ayn-ı ‘alīlümden ĥicāb 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
 
  5 Ey Ķadīm ü Ĥayy ü Ķayyūm u Aĥed 
  Sensin ol Ħallāķ-ı eşyā bī-‘aded 
    Zāil ola ‘ayn-ı merdümden remed 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
 
  6 ‘Ayn-ı ādem ‘ayn oldı ‘āleme 
  Nüsħa düşdi işbu ‘ālem ādeme 
    Ķıl hidāyet irişe dem tā deme 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
 
  7 ‘Ayn-ı raĥmetden ire ‘ayna devā 
  Dest-i ķudret çeksün aña tūtiyā 
    Nūr-ı Źātuñ it Fenāyīye ‘aţā 
  Rü’yetüñle dīdemüz eyle münīr 
 
   82 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

                                                
82 HM: -, M: -, DE: -, SA: 18a, SB: 21b, YK: 14b 
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  1 Visālüñ ‘īdini eyle müyesser  
  İde sāliklerüñ tā ĥacc-ı ekber 
 
  2 Nuķūş-ı ġayrı ĥakk it levĥ-ı dilden 
  Şühūd-ı Źāt-ı Pāküñ ķıl mükerrer 
 
  3 Kemāl-i cūduña yoķ ĥadd ü ġāyet 
  Dü ‘ālem emrüñe yā Rab müsaħħar 
 
  4 Neķāyıśdan münezzehdür śıfātuñ 
  Te‘ālā şānühū Allāhü ekber 
 
  5 Tecellī-i cemālüñle vir işrāķ 
  Ola nūruñla cān u dil münevver 
 
  6 ‘Arūs-ı ma‘ni ref‘ itdi niķābın 
  Cemālüñ ola bī-dilde muśavver 
 
  7 Fenāyī  nüsħa-ı sırr-ı ezelden 
  Kitāb-ı ĥüsnüñi eyledi ezber 
 
   83 
   Mefā’īlün mefā’īlün fe’ūlün 
    
  1 Cihān u cism ü cān yoluñda ķurbān 
   Tek eyle ‘īd-i vaśluñ cāna iĥsān 
 

2 Cemālüñ şem‘ine ķarşı dil ü cān 
İder pervāne-veş varını sūzān 

 
3 Yir ü gök cümle Ĥaķķuñ āyetidür 

Bunı a‘mā olan eyler mi iź‘ān 
 
  4 Dinildi len terān Mūsāya gerçi 
   Velī itdi ārını nūrın īķān 
 
  5 Nefaħtü nüktesin fehm it Fenāyī  
  Ĥaķīķat üzre ger olduñsa insān 

                                                
83 HM: -, M: -, DE: -, SA: 49b, SB: 55b, YK: 39a 
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    84 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
  1 Ķul olanlar śıdķ ile Mevlāsına     
   N’eylesüñler bu cihān sulţanlıġın 
    Cennet-i vaśluñ iren me’vāsına 
   N’eylesüñler bu cihān sulţanlıġın 
 
   2 Virseler baķmaz Süleymān milkini 
   Rāĥat olmaz bir nefes cān u teni 
    İsteyen nūr-ı cemālüñ źevķıni 
   N’eylesüñler bu fenānuñ varlıġın 
 
   3 Ger irişse luţf u fażl-ı gird-gār 
   Ġāib olmaz dīdeden envār-ı yār 
    Sözümüz bu dāimā leyl ü nehār 
   Neyleyelüm bu fenānuñ varlıġın 
 
   4 Sen münezzeh Şāha yoķ kevn ü mekān 
   Ķande bulsunlar seni ya ‘āşıķān 
    Ţālibüñ maţlūbı sensin bī-gümān  
   Neyleyelüm bu fenānuñ varlıġın 
 
  5 Eyle her demde Fenāyīye meded 
   Rü’yetüñ bābını aña ķılma sed 
    Luţf u iĥsānuñı eyle bī-‘aded 
   Neyleyelüm bu fenānuñ varlıġın 
 
    85 
 Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
  
 1 Derdüñ olur cāna devā yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 
   ‘Uşşāķa ķıl vaśluñ ‘aţā yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 

                                                
84 HM: 123a, M: 33b, DE: 33b, SA: 49b, SB: 56a, YK: 36b 
 2 fenānuñ varlıġın cihān sulţanlıġın SA, SB 
 3 Sözümüz bu: Hem sözüm bu SA / Sözüm bu SB // Neyleyelüm: Neylesüñler 

SA, SB  
 4 Ţālibüñ maţlūbı sensin bī-gümān: Źāt-ı pāküñdür murād olan hemān SA, SB 
85 HM: 123a, M: 34b, DE: 33b, SA: 3a, SB: 3b, YK: 1a  
 1 ķıl vaśluñ: vaśluñ ķıl SA, SB 
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  2 Ref‘ola dilden her hevā gide nažardan mā-sivā 
   Ķıl zāt-ı pāküñe sezā yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 

 
 

 3 Maķśūd-ı emr-i kün fe-kān  Źātuñ durur žāhir nihān 
   Her şeyde sensin çün ‘ayān yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 

 
 4 Cümle vücūd-ı mümkināt meclā-yı esmā vü śıfāt 
   Ķılsun tecellī nūr-ı Źāt  yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 
  
 5 Ķılduñ nice iĥsān u cūd yoķdan bize virdüñ vücūd 
  Vir yine haķķānī şuhūd yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 
 
 6 Ey fażl u cūd ıssı Kerīm eyle bize luţf-ı ‘ažīm 
  Bulsun yerin ‘ahd-i ķadīm yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 
 
 7 Gider aradan fürķati göster saray-ı vaĥdeti 
  Bula Fenāyī  vuślatı yā Źe’l-‘aţā yā Źe’l-‘aţā 
  

   86 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Nūr-ı illa’llāha āgāh it bizi  
  Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 
    Mažhar-ı esrāru’llāh it bizi 
  Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 
 
  2 Taĥt-ı tesħīrüñdedür arż u semā 
  Cümlesi fermān-berüñdür dāimā 
    Bulalum nūr-ı hüviyyetden ‘aţā 
  Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 
 
  3 Źikrüñ ile ķalbimiz bulsun cilā 
  Açıla tā revzen-i cān ez-śafā 
    Gūş-ı cāna irişe Ĥaķdan nidā 
  Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 

                                                
 6 fażl u cūd: fażl-ı cūd SA, SB // luţf-ı ‘ažīm: luţf u ‘ažīm  SA, SB 
86 HM: 123b, M: 35a, DE: 34b, SA: 10a, SB: 11b, YK: - 
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  4 Źāt-ı Pāküñ ‘izzeti-y-çün yā Raĥīm 
  Faħr-i ‘ālem hürmeti-y-çün yā Kerīm 
    Sen ‘ināyet eyle yā Hayy ü Ķadīm 
  Luţf u iĥsān ıssı Rahmānum meded 
 
  5 Çünki Ķayyūm ile ķāimdür cihān 
  N’eyler ara yirde pes bu cism ü cān 
    Nūr-ı Źātuñ dīdeden itme nihān 
  Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 
 
  6 Bizi nār-ı firāķa ķılma sūzān 
  Bulunmaz fażluña çün ĥadd ü pāyān                        
    Fenāyī  bendeñe ķıl luţfuñ iĥsān 
   Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 
   
  7  Eyle tevfīķuñı yoluñda refīķ 
  Nār-ı ķahra eyleme bizi ĥarīķ 
    Saña ţoġrı vara yā Rabbi ţarīķ 
  Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 
  
  8 Vir Fenāyī  bendeñe bāķī vücūd 
  İre tā ĥadd-i kemāle fażl ü cūd 
             Ķıl müyesser ‘arş-ı maķśūda śu‘ūd 

 Luţf u iĥsān ıssı Raĥmānum meded 
 
   87 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
   
  1 Te‘āl’allāh ne muĥsinsin śıfātuñ Źāt-ı yektādur 
  Senüñ ismüñ ķamu eşyā śıfātında müsemmādur 
 
  2 Cemālüñ nūrı ey maĥbūb ne mažhardur ki ‘ālemde 
  Cemī‘i şeyde ol nūruñ tecellīsi hüveydādur 
 
  3 Ķamer devrinde sen olduñ ķamu maĥbublaruñ māhı 
  Ki ħālinüñ ħayālinde iki ‘ālem müberrādur 

                                                
 * 6. dörtlük M’de ve 8. dörtlük SA ve SB nüshalarında yok. 
87 HM: 124a, M: 35b, DE: 35a, SA: 11b, SB: 13b, YK: 9a 
 3 hayālinde: hayālinden SA, SB 
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  4 Bu  ‘aķl ü ‘ilm ü ĥilm ü ħulķ senüñ şānuñda nāzildür 
  Viśālüñ genc-i bī-pāyān žuhūruñ cān-ı eşyādur 
 
  5 Terānī nūrını gördi cebīnüñde ‘ayān çünki 
  Ki bildi Mūsā-yı ‘İmrān vücūduñ Ţūr-ı Sīnādur 
 
  6 Ezel ĥubbüñ ĥurūfını göñül levĥinde ketb itdüñ 
  Zehī maĥbūb-ı Raĥmān kim bu ne ĥarf ü ne inşādur 
 
  7 Belā bezminde ‘ayneynüñ ne şey gördi ki mest oldı 
  Ħumārından iki ‘ālem hemīşe mest ü şeydādur 
   
  8 Sevād-ı zülfüñe iren ĥayāt-ı lem-yezel buldı 
  Ki ‘Īsā ile Ĥıżr İlyās yüzüñ śuyına aĥyādur 
 
  9 İki ‘ālem vücūdı kim aña āyīnedür vechüñ 
  Cemālüñde ‘ayān gördi şunuñ kim ‘aynı bīnādur 
 
  10 İzā aĥbebtühū sırrın Fenāyī  idegör iź‘ān  
   Gören ü görinen diyen işiden sende peydādur 
  
    88 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Fürķat ile yiter itdüñ ķalb-i nā-şādı melūl 
   Ķıl müyesser vaĥdet-i źātiyyeye yā Rab vüśūl 
 
  2 Cümle mevcūdātda mestūr eyledüñ esrāruñı 
               Pes bu esrār ile ĥayrān oldı erbāb-ı ‘uķūl 
 
  3 Cām-ı ‘aşķuñ cür‘asını nūş iden görmez humār 
   Her merāma maĥż-ı fażluñdur yine aśl-ı uśūl 
 
  4 Eyledi esrā bi-‘abdih leylinüñ mi‘rācını  
   Cān u dilden kim olursa Ĥażret-i Mevlāya ķul 
 

                                                
 9 şunuñ kim: şunuñ ki M 
88 HM: 124b, M: 36a, DE: 35b, SA: -, SB: -, YK: - 
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  5 İştirā iden metā‘-ı vaśluñı cān naķdine 
   Gūş ider her źerreden źikrüñi bā-sem‘-i ķabūl 
 
  6 Sālik-i rāh-ı fenāya irmese senden nažar  
   Nite yol bulur Cenāb-ı Pāke bu ‘abd-i źelūl 
 
  7 Nūr-ı Źātuñ lem‘asından ķıl Fenāyīye ‘aţā 
   Mažhar ola tā tecellī nūrına fevķa’l-ĥuśūl 

 
    89 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Cenābuñdan revā mıdur ĥabībī 
   Ki nāra yandurasın bu ġarībi 
 
  2 Cemālüñ ravżasından ĥāşa li’llāh 
   Ki maĥrūm eyleyesin ‘andelībi 
 
  3 Bizi bu derde sen itdüñ giriftār 
   Anuñ sensin yine ancaķ ţabībi 
 
  4 Temennā-yı viśālüñde dil ü cān 
   Ara yirden gider luţf it raķībi 
 
  5 Senüñ fermānuña gerden-keş olan 
   Anuñ boynında baġludur śalībi 
 
  6 Göñülde yazıla naśrun mina’llāh 
   Müyesser ķıl aña fetĥ-i ķarībi 
 
  7 Düşüp sevdā-yı sevdāña Fenāyī  
   Ezelden bu imiş anuñ naśībi 
    
    90 

                                                
89 HM: 125a, M: 37b, DE: 36a, SA: 59b, SB: 69b, YK: 48b 
 1 bu: ben SA, SB 
 6 Müyesser ķıl: Mübeşşir ķıl SA,SB // fetĥ-i ķarībi: fetĥ-i mübīni M  
 7 Ezelden: Ezelde SA,SB 
90 HM: 125b, M: 37a, DE: 36b, SA: 65a, SB: 77a, YK: 50b  
 2 ider: iden SA, SB / nāmus u ‘ārı:nāmus-ı ‘ārı SA, SB  
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   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Mülāķāt isteyen dīdār-ı yāri 
   Fenā rāhında yoġ eyledi varı 
 
  2 Melāmet ‘āleminde buldı şöhret 
   Aradan ref‘ ider nāmūs u ‘ārı 
 
  3 Ĥarīķ itme firāķuñ āteşine 
   Yiter çekdük viśāle intižārı  
 
  4 Ruħuñ gülzārınuñ būyına bu cān 
   Çeker bülbül gibi zār-ı hezārı 
 
  5 Seķāhüm cāmını nūş eyleyen cān 
   İki ‘ālemde görmez inkisārı 
 
  6 Nüķūş-ı ġayrıyi ĥakk eyle dilden 
   N’ider sālik olan naķş u nigārı 
 
  7 Fenāyīye olursa Bārī yāri 
   Beķā milkine irgörür bu kārı 
 

91 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Varuñı beźl eyle ey dil vuślat-ı cānāneye  
   Virmeyesin vaśl-ı yāre cānuñı cānāneye 
 
  2 Şems-i Źātuñ źerresinden n’ola eylerseñ ‘aţā 
   Şem‘-i ĥüsnüñ nārına sūzān olan pervāneye 
 
  3 Ţa‘ne ķılma zāhidā ehl-i ħarābāta śaķın 
   Iżţırārī çekdiler pāyin anuñ mey-ħāneye  
 
                                                                                                              
 3 viśāle: firāķa SA, SB /  (altta “firāķa” DE)  
 4 zār-ı hezārı: zār u hezārı SA, SB  
 6 naķş u nigārı: naķş-ı nigārı SA, SB  
 7 Bārī yāri: yār-ı yāri SA, SB 
91 HM: 125b, M: 37a, DE: 37a, SA: 56a, SB: 64a, YK: 45b 
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  4 Cümle-i mevcūda eyler çün śurāħi ser-fürū 
   Vādi-i bezm-i belāda devr iden peymāneye 
 
  5 Cāna irgörüp bu rāzı ey Fenāyī  bilmedüñ 
   Saña kim dir sırruñı keşf eyle her bīgāneye 
 
    92 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ol görür yārini yarın kim bugün yārin görür 
   Görmeyen yārini bunda ol ķaçan yarın görür 
 
  2 Şek degildür yāri bilmez şol ki nefsin bilmedi 
   Yārini bilendür ol kim kendü miķdārın görür 
 
  3 ‘Ārif eyler dem-be-dem çün Ka‘be-i vaśluñ ţavāf  
   Zāhid-i ħod-bīni gör ki Ka‘be dīvārın görür 
 
  4 Her ki keŝretden geçüp oldı vücūdından ħalāś 
   Vaĥdetüñ sırrın bulup ol Haķķuñ envārın görür 
 
  5 Ol hümā-himmet Fenāyī  eyle maţlūba ‘urūc 
   Arzū-yı Cennet itmez şol ki dildārın görür 
 
    93 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Şu‘le irdi ‘āleme ol peyker-i meh-pāreden 
   Āferīnler olsun anı ħūb yaratmış Yaradan 
 
  2 Ķanķı burcın aħterisin bilsem ey meh-rū seni 
   Menzilüñ ‘ārī hezārān kevkeb-i seyyāreden 
 
  3 Gül yüzüñ gülzārınuñ seyrānına çıķdı śabā 
   Śaçdı misk ü ‘anberi ol ţurre-i ţarrāreden 
                                                
 3 zāhidā: zāhid SA // mey-hāneye: hum-hāneye SA, SB  
 5 rāzı: zārı M. 
92 HM: 126a, M: 37b, DE: 37b, SA: -, SB: 92a, YK: - 
 2 Yārini: Nefsini SA; SB   
93 HM: 126a, M: 37b, DE: 37b, SA: 43a, SB: 49a, YK: 38b 
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  4 Şems-i tābandur cemālüñ zāhid idrāk eylemez 
   Pes ne bilsün çeşm-i ħuffāş dīde-i nežžāreden 
 
  5 Lā-yezālī ħamrınuñ çıķdı ħumārı başına 
   Vaĥdetüñ peymānesin nūş ideli ħum-ħāreden 
 
  6 Gerçi seng-i hecr ile mir’āt-ı dil śad-pāredür 
   Görinür nūr-ı cemāli her biri bir pāreden 
 
  7 Ħarra Mūsādan egerçi Ŧūr-ı dil śad-pāredür 
   Görinür sırr-ı terānī yine her bir pāreden 
 
  8 Sırr-ı vaĥdetden irişdi çün Fenāyīye naśīb 
   Vāĥid olup yār ile kendüsi çıķdı aradan 
 
    94 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
     1       Revā mıdur ki göñlümiz alasın 
   Bizi bu ġurbet iline śalasın 
 
  2 Viśālüñ gülşeninde ĥāşa li’llāh 
   Dil ü cān bülbülin maĥrūm ķılasın 
 
  3 İki ‘ālem ķuyūdından ħalāś it 
   Ara yirden gider aġ u ķarasın 
 
  4 Bizi bu derd-i ‘aşķa sen bıraķduñ 
   Yine sensin iden anuñ devāsın 
 
  5 Nažar ķılan yüzüñ āyīnesine 
   Çeker ol şāne-veş zülfüñ belāsın 
 
  6 Ebītü sırrına mažhār olan cān 
   Alur yuţ‘ım u yesķīden ġıdāsın 
                                                
 2 ‘ārī hezārān: ‘ālī hezārān SA, SB  
 8 çün: - SB // olup: oldı SA, SB 
 * 7. beyit M’de bulunmuyor. 
94 HM: 126b, M: 38a, DE: 38b, SA: 44b, SB: 50b, YK: 37a 
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  7 Gözi elāsı ţutdı kün fe-kānı 
   Ne āl itdi görüñ ‘aynı elāsın  
    
  8 Fenāyīye ‘aţā it nūr-ı Źātuñ 
   Bula sidre-i dilde müntehāsın  
  
      95 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün  
   
  1 Tecellī-i cemālüñle dil-i maĥzūnı ķıl mesrūr 
  ‘Aţā vü fażl u iĥsānuñ Efendi eyle nā-maĥśūr 
 
  2 Nice bir nār-ı hicrānuñ dil ü cānı ide sūzān 
  Bizi bezm-i viśālüñden kerem it eyleme mehcūr 
 
  3 N’ola nūş eylese cām-ı hüviyyet cür‘asın Ĥallāc 
                          Muĥabbet dārına ber-dār olan lā-büdd olur Manśūr 
 
  4 Ve emme’s-sāile bābın ‘ibādına iden meftūĥ 
  Kef-i cūdıyla mümkin mi ķıla ķullarını maķhūr 
 
  5 Fenāyī  bendeñ ıŧlāķ it iki ‘ālem ķuyūdından 
  Virülsün dest-i ķudretden yedine nāme-i menşūr 
   
    96 
   Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
     
  1 Zencīr-i zülfüñ ķaydına śayd olmayan dīvānedür 
   Şem‘-i ruħuñ envārına şems ü ķamer pervānedür  
 
  2 Elden bıraķ ey müdde‘ī tesbīĥ ile seccādeyi 
   Baķ zülf ü ħāline anuñ gör ki ne dām u dānedür 
 

                                                
 4 derd-i ‘aşķa: derd ü ‘aşķa SA, SB 
95 HM: 127a, M: 38b, DE: 38b, SA: 12b, SB: 15b, YK: 15a  
 4 ķıla ķullarını maķhūr: ide ķullarını menhūr SA, SB  
 5 bendeñ ıţlāķ: sırr-ı ıţlāķ SA, SB 
96 HM: 127a, M: 38b, DE: 39a, SA: 23b, SB: 25a, YK: 9b 
 4 La‘lī: La‘l-i M 
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  3 Vaĥdet meyin peymānesi sırr-ı hüviyyet cāmıdur 
   Ol bādeden nūş eyle kim aña cihān peymānedür 
 
  4 La‘lī meyinden tā ebed düşer ħumārı rencine 
   Şol mest-i Ĥaķ ki sāķīsi ol nergis-i mestānedür 
 
  5 Ehl-i ĥaķīķat sālike devrinde ‘aynüñ sāġarı 
   Deyr-i muġān olur yeri ser-ĥalķa-ı ħum-ħānedür 
 
  6 Gel bu vücūduñ ķaţresin bir baĥr-i bī-pāyāna śal 
    Ol yemm-i cūduñ şemmesi biñ gevher-i yek-dānedür 
   
  7 Rāz-ı derūnuñ maĥremi irişdi evc-i ‘izzete 
   ‘Aşķī ĥadīŝini işit ķo ġayrıyi efsānedür 
   
  8 Bey‘ itdi naķd-i cānını sālik metā‘-ı vaślına 
   Nūr-ı cemālüñ bezmine cān u cihān şükrānedür 
 
  9 İçse seķāhüm cāmını maĥbūb elinden dil müdām 
   Her kim ki anuñ sāķisi ol gözleri mestānedür 
 
  10 ‘Ayn-ı lebinden dem-be-dem sundı çü sāķī cür‘asın  
   Cān nice mest olmaya ki ol ikisi peymānedür 
 
  11 Dost yolına cān ü teni ķıldı Fenāyī  çün fedā 
   ‘Āriflere vaśl-ı ruħuñ hem cān ü hem cānānedür 
   
     97 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
     
  1 Śanma bu köhne sarāyı ey göñül dār-ı ķarār 
   Gice gündüz sa‘y idüben bulagör bir bāķī yār 
 
  2 Küllü şey’in hālikün sırrını cānā źevķ idüp 
   Ol vecihden ķıldı ‘ārif cān-ı cānāne niŝār 
 
                                                
 8 metā‘-ı vaślına: metā‘-ı vuślata SA, SB  
 10 cür‘ayı: cür‘asın SA, SB // ol ikisi: ol iki SA, SB 
97 HM: -, M: -, DE: -, SA: 24a, SB: 26a, YK: 19a 
 6 yohsa mevt-i ıżŧırāb: mevt-i ıżŧırāb SB 
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  3 Naķd-i cāna gevher-i bāķīyi eyle iştirā 
   ‘Aşķ-ı ma‘şūķı idegör cān-ı dilden iħtiyār 
 
  4 Verd-i bī-hemtā içündür ‘andelībüñ nālesi 
   Gice gündüz ol gül-i bī-ħāra zār eyler hezār 
   
  5 Cür‘a-ı ‘aşķ-ı ezelden her ki nūş eyler bugün 
   Nefsini ķıldı melāmet terk idüp nāmūs u ‘ār 
 
  6 Sālik ol bu neş’e-i dünyāda mūtū rāhına 
   Lāĥıķ olur her kişiye yoħsa mevt-i ıżŧırār 
   
  7 Berr-i fürķat içre ‘aŧşān olmayalum yā Kerīm 
   İrgörüp anı viśāle itme ser-gerdān-ı zār 
 
  8 Cism ü cāna ķıl müyesser feyż-i aķdesden naśīb 
   Vir Ĥabībüñ ĥürmetine Źāt-ı Pāke iķtidār 
 
  9 Küntü kenzüñ bābını fetĥ it Fenāyī  bendeñe 
   Pertevi mihr-i ezelden eyle anı neş’e-dār  
  
    98 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Sa‘ādetle ķudūmı ķıldı teşrīf 
   Cihānı yine ol şehr-i mübārek 
   Anı Ķur’anda Mevlā itdi ta‘rīf 
   Şükür geldi yine şehr-i mübārek 
 
  2 ‘İbāda eyleyüp iĥsān-ı bī-ĥad 
   Cehennem ķapuların eyledi sed 
   Žuhūr itmek içün minhāc-ı Aĥmed 
   Yine geldi şükür ol şehr-i raĥmet 
 
  3 Şükürler idelüm dāim Ħudāya 
   İrişdürdi yine bu ķutlu aya 
                                                
98 HM: 127b, M: 39a, DE: 40a, SA: 35a, SB: 39a, YK: 26b  
 3 Şükür geldi: Yine geldi SA / şehr-i raĥmet: māh-ı mübārek SA SB  
 4 eyledi: eyleyüp HM, DE // Şükür geldi: Şükürler geldi HM, M, DE / şehr-i 

raĥmet: māh-ı mübārek SA, SB 
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   Vara derdlü olan dārü’ş-şifāya 
   Şükür geldi yine ol şehr-i raĥmet 
 
  4 Münevver itdi nūrıyla cihānı 
   Śafā-baħş eyleyüp cism ile cānı 
   Müzeyyen eyledi bāġ-ı cinānı 
   Şükür geldi yine ol şehr-i raĥmet          
 
  5 Viśālüñ śavmını eyle müyesser 
   Değil bir kerre iĥsān it mükerrer 
   Ola her rūzumuz tā ‘īd-i ekber 
   Yine geldi şükürler şehr-i raĥmet  
 
  6 Olup ism-i Śamedden cāna behre 
   Umaruz bula aśl-ı baĥri ķaţre 
   İrişe ķadrimüz her lahža ķadre 
   Yine geldi şükürler şehr-i raĥmet 
 
  7 Cemā‘atle ķılup her şeb terāvīĥ 
   İdelüm dāimā tehlīl ü tesbīĥ 
   Dil ü cāna żiyā virüp meśābīĥ 
   Şükürler geldi yine şehr-i rahmet 
 
  8 Olup rehber bize Faħr-i risālet 
   Devām üzre olup eyyām-ı vuślat 
   Žuhūr eyleye tā sırr-ı ĥaķīķat 
   Şükürler geldi yine şehr-i rahmet 
 
  9 Neye ķādir olur yā Rabbi insān 
   Senüñdür evvel āħir luţf u iĥsān 
   Fenāyī  derdimende eyle dermān 
   Şükürler geldi yine şehr-i rahmet 
 
    99 

                                                
 5 Yine geldi şükürler şehr-i raĥmet: Şükür geldi yine māh-ı mübārek SA, SB  
 6 Yine geldi şükürler şehr-i raĥmet: Şükür geldi yine māh-ı mübārek SA, SB  
 7 meśābīĥ: terāviĥ SA, SB // Şükürler geldi yine şehr-i rahmet: Şükür geldi yine 

māh-ı mübārek SA, SB  
 8 Şükürler geldi yine şehr-i rahmet: Şükür geldi yine māh-ı mübārek SA, SB  



/ Alim Yıldız 
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 Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
  
  1 Şems-i Źātuñ źerresinden cism ü cān bulsun żiyā 
 Ġāib ola ‘ayn-ı dilden dem-be-dem ‘ayn-ı sivā 
 
  2 Berr-i fürķatde nice bir teşneler ‘aţşān ola 
 Ķıl zülāl-i feyż-i fażluñdan ‘aţā bir ķaţre mā 
 
  3 Rabbi ernī lem‘asıyla it münevver bālümüz 
 Ĥāśıl ola neş’e-i tā ħarra Mūsā śā‘iķā 

 
 4 Maĥż-ı cūduñla ‘ademden buldı ‘ālemler vücūd 
 Reşha-i baĥr-i keremdür cümle bu arż u semā 
 
 5 Sırr-ı vaĥdetden Fenāyī  bendeñe eyle nažar 
 Her nefesde žāhir ola sırrına ‘ayn-ı liķā 

 
 6 Ķāl u ķīlin ĥāle tebdīl it Fenāyī  bendeñüñ 
 Ĥāline bir kez nažar ķılsañ bulur ‘ayn-ı liķā 
 
   100 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 
  1 Viśālüñ ‘īdini eyle müyesser 
  İde sāliklerin tā ĥacc-ı ekber 
 
  2 Tecellī-i cemālüñi ķıl i‘ţā 
  Değil bir kerre iĥsān it mükerrer 
 
  3 Oķıyam noķţadan ‘ilm-i ledünnī 
  Kitāb-ı ĥüsnüñi dil ide ezber 
 
  4 Şu‘ā-yı  şems-i Źātuñ źerresinden            
  Ola fażluñla cān u dil münevver 

                                                                                                              
 9 luţf u iĥsan: luŧf-ı iĥsān SA, SB // Şükürler geldi yine şehr-i rahmet: Şükür geldi 

yine māh-ı mübārek SA, SB 
99 HM: 128a, M: 40a, DE: 40b, SA: 2a, SB: 2b, YK: 2b 
 1 żiyā: śafā SA, SB 
 *6.beyit sadece SA ve SB’de yer alıyor. 
100 HM: 138b, M: 40b, DE: 41a, SA: 16b, SB: 20a, YK: 14a 
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  5 İki ‘ālem ķuyūdından ķıl ıţlāķ 
  Bi-ĥaķķ-ı āb-ı rū-yı vech-i enver 
 
  6 Sivā naķşını ĥakk it levĥ-i dilden 
  Cemālüñ naķşını eyle muśavver 
 
  7 Fenāyīye ‘ināyetle nažar ķıl 
  Ola tā manžar-ı Źātuña mažhar 
 
    101 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Nişānsız bulmadı kimse o şānı 
   Nişān ile bulurlar bī-nişānı 
 
  2 N’ider cān ü cihānı sensiz ‘ārif 
   Yine sensin anuñ cān ü cihānı 
 
  3 Nuķūş-ı ġayrıyi ĥakkeyle dilden 
   ‘Ayān ola dile rāz-ı nihānī 
 
  4 Nedendür ķaţre iken nev‘-i insān 
   Muhīţ ola o baĥr-i bī-kerānı 
 
  5 Ķuyūd-ı cism ü cāndan bulan āzād 
   Güźer itdi zemīn ü āsumānı  
 
  6 ‘Aceb sırdur semā vü arża śıġmaz 
   Göñül burcında derc olan me‘ānī 
 

                                                
 3 noktadan: nokta-ı SA, SB  
 * 4. beyit DE’de derkenarda 
 5 İki ‘ālem ķuyūdından ķıl iţlāķ: Halāś it ķalbimüz ĥubb-ı sivādan SA, SB 
 * 6. beyit M’de yer almıyor, DE’de derkenarda. 
101 HM: 128b, M: 40b, DE: 41b, SA: 65b, SB: 77b, YK: -  
 1 o şānı: o nişānı SA, SB 
 3 rāz-ı nihānı: rāz u nihānı SA, SB  
 5 cism ü cāndan: cism-i cāndan SA, SB  
 6 Göñül burcında: Göñül dercinde SA, SB 
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  7 Sebaķ al nüsħa-ı sırr-ı ezelden 
   Sözüñ ķaţ‘ it Fenāyī  yum dehānı 
    
    102 
   Fāil‘ātün mefā‘ilün fe‘ilün  
   
  1 Çünki şānuñ ki bī-nişān oldı 
   Lā-mekān saña pes mekān oldı 
 
  2 Źātına çün tecellī eyledi Ĥaķ 
   Bu śıfāt lā-cerem ‘ayān oldı 
 
  3 Ķıldı künle çü ‘ālemi ižhār 
   Bu ĥaķīķat cihāna cān oldı 
 
  4 Şekl-i Ādem dürür ki buldı vücūd 
   Haķ lisānında tercümān oldı 
 
            5       Gör hezārān ķafesde bir bülbül 
   Bu ‘anāśırda ol nihān oldı 
 
  6 Çoķ durur gerçi žāhiren bu zebān 
   Velī ma‘nāda bir hemān oldı 
 
  7 Ey Fenāyī bu remzi fehm eyle 
   Bu me‘ānī saña beyān oldı 
 
 
    103 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Śafā-yı śafvet-i ķalbi yiter eğlence insāna 
   Cihāna gelmeden maķśūd budur ġayrısi efsāne 
 
  2 Nice bir berr-i fürķatde olalum vaśluña teşne 
   Zülāl-i feyż-i vaśluñı ‘aţā ķıl cān-ı ‘aţşāna 
 

                                                
102 HM: 129a, M: 41a, DE: 42a, SA: -, SB: -, YK: 55b 
103 HM: 129a, M: 41b, DE: 42a, SA: 56a, SB: 64b, YK: 44a 
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  3 Ġam-ı ferdā ile zāhid bize ţa‘n eyleme imrūz  
   Cemāli şem‘ine sūzan olan ‘uşşāķa pervāne 
 
  4 Eğer bildüñse er-Raĥmān ‘ale’l-‘arşi’stevā remzin 
   Güźer ķıl īn ile āndan nažar it vech-i Raĥmāna 
 
  5 İçenler ābını Ĥıżruñ olurlarsa n’ola iĥyā 
   Fenāyī  irdi la‘linden ĥayāt-ı ‘ayn-ı ‘aynāne 
 
    104 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Muĥabbet cāmını nūş eyleyen cān 
   Olur düşvār ü āsān aña yeksān  
 
  2 Güźer idüp ta‘ayyün ‘āleminden 
   Ķadīmī āşiyānda ķıldı cevlān 
 
  3 Nažar ķılma ķuśūr ü sehv ü źenbe 
   ‘Aţā vü cūduña yoķ ĥadd ü pāyān 
 
  4 Yine her ĥālümüz fażluña mevķūf 
   ‘Ademden nice ķılduñ ise insān 
 
  5 Tecellī-i cemālüñ ķıl müyesser 
   Değil bir kez mükerrer ola her ān 
 
  6 Bi-ĥaķķ-ı ħātem-i mühr-i nübüvvet  
   Şühūd-ı nūr-ı Źātuñ eyle iĥsān 
 
  7 Fenāyīyi halāś it hemm ü ġamdan 
   Dü ‘ālemde ola vaśluñla şādān 
 
    105 

                                                
 2 feyż-i vaśluñı: feyż-i fażluñı SA, SB  
 3 Ġam-ı ferdā: Ġam u ferdā SA, SB // Cemāli: Cemāl-i SA, SB 
104 HM: 129b, M: 41b, DE: 42b, SA: 49a, SB: 55a, YK: 38b  
 1 düşvār ü āsān: düşvār-āsān SA, SB 
 6 mühr-i nübüvvet: mühr ü nübüvvet SA, SB 
105 HM: 129b, M: 42a, DE: 42b, SA: 52b, SB: 59b, YK: 35a  
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   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Neş’e-i insāna düşdi nüsha cānā dū cihān 
   ‘Ayn-ı ‘ālemde görinen ‘ayn-ı vāĥiddür ‘ayān 
 
  2 Mā vesa‘nī nüktesinden cāna irişdi ‘aŧā 
   Bildi anı kim nedür mefhūm-ı emr-i kün fe-kān  
 
  3 Āb u gil ķaydından itdi cism ile cānı ħalāś 
   Keŝret-i eşyāda gördi vaĥdetüñ žāhir nihān 
 
  4 Lā-mekân milki hümāsı śaydına şehbāz-ı dil 
   Rūĥ-ı ķudsīlerle ķıldı lā-mekān ilin mekān 
 
  5 Ķalmasun arada ġayrīden Fenāyī  hiç eŝer 
   Cümle mevcūdātı yoķdan var iden ķalsun hemān 
 
    106 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 
  1 Melāĥat milkinüñ sensin emīri 
   Kemend-i zülfüñüñ oldum esīri 
 
  2 Żamīrüm şānı cümle saña ‘āid 
   Neye ircā‘ idem mā fi’ż-żamīri     
    
  3 Ķamu müşkillerimüz eyle teysīr 
   Müyessirsin Efendi her ‘asīri 
 
  4 Tecellī-i cemālüñ eyle iĥsān 
   Żiyāsıyla münevver ķıl ĥaķīri 
 
  5 ‘Aţā it faķru faħrī lem‘asından 
   Ġınā-yı Źāta irgör bu faķīri 
 
                                                                                                              
 1 düşdi nüsha: nüsha düşdi SB  
 3 Āb u gil: Āb-ı gül SA 
 5 Ķalmasun: Ķalmadı SA, SB // ķalsun: ķaldı SA, SB 
106 HM: 130a, M: 42a, DE: 43b, SA: -, SB: -, YK: 49a 
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  6 Ĥaķīķat baĥrine sen eyle ġavvāś 
   Bulayum dürr-i pāk-i bī-nažīri 
 
  7 İrerdi ‘ālem-i ķudse Fenāyī 
   Olursa Ĥaķ mu‘īn ile žahīri 
 
    107 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Vaĥdet-i Źātiyyesine yine Źātıdur delīl 
   Vāķıf olanlar bu remze n’eylesün aña delīl 
 
  2 Şems-i Źātı źerresinden irmese cāna żiyā 
   Nice yol bulur Cenāb-ı Pāke bu ‘abd-i źelīl 
 
  3 Aç cemālüñ perdesin ref‘ eyle ‘uşşāķa ĥicāb 

  Žāhir ola ol vecihden cāna elţāf-ı celīl  
 
  4 Cennet ü ĥūr ü ķuśūruñ ţālibidür pür-ķuśūr 
   Lem‘a-ı envāruña cān ü cihān olmaz ‘adīl 
 
  5 Ķıl Fenāyī  ķuluña ‘ayn-ı ĥaķīķatle nažar 
   Nūr-ı Źātuñ tā ki meşhūd ide bu ‘ayn-ı ‘alīl 
 
    108 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Gül‘izār-ı ‘adn ider cān bāġını vech-i ĥabīb 
  Ol vecihle nāle eyler rū-yı verde ‘andelīb 
 
 2 ‘Anber-efşān zülfüñüñ esrārını ‘ārif bilüp 
  Āşinā sırrın ne bilsün özini bilmez ġarīb 

 
  3 Bu devāsız derde hergiz bulmadum cānā devā 
   Yārdan ġayrı ider mi aña dermān ey ţabīb 
                                                
107 HM: 130a, M: 42b, DE: 43b, SA: 36a, SB: 40b, YK: 28a  
 1 yine zātıdur: zātıdur yine SA; SB  
 2 Cenāb-ı Pāke bu: Cenāb-ı Pāküñe SA 
 5 ‘ayn-ı ‘alīl: ‘ayn-ı źelīl SA, SB 
108 HM: 130b, M: 43a, DE: 44a, SA: 6b, SB: 7a, YK: 5b 
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  4 Çeşm-i ħun-rīzüñ dem-ā-dem luţf ile ķanum döker 
   Ey ‘aceb bilsem nedendür ben ġarībe bu naśīb 
 
  5 Görse vā‘iž ħālüñi ķordı elinden dāneyi  
   Unudurdı minberinde ħuţbesin miskīn haţīb 
 
  6 Fetĥ-i muţlaķ lem‘asından eyle cānı neş’e-dār 
   Tā müyesser ola aña ma‘nā-yı fetĥ-i ķarīb            
 
  7 Ger Fenāyīye olursa feyż-i tevfīķuñ refīķ 
   Luţf u ķahrı bir olup aña ĥabīb olur raķīb 
   
    109 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
     
  1 Miŝli görilmedi der-devr-i felek 
   Ĥüsnine taĥsīn ider ins ü melek 
 
  2 Bedr-i vechüñ ‘āleme virdi żiyā   
   Hāle māhuñ yüzine aśdı elek 
 
  3 Luţf ile ‘uşşāķa it ‘arż-ı cemāl 
   Budur ey śāĥib-kerem senden dilek 
 
  4 La‘l-i nābuñ nūşına dil teşnedür 
   Bu ümīde çoķ çekilmişdür emek 
 
  5 Şerĥa şerĥa ķıl Fenāyī  sīneñi 
   Bir gün ola ekile aña nemek 
 
    110 

                                                
 2 bilüp: bilir SA, SB 
 5 Görse: Görürse SB. // dāneyi: dāne SA  
 6 fetĥ-i ķarīb: fetĥ u ķarīb SA,SB (Bu beyit M’de yok ve DE’de derkenarda yer 

alıyor) 
109 HM: 130b, M: 43a, DE: 44b, SA: 35a, SB: 39b, YK: 26b  
 3 ‘arż-ı cemāl: ‘arż u cemāl SA, SB 
 5 ekile aña nemek: biline nān u nemek SA, SB 
110 HM: 131 a, M: 43b, DE: 44b, SA: 42b, SB: 48a, YK: 35b  
 1 ola ki sālik her hevādan: it ola ki sālik hevādan SA. 
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   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Geçür bālümüzi ĥubb-ı sivādan 
   Ħalāś ola ki sālik her hevādan 
 
  2 Muĥabbet dāġını ķıl dilde sūzān 
   Çerāġımuz yana nūr-ı Ħudādan 
 
  3 Dili kibr ü riyādan eyle taĥlīś 
   Śafā baħş ola sırr-ı Kibriyādan 
 
  4 İçen vaĥdet meyin bezm-i belāda  
     ‘Ubūr eyler bu keŝret ‘āleminden 
    
  5 ‘Ademden eyledün ħāk iken insān 
   Nedir ĥāśıl olan bir ķaţre mā’dan 
 
  6 Gider bīgānelik resmin aradan 
   Bizi fażluñla ‘add it āşinādan 
 
  7 Yed-i ķudret ‘aţāsından Fenāyī  
   Elini kesmedi rū-yı recādan 
 
    111 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Bülbül-i dil āşiyān-ı aśla pervāz eyledi 
   Geh ‘ırāk idüp nevāsın gāh şehnāz eyledi 
 
  2 İrdi ‘Īsa-veş deminden mürde dillere ĥayāt 
   Nālesin mürġān-ı ķudsīlerle demsāz eyledi 
 
  3 Çarħ çenberinde ţutdı devr uśūlini revān 
   Naġmesini rāstdan ‘uşşāķa āġāz eyledi 

                                                
 * SA ve SB nüshalarında 4. beytin birinci mısrası ile ikinci mısrası yer değiştir-

miş. 
111 HM: 131a, M: 43b, DE: 45a, SA: 60b, SB: 70b, YK: -  
 2 deminden: deminde SA,SB  
 3 Çarh çenberinde ţutdı: Ŧutdı Çarhuñ çenberinde SA,SB  
 4 Bülbüle gül rāzını: Bülbül-i gül-zārını SA,SB 
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  4 Açdı ġoncenüñ yüzinden perdesin bād-ı śabā 
   Bülbül-i gülzārını ol vech ile yār eyledi 
 
  5 N’ola bulursa Fenāyī  feyż-i aķdesden naśīb 
   Vuślat-ı sırrına añı maĥrem-i rāz eyledi 
    
    112 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Bize fażluñla yā Rab eyle raĥmet 
  Rasūlüñ ĥürmetine vir muĥabbet 
   
  2 Geçür bālümüzi resm-i sivādan 
  Ķoma iki cihānda ġayra raġbet 
 
  3 Bir avuç hāk iken eyledüñ insān  

 Müyesser ķıl yine Źātuña vuślat 
 
 4 ‘Ubūr ide bu keŝretden dil ü cān 
 Göre her şeyde tā ki sırr-ı vaĥdet 
 
 5 Vücūdum ķaŧresin ‘ummāna irgör 
 Muĥīŧ ola o baĥr-i bī-nihāyet 
 
 6 Dü ‘ālemde viśālüñ eyle i‘ŧā 
 Kemāline ire itmām-ı ni‘met 

7 Vücūduñ źerresin maĥv it Fenāyī 
   Ola žāhir ki tā şems-i ĥaķīķat 
    
    113 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Vaĥdetüñ esrārı yā Rab dilleri ĥayrān ider 
   Gül‘izār-ı vaśluña cān bülbülin nālān ider 

                                                
 5 maĥrem-i rāz eyledi: maĥremi rāz eyledi SA, SB 
112 HM: 131b, M: 44a, DE: -, SA: 9a , SB: 10a, YK: 8b  
 9 Vücūduñ źerresin maĥv it Fenāyī: Fenāyī  bendeñ irgör her merāma SA // Ola 

žāhir ki tā şems-i ĥaķīķat: ‘Ayān ola aña ‘ayn-ı ĥaķīķat SA Nümāyān ola tā şems-i 
ĥaķīķat SB 

113 HM: 131b, M: 44b, DE: -, SA: 18b, SB: 86b, YK: 13b 
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  2 Rāh-ı Ĥaķda cān virenler ķan bahā dīdār alur 
   Śanma bu bāzārı ol yār ile her bir cān ider 
 
  3 ‘Īsa-veş Rūĥu’l-ķudüsden cāna olursa ‘aŧā 
   Āsumān-ı dilde dāim murġ-ı cān cevlān ider 
 
  4 İrdi pervāneye illā vechehûdan çün eŝer 
   Perr ü bālini cemālüñ şem‘ine sūzān ider 
 
  5 Keŝret-i eşyāda gören vaĥdetüñ sırrın ‘ayān 
   Baĥr-i bī-pāyāna irüp ķaŧresin ‘ummān ider 
 
  6 Āşiyān-ı ķudse pervāz eyleyüp cān bülbüli 
   Küntü kenzüñ nüktesin cān u dile i‘lān ider 
 
  7 Śaldı vechinden Fenāyī  bürķa‘ını āfitāb 
   Bu vecihden cism ü cānı źerresi rahşān ider 
 
    114     
   Mefā’īlün mefā’īlün mefā’īlün mefā’īlün 
    
  1 Bi-ĥamdi’llāh žuhūr itdi yine elŧāf-ı Sübĥānī 
   Teraĥ fi’l-cümle tarĥ olup feraĥ-baħş eyledi cānı 
 
  2 Ķamu mahlūķa meccānen vücūdı eyleyüp in‘ām 
   Cedīden mürde dillere ĥayāt eyledi erzānī 
 
  3 Ne mümkin peyk-i ‘aķl ire anuñ künh-i kemāline 
   Ta‘aķķulden tefekkürden münezzehdür yüce şānı 
 
  4 ‘Araķ-rīz oluben sünbül dutar destinde sāġar gül 
   Yaķasın çāk idüp bülbül śadāsı ŧutdı eyvānı 
  
  5 Gülüñ gūş-ı ķabūline irişdi nāle-i bülbül 
   Anuñ’çün dāimā tekrār ide ol āh u nālānı 

                                                
114 HM: 132a, M: 44b, DE:45b, SA: 68b, SB: 82b, YK: -  
 * İlk iki beyit DE’de yer almıyor ve 9. beyitten itibaren HM, DE’de yeni bir şiir 

gibi verilmiş 
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  6 Buħūr-ı Meryemüñ būyı irişdi ħākden eflāke 
   Mu‘aŧŧar itdi ‘Īsa-veş semāda vech-i cānānı 
 
  7 Benefşe sünbül ü zerrīn delīl oldılar ezhāra 
   Eline seyf alup sūsen ider nergis nigehbānı 
 
  8 Döküp gözyaşını yerler sürer servüñ ayaġına 

İder nāz ile istiķbāl ħırāmāni ħırāmāni 
 
  9 ‘Arūs-ı dehri zeyn itdi yine meşşāŧe-i ķudret 
   Giderdi perdeyi yüzden diyu nevrūz-ı sulŧānī 
 
  10 Bilenler ĥāl-i bülbülden iderler nālesin maķbūl 
   Gül-i bī-hāradur anuñ hemīşe zār u efġānı  
 
  11 ‘Urūc eyledi meh gibi bürūc-ı evc-i mes‘ūda 
   Şühūd iden semā-yı  dilde ol mihr-i dıraħşānı 
 
  12 İdüp aĥbebtü en u‘raf rumūzın źevķ ile iź‘ān 
   İçer bezmi muĥabbetden Fenāyī  cām-ı ‘irfānı 
 
    115 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Giderse ‘ayn-ı dilden noķţa-ı ġayn 
   Ķamu ‘ālem olurdı cümleten ‘ayn 
 
  2 Bulan sırr-ı ev ednā bezmine rāh 
   Güźer ķılsa n’ola ez-ķābe ķavseyn 
 
  3 Ķuyūd-ı cism ü cāndan olan ıţlāķ 
   İrer mi mā-sivādan şānına şeyn 
 
  4 ‘Adem milkini isteyen temāşā 
   Zi-ser sāzed ķadem ve’z-dīde na‘leyn 
 

                                                
 1 Olup: oldı SA,SB 
115 HM: 132b, M: 45a, DE: 46a, SA: 43b, SB: 50a, YK: 38b 
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  5 Vücūdum  zevraķını śalma ġarķa  
   İre fażluñla aña feyż-i baĥreyn 
 
  6 ‘Aţā ķıl şems-i Źātuñ źerresinden 
   Bi-ĥaķķ-ı āb-ı rū-yı nūr-ı kevneyn 
 
  7 Fenāyī  bendeñe iki cihānda 
   Müyesser it aña her demde ‘īdeyn 
 
    116 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Śaķın çekme ġam-ı ferdāyı ey cān 
   Ķılagör bu güni yarını yeksān 
 
  2 Cihānda dür ta‘alluķ defterini 
   Dilerseñ lā-mekān milkini seyrān 
 
  3 Güźer eyle rüsūm-ı mā-sivādan 
   Ola ma‘dūm aradan kān-ı imkān 
 
  4 Temennā-yı viśālüñde dü ‘ālem 
   Tecellī-i cemālüñ eyle iĥsān 
 
  5 Ķamu aĥvālümüz iĥsāna mevķūf 
   İki ‘ālem bu esrār ile ĥayrān 
 
  6 Fenāyī  bendeñe irerse fażluñ 
   Olur her źerresi gün gibi raħşān 
 
    117 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    

                                                
116 HM: 133a, M: 45b, DE: 46b, SA: 47a, SB: 93b, YK: 38b  
 1 ġam u ferdāyı: ġam-ı ferdāyı  
 2 Cihanda: Cihandan SA, SB 
 3 Ola ma‘dūm aradan: Aradan maĥv ola bu SA / Aradan maĥv eyle bu SB  
 5 iĥsāna: fażluña SA, SB 
117 HM: 133a, M: 46a, DE: 46b, SA: 46b, SB: 93a, YK: 32a 
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  2 Nice bir olalum vaśluña teşne 
   Zülāl-i feyż-i vaśla eyle reyyān 
 
  3 İdüp pervāne-veş varımuz ifnā   
   Olalı cān ruħuñ şem‘ine sūzān 
 
  4 Ķuyūd-ı mā-sivādan eyle ıţlāķ 
   Tecellī-i cemālüñi ķıl iĥsān 
   
  5 Żiyā virsün cemālüñ şemsi cāna 
   Ola tā źerremüz gün gibi raħşān 
 
  6 Fenāyī  bendeñe iki cihānda 
   Şühūd-ı nūr-ı Źātuñ eyle iĥsān 
 
    118 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 ‘Aynuma hār oldı gülzār-ı cinān 
   Sensiz ey mahbūb-ı kān-ı kün fe-kān 
 
  2 Bu tenezzül perdesin dilden gider 
   İreler ķaśr-ı kemāle nāķıśān 
 
  3 Fürķatüñle ķalbimüz ķılma melūl 
   Ola cānum vuślatuñla şād-mān 
 
  4 Pertev-i mihr-i ruħuñdan vir żiyā 
   Āşiyān-ı ķudse ire sālikān 
 
  5 Yir ü gökden cān u dil ide ‘ubūr 
   Ķalmaya arada hergiz īn ü ān 
 

                                                
 1 eyle ‘aynuma: ‘aynuma eyle SA,SB  
 2 feyż-i fażlı: feyż-i vaśla SA, SB  
 4 Ķuyūd-ı mā-sivādan: Ķuyūdāt-ı sivādan SA, SB 
118 HM: 133b, M: 46a, DE: 46a, SA: -, SB: 92b, YK: 31b  
 *M ve DE’de bir önceki şiirin devamı gibi verilmiş. 
 5 cān u dil ide: cān ide SB // Ķalmaya: Ķılmaya SB  
 7 Śūret ü ma‘nā Fenāyi luţf umar: Śūret-i ma‘nā Fenāyi luţf umaruz SA, SB 
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  6 Lī ma‘a’llāh lem‘asından ķıl nažar 
   ‘Ayn-ı Źātuñ ‘aynuma eyle ‘ayān 
 
  7 Śūret ü ma‘nā Fenāyī  luţf umar 
   Ola mažhar luţfuña žāhir nihān 
 
    119 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Bizi meccānen itdüñ yā Rab insān 
   Yine her müşkili sen eyle āsān 
 
  2 Nice bir olalum vaśluña teşne 
   Zülāl-i feyżüñe ķıl bizi reyyān 
 
  3 İdüp pervāne-veş varımuz ifnā 
   Olalı dil ruħuñ şem‘ine sūzān 
 
  4 Nuķūş-ı ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Viśālüñ naķşı žāhir ola her an 
 
  5 Żiyā virsün cemālüñ şems-i cāna 
   Ola tā źerremüz gün gibi raħşān 
 
  6 Güźer eyle göñül arż u semādan 
   İre maţlūbına bu cism ile cān 
 
  7 Fenāyī  bendeñe ķıl vaśluñ i‘ţā  
   Kerem deryāsına yoķ ĥadd ü pāyān 
 
    120 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 
 

                                                
119 HM: 133b, M: 46b, DE: 46a, SA: -, SB: 92a, YK: 32a  
 1 yā Rab insan: çünki insan SB  
 3 Olalı: Ola bu SB  
 6 eyle: ide SA, SB  
 7 i‘ţā: iĥsān SB // Kerem deryāsına: Kemāl-i cūduña SB 
120 HM: 133b, M: 47a, DE: 47b, SA: -, SB: -, YK: - 
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  1 Muĥabbet eyleme bu dehr-i dūna 
   Gidenler saña yetmez mi nümūne 
 
  2 Derūnuñ ‘ālemin eyle temāşā 
   Baķup aldanma gel ĥāl-i birūna 
 
  3 Bidāyetle nihāyet ola yeksān 
   Bizi irgör gürūh-ı sābiķūna 
 
  4 Nice bir olalum ĥayretde nālan 
   Ola dil vāķıf esrār-ı kümūne 
 
  5 Ĥarīm-i bezm-i yāre maĥrem olan 
   Nažar eylemedi kāne yekūna 
 
  6 Nuķūş-ı mā-sivādan eyle āzad 
   Ĥaķīķat sırrını naķş it derūna 
 
      7 Fenāyīye ‘aţā it zevķ-ı vaśluñ  
   Ola ‘ārif rumūz-ı kāf u nūna 
 
    121 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Bize fetĥ eyle ebvāb-ı viśālüñ 
   Görem źerrede şems-i lā-yezālüñ 
 
  2 Güźer eyle göñül arż u semādan 
   ‘Ayān ola aña ‘ayn-ı me’ālüñ 
 
  3 Cemālüñ ālına alındı bu dil 
   Ne āl eyler göre hāl ü hayālüñ 
 
  4 Celālüñ perdesin ref‘ it aradan 
   Tecellī eylesün nūr-ı cemālüñ 
 
  5 Nice bir olalum vaśluña teşne 
   ‘Aţā eyle aña feyż-i zülālüñ 

                                                
121 HM: 134a-154a, M: 47a-72a, DE: 48a-75a, SA: 34a, SB: 38a, YK: 25a 
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  6 Vücūduñ ķur‘asın śal śāĥibine 
   Ola tā her nefes ferhunde fālüñ 
 
  7 Fenāyī  bendeñüñ ‘afv it ķuśūrın 
   Müyesser ķıl aña ķasr-ı kemālüñ 
    
    122 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Bu dil-i maĥzūnumuz mesrūr ide sırr-ı Ĥabīb 
   Feyż-i Źātından umaruz irişe cāna naśīb 
 
  2 Lī ma‘a’llāh lem‘asından eyleye sırra ‘aţā 
   Ķalmaya  bu cism ü cānı iki ‘ālemde ġarīb 
 
  3 Āşiyān-ı ķudse pervāz ide bu cān bülbüli 
   Nice bir bu fāni verde ola nālān ‘andelīb 
 
  4 Zāhidā öğretme ādābuñdan ehl-i vaĥdete 
   Bilmeyen ādāb-ı ‘aşķı olmadı hergiz edīb 
 
  5 Mübtelā-yı mā-sivā ķaydından it bizi ħalāś 
   Cān u dil derdine sensin yine yā Rabbi ţabīb 
 
  6 Ve’hve ma‘küm lem‘asından ĥiśśe-dār it cānumuz 
   Raĥmetüñden umaruz yeksān ola bu‘d ü ķarīb 
 
  7 Neş’e-dār it sırr-ı vaĥdetden Fenāyī bendeñi 
   Fażluñ ile her merāmın ķıl müyesser yā Mücīb 
 
    123 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Vaĥdetüñ esrārına cān u cihān ĥayrān olur 
   Bu vecihden iki ‘ālem cāna ‘ayn-ı cān olur 
 

                                                
122 HM: 134a, M: 47b, DE: 48a, SA. -, SB: -, YK: 6a 
123 HM: 134b, M: 48a, DE: 48b, SA: 19a, SB: 87a, YK: 13b  
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  2 Bu ikilük perdesinden ey göñül eyle ‘ubūr 
   ‘Ālem-i tefrīde ir ki īn ü ān yeksān olur 
 
  3 Yemm-i cūduñ ķaţresinden buldı ‘ālemler vücūd 
   Vaĥdet-i Źātiyyeye iki cihān bürhān olur 
 
  4 N’ola mažhar olsa sırr-ı lī ma‘a’llāh remzine 
   Şol haķīķat ehlinüñ ki nāžırı Rahmān olur 
 
  5 Cām-ı vaśluñ cür‘asından sāķiyā eyle ‘aţā 
   Berr-i fürķatde nice bir teşne-dil ‘aţşān olur 
 
  6 Bāl ü perrin nār-ı ‘aşķuñ nice iĥrāķ itmesün 
   Şem‘-ı ĥüsnüñe göñül pervānesi sūzān olur 
 
  7 Şems-i Źātuñdan irerse ger Fenāyīye żiyā 
   Źerresi iki cihānda gün gibi raħşān olur 
 

124 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Şems-i Źātuñ źerresi eşyāya te’ŝīr eyledi 
   Pertev-i ĥüsnüñ cihānı cümle tenvīr eyledi 
 
  2 Kāinātuñ śafĥasına çekmedin dāhi ķalem 
   Dest-i ķudret ĥubbuñı sīnede taĥrīr eyledi 
 
  3 Aĥsen-i taķvīmüñ itdi ĥüsnin insānda nihān 
   Nādi-i ġayb ol vecihden ĥüsn-i ta‘yīn eyledi 
 
                                                
 6 nār-ı: nā M 
 7 Şems-i: Feyż-i SA,SB 
124 HM: 135a, M: 48b, DE: 49b SA: 67a, SB: 80b, YK: -  
 1 eşyāya:  āşināya SA, SB 
 2 sīnede: sīnemde SA, SB  
 3 ĥüsnin insānda nihān: vechin insanda ‘ayān SA, SB // Nādi-yi: Nādi-yi M  / ol 

vecihden ĥüsn-i ta‘yīn eyledi: bu vecihden ĥüsn-i ta‘bīr eyledi SA, SB  
 4 Raĥmetinden: Raĥmetden SB  
 5 Dest-i luŧf ile dil-i vīrānı: Bu dil-i vīrāneyi luŧf ile SA, SB  
 7 ķılma: itme SA, SB 
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  4 Raĥmetinden fetĥ-i muŧlak bābın açdı çün Kerīm 
   Nuśret ile enfüs ü āfāķa tebşīr eyledi 
 
  5 Baķmadı taķśīre ol iĥsānı bī-ĥad Pādişāh 
   Dest-i luŧf ile dil-i vīrānı ta‘mīr eyledi 
 
  6 Ref‘ idüp ‘usri cihāndan ķıldı ižhār yüsrini 
   Ĥall idüp her müşkili fażlıyla teysīr eyledi 
 
  7 Sehv ile noķśānına ķılma Fenāyīnüñ nažar 
   Ħiźmetüñde gerçi yā Rab sehv ü taķśīr eyledi 
 
    125 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Sen bilürsin yā İlāhī ĥālümüz 
   Saña ma‘lūm cümle-i aĥvālümüz 
 
  2 Ķıl şühūd-ı vaĥdet-i Źātuñ ‘aţā 
   Ola nūruñla münevver bālümüz 
 
  3 Eyle bī-yanţıķ rumūzını ‘ayān 
   Arada ķalmaya ķīl ü ķālümüz 
 
  4 Taĥt-ı teshīrüñdedür iki cihān 
   İt muvāfıķ ĥükmüñe ef‘ālümüz 
 
  5 Senden olur yine bu derde devā  
   Ger geçerse śad-hezārān sālümüz 
 
  6 Eyledüñ çünki ‘arażnāya emīn 
   İre tafśīle yine icmālümüz  
 
  7 Bu vücūduñ ķur‘asın aślına śal 
   Ola ferħunde Fenāyī  fālümüz 
 
                                                
125 HM: 135b, M: 48b, DE: 50a, SA: 28b, SB: - , YK: 21b  
 3 ķalmaya: ķalmadı SA  
 4 ĥükmüñe: emrüñe SA  
 5 yine bu derde devā: çāre saña varmaġa SA 
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    126 
   Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
    
  1 Bend-i fürķatden Efendi bizi āzād eyle 
   Ķalb-i nā-şādımuzı  vaśluñ ile şād eyle 
 
  2 Ola eś-śavmu li envārına sāliķ mažhar 
   Gicemüz Ķadre irüp rūzumı a‘yād eyle 
 
  3 İde ef‘āl ü śıfāt berzaħını cānum ‘ubūr 
   Vaĥdet-i Źātuña yā Rab anı irşād eyle 
 
  4 Pāy-māl ķalduķ ayaķda elümüz al ķaldur  
   Dest-i luţfuñla dil-i vīrānemüz ābād eyle 
 
  5 İster iseñ iki ‘ālemde Fenāyī  ‘izzet 
   Rūz u şeb durma hemān Ħālıķı yād eyle 
 
    127 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Ķıl namāzı et niyāzı ey dede 
   Eyle yeksān çoġ u azı ey dede 
 
  2 Dehr-i dūnuñ baķma ‘izz ü cāhına 
   Bul özüñde imtiyāzı ey dede 
 
  3 Lā-mekân milki hümāsın eyle śayd 
   Śalma zāġa şāhbāzı ey dede 
 
  4 Añla gel Seb‘a’l-meŝānī remzini 
   Ol bu Maĥmūduñ Ayazı ey dede 
 

                                                
126 HM: 135b, M: 49a, DE: 50a, SA: 53a, SB: 60b, YK: 42b  
 2 rūzumı: rūzımuz M 
 3 cānum: cān M //yā Rab anı: fażluñ ile SA, SB  
 4 ķalduķ: olduķ SA, SB  
 5  Hālıķı: Hālıķuñı SA, SB 
127 HM: 135b, M: 49a, DE: 50b, SA: 57b, SB: 66b, YK: 46a  
 4 remzini: sırrını SA,SB 
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  5 Eyle ‘uşşāķa nevāñı rāstdan 
   Ķo ‘ırāķ ile ĥicāzı ey dede 
   
  6 Cāna keşf itme derūnuñ sırrını 
   Ġayrıye açma bu rāzı ey dede 
 
  7 Çün Fenāyī  dinle kārın muţribüñ 
   Perdesinden bil bu sāzı ey dede 
 
    128 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Bu dil-i maĥzūnumuz mesrūr ide sırr-ı Ĥabīb 
   Feyż-i Źātından umaruz irişe cāna naśīb 
 
  2 Lī ma‘a’llāh lem‘asından eyleye sırr-ı ‘aŧā  
   Leyl-i fürķat zāil olup ķalmaya dilde ĥicāb 
 
  3 Nefs elinden vir ħalāś ķalbe gelsün iŧmi’nān 
   İrci‘īden gūş-ı cāna ire luŧfuñdan ħiŧāb 
 
  4 Baĥr-i cūduñ ķaŧresinden buldı ‘ālemler vücūd 
   Feyż-i Źātuñdan olursa n’ola cāna fetĥ-i bāb 
 
  5 Perde olmasun cemālüñ nūrına nār-ı celāl 
   Bu vecihle cism ü cāna eyleme yā Rab ‘itāb 
 
  6 Sebķ-ı ĥüsnā maĥzeninden irişe cāna ‘aŧā 
   İki ‘ālemde umaruz ola luŧfuñ bī-ĥisāb 
 
  7 Bezm-i vaśluñ cür‘asından sāķiyā śun sāġarı 
   Nūş idenlerüñ ola her dem du‘āsı müstecāb 
 
  8 Ķo bu zerķı zāhidā bir bādeden nūş eyle kim 
   Ķaŧresin gören olur her dem du‘āsı müstecāb 
 

                                                
128 HM: -, M: 49b, DE: -, SA: -, SB: 85b, YK: -  
 2 Lī ma‘a’llāh: Lī ma‘a SB 
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  9 Burc-ı mes‘ūda Fenāyī  eyledi ‘ārif śu‘ūd 
   Žāhir oldı levĥ-ı ķalbe ma‘nā-yı ümmü’l-kitāb 
 
    129 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Mā-‘arefnā sırrı çünki ma‘nā-yı ‘irfān imiş 
   Mažhar olan işbu sırra nüsħa-i insān imiş 
 
  2 İki ‘ālem ħalķınuñ mefhūmı vuślatdur hemān 
   Emr-i kān-ı kün fe-kān ĥükmine īn ü ān imiş 
 
  3 Lā-mekāndan gelmişüz çünki yine gitsek gerek 
   Bu ķafeśde bir iki gün mürġ-i dil mihmān imiş 
 
  4 Kenz-i ‘aşķı ķodı çün sırruñda ol Ķādir Hudā 
   Anı ta‘mīr eyleyen bu vech ile vīrān imiş 
 
  5 Bezm-i vaĥdetde çeküp śahbā-yı Źātı dem-be-dem 
   Ey  Fenāyī mest ü medhūş olmayan nādān imiş 
 
    130 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün  
    
  1 Nice ‘arż ideyim ĥālüm o yāre 
   Oñulmaz ķaldı sīnem üzre yara 
 
  2 Devāsın bulmadum hergiz bu derdüñ 
   Meğer kendümi ķılam pāre pāre 
 
  3 Bu derdüñ çāresi bī-çārelikdür 
   Olur mı derdime çāre ne çāre  
 

                                                
 6 SA ve SB nüshalarında bu beyit 5. beyit olarak yer alıyor.  
 7 Kārin: kāri M //Perdesinden bil: Perdeden gūş it SA / Perdeden gūş SB 
129 HM: 136a, M: 50a, DE: 50b, SA: 29a, SB: 31b, YK: 22b  
 5 Bu beyit SA ve SB’de yer almıyor. 
130 HM: 136a, M: 50b, DE: 51a, SA: 57b, SB: 66b, YK: 46b  
 1 ideyim: ideyin YK 
 3 derdime çāre ne çāre: ġāib olan derde çāre SA,SB 
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  4 Hezāruñ nālesin gūş idecek gül 
   Bu yüzden keşf-i rāz eyler hezāra  
 
  5 Cemālüñ şem‘ine ķarşu Fenāyī  
   Yaķar pervāne-veş varını nāre 
 
    131 
     
  1 Ey dertlü olan dillere dermān iden Allāh      
   Cān ile teni ‘āşıķa yeksān iden Allāh 
   Dīdārını her vech ile iĥsān iden Allāh 
   Śādıķ ķulına yolını āsān iden Allāh 
 
  2 Fermānuña tābi‘ ne ki var cümle vücūdāt 
   Baĥr-i keremüñ reşĥasıdur iş bu žuhūrāt 
   Yine umaruz ‘arż idesin Źātuñı bi’ź-źāt  
    Ey dertlülerüñ derdine dermān iden Allāh 
 
  3 Yüz sürdi Fenāyī  derine bāb-ı Ķadīmüñ 
   Ķat‘ itmedi luţfından ümīdin o Kerīmüñ 
   İrdi nice kez fażlına Raĥmān ü Raĥīmüñ 
   Ķullarına yollarını āsān iden Allāh 
     
    132 
   Mefā‘ilün mefā‘ilün fe‘ūlün 
    

1 İki ‘ālemde luŧfuñdan Ĥabībi 
Firāķ odına yaķma bu ġarībi 

 
2 Viśālüñ gülşeninden ĥāşa li’llāh 

Ki maĥrūm eyleyesin ‘andelībi 
 
  3 Bu derdüñ çāresin Loķmāna śordum 
   Didi her derdlerüñ Oldur ŧabībi 

                                                
131 HM: 136b, M: 50b, DE: 51b, SA: 53a, SB: 60a, YK: 40b  
 * M’de ilk iki mısra yer almıyor 
 2 tābi‘ ne ki: tābi‘ her ne ki SA, SB // dertlülerüñ derdine: dertlü olan ķullara SA, 

SB  
 3 Fenāyī  derine bāb-ı Ķadīmüñ: derine bāb-ı Ķadīmüñ Fenāyi SB 
132 HM: -, M: -, DE: -, SA: 66a, SB: 78a, YK: 49a 
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  4 Ķuyūd-ı mā-sivādan eyle ıŧlāķ 

Alalum feyż-i aķdesden naśībi 
 

  5 Şühūd-ı nūr-ı Źātuñ eyle in‘ām 
   Be-küllī  aradan ref‘ it raķībi 
 
  6 Ķafesden itmeden cān murġı pervāz 
   Aña yeksān ola bu‘d ile ķurbi 
 
  7 Fenāyīnüñ źünūbın eyle maġfūr 
   Müyesser ķıl aña fetĥ-i mübīni 
 
    133 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Bu dil-i maĥzūnı cānān yine mesrūr eyledi    
   Feźkürūnī ma‘nāsıyla anı meźkūr eyledi         
 
  2 Nār-ı fürķatle dil ü cān dem-be-dem sūzān iken 
   Vuślatı ābını śaçup nārımuz nūr eyledi 
 
  3 Len terānī neş’esinden lem‘a śaldı ‘āleme 
   Cism ü cāna şeş cihātı Mūsa-veş Ŧūr eyledi 
 
  4 Yir ü göğe śıġmayan bu sehv ü taķśīr her ne var 
   Źerre-i şems-i tecellīsiyle maġfūr eyledi 
 
  5 Ka‘be-i nūr-ı cemālüñ Mervesi virdi śafā 
   Nuśret-i fetĥ-i mübīnden bizi Manśūr eyledi 
 
  6 Ķapdı keŝret ‘āleminden vaĥdeti topın bu gün 
   Kimi ki şehr-i şerī‘at içre meşhūr eyledi 
  
  7 Sırr-ı eşyāya Fenāyī  ķıl ĥaķīķatle nažar 
   Nūr-ı Źātın cümle mevcūdātda mestūr eyledi 

                                                
133 HM: 136b, M: 50b, DE: 52a SA: 66a, SB: 78b, YK: -  
 1 ma‘nāsıyla: lem‘asıyla SA, SB / HM ve DE’de altta not şeklinde  
 2 Vuślatı: Raĥmet SA  
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    134 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün  
    
  1 Gözüñi yum göñül iki cihāndan 
   Ħalāś ol gel ķuyūd-ı cism ü cāndan 
 
  2 Bürūc-ı evc-i mes‘ūda ‘urūc it 
   Güźer eyle be-küllī kün fe-kāndan 
 
  3 Ve in min şey kelāmını iden gūş  
   İşidür źikr-i Ĥaķķı her lisāndan 
 
  4 ‘Adem rāhında ķılan şānın ifnā 
   Nişan bulsa n’ola ol bī-nişāndan 
 
  5 İdegör mā vesa‘nī remzin iź‘ān 
   ‘Ubūr eyledi arż u āsümāndan 
 
  6  Ĥaķīķat dürrini ķıl dāim īŝār 
   Vücūduñda olan genc-i nihāndan  
 
  7 Fenādan geç Fenāyī  bul beķāyı 
   Budur maķśūd hemān bu īn ü āndan  
 
    135 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
   

                                                
 3 Len terānī neş’esinden lem‘a śaldı ‘āleme: Rabbi erinī neş’esinden ‘āleme virdi 

żiyā SA, SB / HM ve DE’de altta not şeklinde  
 4 sehv ü taķśīr: źenb ü taķśīre SB  
 5 Ka‘be-i nūr-ı Cemālüñ: Ka‘be-i nūr-ı Cemāli SA, SB 
134 HM: 137a, M: 51a, DE: 52b, SA: 44a, SB: 50a, YK: 34a  
 4 ķılan şānın: şānın ķılan SA, M / şānınla ķılan SB // n’ola ol bī-nişāndan: n’ola 

bī-nişāndan SB 
 5 İdegör: İdenler SA,SB  
 7 hemān bu īn ü an’dan: olan bu īn ile an’dan SA,SB 
135 HM: 137b, M: 51b, DE: 53a SA: 10a, SB: 11a, YK: -  
 1 mevcūdāta: mevcūdā SA,SB // irişdi: irişür SA,SB  
 2 ‘aynuma: bu ‘ayna SA,SB 
  4 ‘aţā: ‘ayān SA,SB 
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  1 Cümle mevcūdāta sen virdüñ vücūd  
  Senden irişdi ķamuya feyż-i cūd  
 
  2 Eyle esrāruñı ‘aynuma ‘ayān  
  Ķıl müyesser ‘ayn-ı źātuña şühūd 
 
  3 Mā-sivā ķaydından ıţlāķ it bizi 
  Ref‘ ola dilden iżāfāt ü ķuyūd 
 
  4 Va’ķterib remzini ķıl cāna‘aţā  
  Žāhir olsun dīdeye sırr-ı sücūd 
 
  5 Bu ķafeśden mürġ-i cān pervāz idüp 
  Āşiyān-ı ķudse eyleye śu‘ūd 
 
  6 Rāh-ı Ĥaķķa śıdķ ile eyler sülūk 
             İsteyenler maķ‘ad-ı sıdķa ķu‘ūd 
 
  7 İt Fenāyī  bendeñe cūd u kerem 
   Şems-i Źātuñ lem‘asından yā Vedūd 
 
    136 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Mülākāt isteyen dīdār-ı yāri 
   Fenā rāhında yoġ eyledi varı 
 
  2 Melāmet ‘āleminde buldı şöhret 
   Aradan ref‘ ider nāmūs u ‘ārı 
 
  3 Ĥarīķ itme firāķuñ āteşine 
   Yeter çekdük viśāle intižārı     
 
  4 Ruħuñ gülzārınuñ būyına bu cān 
   Çeker bülbül gibi zār-ı hezārı 
 
  5 Seķāhüm cāmını nūş eyleyen cān 
   İki ‘ālemde görmez inkisārı 

                                                
136 HM: 138a, M: 52a, DE: 54a, SA: -, SB: -, YK: -  
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  6 Nüķūş-ı ġayrıyi ĥakkeyle dilden 
   N’ider sālik olan naķş u nigārı 
 
  7 Fenāyīye olursa Bārī yāri 
   Beķā milkine irgörür bu kārı 
 
    137 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Cürm ü ‘iśyāna umaruz baķmaya Rabb-i Kerīm 
   Sehv ü  nisyānumuza estaġfiru’llāhe’l-‘ažīm 
    Ķıla yolında refīķımuz śırāt-ı müstaķīm 
   Sehv ü  nisyānumuza estaġfiru’llāhe’l-‘ažīm 
 
  2 Levĥ-ı dilden ĥakk ola ĥubb-ı rüsūm-ı mā-sivā 
   Gūş-ı cāna irişe sırr-ı hüviyyetden nidā 
    Var iken vech-i Kerīmüñ ġayre meyl itmek ħaţa 
   Sehv ü  nisyānumuza estaġfiru’llāhe’l-‘ažīm 
 
  3 Ħiźmetüñde gerçi çoķdur bizde yā Rabbi ķusūr 
   Luţf umup ķapuña geldük bizi ‘afv it yā Ġafūr 
    Źevķ-ı vaśluñdan dil-i maĥzūna irişe sürūr 
   Sehv ü  nisyānumuza estaġfiru’llāhe’l-‘ažīm 
 
  4 Fażl u cūduñ baĥrine yā Rabbi yoķ ĥadd ü kenār 
   Ķaţresi besdür ‘uśāt-ı mü’minīne her ne var 
    Śıdķ u ihlāś ile dāim diyelüm leyl ü nehār 
   Sehv ü  nisyānumuza estaġfiru’llāhe’l-‘ažīm 
 
  5 Ĥażretüñden budur ey śāĥib-kerem senden dilek 
   Seyre māni‘ olmaya bu ‘arş u ferş ü nüh felek 
    Ķıl ‘ināyet girmeye araya ins ile melek 
   Sehv ü  nisyānumuza estaġfiru’llāhe’l-‘ažīm 
 
  6 Ķıl Fenāyī  bendeñe yā Rabbenā lüţf u kerem 
   Baķma taķśīrine ‘afv eyle ħaţāsın dem-be-dem 

                                                
 3 Visale intižārı: firāķa intižārı SA, SB / firāķa intižārı HM ve DE’de altta not 
137 HM: 138b, M: 52b, DE: 54a, SA: 38a, SB: 43a, YK: 30b 
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   Ķalmaya mir’āt-ı dilde dū cihāndan hemm ü ġam 
   Sehv ü  nisyānumuza estaġfiru’llāhe’l-‘ažīm 
 
    138 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Diñle nāyuñ nālesini ey dedem 
   Söyleden bir demdür anı dem-be-dem 
 
  2 Hemdem ol gel ney gibi erbābına 
   ‘Īsa-veş Rūĥü’l-ķudüsde ire dem 
 
  3 Yir ü gökden itdi efġānı güźer 
   ‘Arş-ı a‘lādan yeridür ursa dem 
 
  4 Dem-be-dem derd ile sūzandur özi 
   Eyler ‘uşşāķa nevā her śubĥ u dem 
 
  5 Maħfī idi sırr-ı ‘aşķı sīnede 
   Olmadan Ādeme daħi nefĥ dem 
 
  6      Śaydı ‘ārif dū cihānı yek deme 
   Evvel ü āħire didi dem bu dem 
 
  7 Her nefesde hemdem ol cānān ile 
   Geç Fenāyī bāķī milke baś ķadem 
 
    139 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Kemend-i zülf-i cānāna giriftār olalı cānum 
   Geçürdi cümle sevdādan dili sevdā-yı cānānum 
 

                                                
 4 Fażl u cūduñ: Fażl-ı cūduñ SA, SB // Śıdķ u ihlaś: Śıdķ-ı ihlāś  
 6 cihāndan: cihānda M 
 7 Baķma: Baķmaya SA, SB 
138 HM: 139a, M: 53a, DE: 55a, SA: -, SB: -, YK: - 
 2 Rūĥü’l-ķudüsde: Rūĥü’l-ķudüsden M 
139 HM: 139a, M: 53a, DE: 55b, SA: -, SB: -, YK: - 
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  2 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ itdi cemālünden niķābını 
   Bu yüzden eyledi iĥsān dil-i ‘uşşāķa Sulţānum 
 
  3 Kitāb-ı ĥüsn-i cānānı oķur bir noķţadan ‘ārif 
   Mükemmel itdi Ĥıżr-veş fünūnı sırda Sübĥānum 
 
  4 Kelām-ı küllü şey’inden irişdi cāna çün feyżi 
   Şühūd-ı vaĥdet-i Źātı olursa n’ola erzānum 
 
  5 Ĥarīm-i vuślata eyle Fenāyī bendeñi maĥrem 
   Ki baĥr-i fażluña reyyān ola tā cān-ı ‘aţşānum 
 
    140 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
     1       N’olduñ iñlersin göñül aśluñı mı yād eyledüñ 
   Fürķat-ı yāri añup derd ile feryād eyledüñ 
 
  2 Vuślatuñdan dūr idüp śalduñ bizi bu ‘āleme 
   Va‘de-i dīdārla yine cānumuz şād eyledüñ 
 
  3 Gün gibi žāhir dürür ‘ālemlere sırruñ senüñ 
   Perde-i envār ile Źātuña irşād eyledüñ 
 
  4 Göñlümi Leylā-yı zülfüñ bend idüp Mecnūn-śıfāt 
   Bu vücūdum kūhını kesmekde Ferhād eyledüñ 
 
  5 Bir haber irişdi beñzer cānuña cānāndan 
   ‘Aķlıñı yaġmaya virüp varı berbād eyledüñ 
 
  6 Görmeğe lāyıķ ola tā ki cemālüñ nūrını 
   Źikrüñi źākirlerüñ cānlarına zād eyledüñ 
 
     7     N’ola bezl itse Fenāyī cism ü cānı yoluña  
   Dū cihān ķaydından anı çünki āzād eyledüñ 
 
 
 

                                                
140 HM: 139b, M: 53b, DE: 56a, SA: -, SB: -, YK: - 
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    141 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Mürġ-ı dil eski yuvadan uçdı 
   Bu da bir devr idi gördi geçdi 
 
  2 Nice hüş-yār ola ‘aşkuñ mesti 
   Bāde-i bezm-i belādan içdi 
 
  3 İtdi ħayyāţ-ı ezel fażlından 
   Cāme-i ĥüsnüni cāna biçdi 
 
  4 Ķıldı luţf ile ‘ademden bizi var 
   Raĥmeti ābın ‘ibāda śaçdı 
 
  5 Ey Fenāyī  bu fenāya baķma 
   Her gelen milk-i beķāya göçdi 
 
    142 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Kerīm Mevlā işimüz eyle āsān 
   Meded senden eyā Sulţān ü Sübhān 
   Yolımuz urmasun nefs ile şeyţān 
   Kerem senden eyā Sulţān ü Sübĥān 
 
  2 Saña varmaġa yoķdur bizde ţāķat 
   Dil-i mecrūĥa luţf it vir ifāķat 
   Senüñledür saña yā Rab liyāķat 
   Meded senden eyā Sulţān ü Sübĥān 
 
               3 Bizi var eyledüñ çünki ‘ademden 
   Ħalāś eyle yine her derd ü ġamdan 
   Keremdür umulan kān-ı keremden 
   Meded senden eyā Sulţān ü Sübĥān 
                                                
141 HM: 140a, M: 54a, DE: 56b, SA: 70b, SB: 96a, YK: 54a  
 1 Mürġ-ı dil: Mürġı dil SB  
 2 bezm-i: cām-ı SA,SB 
142 HM: 140a, M: 54a, DE: 56b, SA: -, SB: -, YK: - 
 4 Kerem senden: Meded senden M 
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  4 Yüzüñden luţf ile ref‘ it niķābı 
   Aradan çāk ola varlıķ ĥicābı    
   İşitsün cān hiţāb-ı müsteţābı 
   Kerem senden eyā Sulţān ü Sübĥān 
 
  5 Hidāyet it Fenāyīye İlāhī 
   Göre her şeyde tā nūr-ı İlāhı 
   Ķamunuñ çünki fażluñdur penāhı 
   Meded senden eyā Sulţān ü Sübĥān 
     
    143 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
       
  1 Tecellī-i cemāl oldı dile vech-i celālīden 
   Anuñ’çün mest ü şeydāyum şarāb-ı lā-yezālīden 
  
  2 Hümā-yı hū vü yā hūyı göñül mürġı şikār itdi 
   Muĥabbet sāġarın sāķī śunalı bezm-i ‘ālīden 
 
  3 Bu naķş-ı žāhire baķma derūnuñ ‘ālemüñ seyr it 
   Ħaberdār iseñ ey ‘āşıķ eğer sırr-ı viśālīden 
 
  4 Hayālüñ naķşı göñlümde muśavver olalı cānā 
   Güźer ķıldı be-küllī  dil bu taśvīr-i hayālīden 
 
  5 Ħudāyā Źātuñ envārın Fenāyīden nihān itme 
   Ola mažhar kemālāta ol evśāf-ı kemālīden 
 
    144 
   Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
    
  1 Dil-i maĥzūnumuzı eyledi şād u handān 
   Geldi yümn ile yine şehr-i mübārek Ramażān 
    Oldu nūrıyla żiyā-baħş ķamu iki cihān 
   Geldi ‘izzetle yine şehr-i mübārek Ramażān 

                                                
143 HM: 140b, M: 54b, DE: 57a, SA: -, SB: -, YK: - 
144 HM: 140b, M: 55a, DE: 57b, SA: 52a, SB: 58b, YK: -  
 2 Geldi yümn ile: Geldi ‘izzetle SA, SB, M 
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  2 İtdi ķullarına in‘āmını Mevlā-yı Kerīm 
   Bāb-ı fażlını açup eyledi iĥsān-ı ‘ažīm 
    Umaruz ire maķāmına geçen ‘ahd-i ķadīm 
   Geldi yümn ile yine şehr-i mübārek Ramażān  
 
  3 Źenb ü taķśīrümüzi raĥmeti ide sālib 
   Mā-sivā resmi ola dīde-i dilden ġāib 
    Cān u dilden olalum rü’yet-i yāre ŧālib 
   Geldi ‘izzetle yine şehr-i mübārek Ramażān  
 
  4 Burc-ı mes‘ūda irüp ŧāli‘imüz ola sa‘īd 
   Gicemüz kadri bulup rūzımuzı eyleye ‘īd 
    Ĥāśıl olsun dir iseñ śūret-i ma‘nā-yı ümīd           
   Geldi devletle yine şehr-i mübārek Ramażān  
 
  5 Śavm u tesbīĥümüzi eyleye lutfıyla ķabūl 
   İki ‘ālemde naśīb ide viśāline vüśūl 
    Ķıla iĥsān Fenāyī  ķulına fevķa’l-me’mūl 
   Geldi yümn ile yine şehr-i mübārek Ramażān 
 
    145 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
              1 Cemālüñ pertevi ŧutdı cihānı 
   Münevver eyledi kevn ü mekānı          
 
  2 Fenā rāhında varın iden ifnā 
   N’ola bulsa beķā-yı cāvidānı 
 
  3 Nažar ķıl Rabbi ernī lem‘asından 
   Ki žāhir ola sırr-ı len terānī 
 
  4 Ĥaķīķat ‘āleminden eyle āgāh 
   ‘Ayān ola dile rāz-ı nihānī 
 
  5 Cemālüñ gülşenidür çünki maķśūd 
   Bu cān sensiz n’ider bāġ-ı cinānı 

                                                
 3 ‘izzetle: yümn ile SA, SB  
 4 devletle: ‘izzetle SA, SB 
145 HM: 141a, M: 55b, DE: 58b, SA: -, SB: -, YK: - 
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  6 ‘Urūc eylerse dil arż u semādan 
   Eder vāĥid zemīn ile zamānı 
 
  7 Fenāyī bendeñe iki cihānda 
   ‘Ayān et ‘aynına nūr-ı ‘ayānı 

 
   146 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Umaruz senden ‘ināyet ey Kerīm 
   Ĥālümüze merĥamet it yā Raĥīm 
 
  2 Nefs elinde eyleme bizi zebūn 
   Fażluñ ile ķıl ‘aŧā ķalb-i selīm 
 
  3 Rabbi ernī lem‘asından ķıl nažar 
   Göre gözimüz cemālüñ çün Kelīm 
 
  4 Eyle tevfīķuñı yoluñda refīķ 
   Rabbi ihdina’ś-śırāŧa’l-müstaķīm 
 
  5 Mā-sivā ķaydından it cānum ħalās 
   İki ‘ālemde bula bāķī na‘īm 
 
  6 Bülbül-i dil aśla pervāz eyleye 
   Žāhir ola aña gülzār-ı ķadīm 
   
  7 Ķıl Fenāyī  bendeñe ‘arż-ı cemāl 
   Cennet-i vaśluñda ola tā muķīm 
 
   147 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Yanar nār-ı firāķuñla şeb-i rūz cism ile cānum 
  Viśālüñ źevķın iĥsān it dil-i sūzāna Sulŧānum 
 

2 Nice bir berr-i fürķatde olalum vaśluña teşne 
Zülāl-i feyż-i fażluña ġarīķ it cān-ı ‘aŧşānum 

 
3 ‘Arūs-ı ma‘nānuñ eyle yüzünden perdesin zāil 

   Celālüñ nārına yaķma kerem ķıl cān-ı sūzānum 
                                                
 7 ‘Ayān et ‘aynına: ‘Ayān ‘aynına M 
146 HM: 141b, M: 55b, DE: 58b, SA: 40a, SB: 45b, YK: 31a 
147 HM: -, M: -, DE: -, SA: 40a, SB: 45b, YK: 28b 
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4 Tecellī-i cemālüñle dil-i mürdeyi ķıl iĥyā 

Yapılsuñ dest-i luŧfuñla ki tā bu ķalb-i vīrānum 
 

5 İçürdi cām-ı la‘lüñden muĥabbet cür‘asın sāķī 
Dökersem çeşm-i ħun-rīzüñ ‘aceb mi dem-be-dem ķanum 

 
6 Düşen sevdā-yı zülfüñe ne mümkindür halāś olmaķ 

Ruħuñ ālına alındı n’idem bāl ü perīşānum 
 

7 Nefaħtü sırrına eyle Fenāyī  bendeñi vāķıf 
  Bula yirin belā bezminde olan ‘ahd ü peymānum 
 
   148 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
        
  1 Ger celāl ile cemāl olursa meşhūduñ müdām 
   Bāb-ı vaĥdet fetĥ olup bulursun istiġrāķ-ı tām 
 

2 İster iseñ pes ma‘ārif gülşeninde reng-i bū 
   Maĥv idüp źenb-i vücūdı ŧut nesīmine meşām 
 

3 Śanma her ŧālib irişdi ol bisāŧ-ı ķurbete 
Umaram iĥsānın ižhār ide ol Rabbü’l-enām 

 
4 Sālik-i śādıķ şu vaķt irer kemāl-i vuślata 

Lā-mekān milkinüñ ol ķurar ķażāsında ħıyām 
 

5 Aç gözüñi ey Fenāyī  ‘ayn-ı cem‘a vāśıl ol 
  Ġaybi ‘ayn eyle ki tā maĥv ola resm ü irtisām 
 
    149 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

                                                
148 HM: -, M: -, DE: -, SA: 40b, SB: 46a, YK: - 
 7 ola tā: tā ola SA,SB 
149 HM: 141b, M: 56a, DE: 59a, SA: 44a, SB: 50b, YK: 33a  
 1 Sürādıķ ref‘ olıcaķ: Serrādan ref‘ olursaSA / Sürādan ref‘olursa SB // İrerdi: 

İrişür SA, SB  
 3 verd-i bī-hār-ı me‘ānī: verd-i bī-hārdan nişāne SA, SB  
 4 bezminüñ źevķin: źevķınüñ bezmin SA, SB 
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  1 Sürādıķ ref‘ olıcaķ muĥtecibden 
   İrişür ĥisse ve’scüd va’ķteribden 
 
  2 Olurdı lī ma‘a’llāh sırrı mekşūf 
   Nažar olursa ger sırr-ı Ĥabībden 
 
  3 Dilerseñ verd-i bī-ħār-ı me‘ānī 
   Anuñ ĥālini gūş it andalībden 
 
  4 Viśāli bezminüñ źevķin umaruz 
   Dirīġ eylemeye işbu ġarībden 
 
  5 Bulurduķ fetĥ-i mutlāķa vüśūli 
   Naśīb irerse ger fetĥ-i ķarībden 
 
  6 Ķamu eşyā diler fažluñdan iĥśān 
   Ne ola śādır olan şey yesīrden 
 
  7 Fenāyīye dü ‘ālemde ‘aŧā ķıl   
   Güźer ide śaġīr ile kebīrden 
 
    150 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Bu rencūruñ  cemālüñdür devāsı 
   Şifā-yı  śadr olur cānān liķāsı  
 
  2 Eğerçi sidre vü ŧūbāda maĥbūb 
   Bu sidrenüñ bulunmaz müntehāsı 
 
  3 Viśālüñ źevķini şol cān bilür kim 
   Ola göñlinde ‘aşķuñuñ belāsı 
 
  4 Şehīd ol ‘aşķ içinde śādıķ iseñ 
   Ki ĥaķdur ol şehīdüñ ķan bahāsı 
                                                
150 HM: 142a, M: 56b, DE: 59a, SA: 89b, SB: -, YK: 52a  
 1 Şifā-ı śadr: Şifā-ı cān SA, YK  
 3 Ola göñlinde: Ola göñülde SA  
 5 n’ola sırr-ı tevĥīd: n’ola tevĥīd SA 
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  5 Fenāyī bulsa n’ola sırr-ı tevĥīd 
   Eĥaddendür bu tevĥīdüñ esāsı 

 
    151 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Sürüp dergāhuña rū-yı siyāhum 
   Cenābüñdür dü ‘ālemde penāhum  
 
  2 Ķapuñdan ġayrı bāba ķılma muĥtāc 
   Ķarīn et ‘afvuña cürm ü günāhum 
 
  3 Ķuyūdāt-ı sivādan eyle ıŧlāķ 
   Kerem ķıl Pādişāhlar Pādişāhum 
 
  4 Şeref burcında bedr eyle hilāli 
   İre evc-i kemāle tā ki māhum 
 
  5 Fenāyīye müyesser it viśālüñ 
   ‘Aŧā vü fażl u cūd ıssı İlāhum 
 
    152 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ħarīķ itme bizi nār-ı celāle  
   Kerem ķıl mažhar it nūr-ı cemāle 
    
  2 Bu ‘ālem pür-hayāl ü pür-‘ıberdür 
   Baķup aldanma bu žıll-i ħayāle 
 
  3 Firāķ miĥnetini çekmeyen cān 
   Nice lāyıķ olur bezm-i viśāle 
    
  4 Göñül gözini ħvābdan eyle bīdār 
   İre tā cān ü dil sırr-ı meāle 
                                                
151 HM: 142a, M: 56b, DE: 59b, SA: 73b, SB: 91b, YK: 30a  
 1 Cenābüñdür dü-‘ālemde penāhum: İre evc-i kemāle tā ki māhum YK 
 5 fażl ü cūd: fażl-ı cūd SA, SB 
152 HM: 142a, M: 57a, DE: 60a, SA: -, SB: -, YK: 43a 
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  5 Bizi yoķdan nice var eyledüñse 
   Muvaffaķ eyle yine hüsn-i ĥāle 
 
  6 Nüķūş-ı ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Sivāya eyleme anı ĥavāle 
 
  7 Fenāyī bendeñe iki cihānda 
   ‘Aŧā ķıl feyż-i Źātuñdan nevāle 

 
    153 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün  
  
  1 Çü śaldı ‘anberīn zülfi gül-i ter üstüne sāye 
   Bu yüzden zār ider bülbül o reyĥān-ı semen-sāya 
 
  2 Ruħuñ esmā-yı  ĥüsnādur te‘ālā şānühū gör kim 
   Ne iĥsān eylemiş Muĥsin bu ĥüsni vech-i esmāya  
 
  3 Viśālüñ ķıymeti dürdür nihāyetsiz źikr-i ‘aşķuñ 
   O dürrüñ kānını bulan ki ġarķ oldı bu deryāya 
 
  4 Gözümden gerçi pinhāndur o yārüñ śūreti ammā 
   Görinen vechidür yine nažar ķıldıķca her cāya 
 
  5 Viśālüñ yād iden ‘āşıķ ‘aceb sevdāya düşmişdür 
   Cihān ü cānı terk eyler düşer her kim bu sevdāya 
 
  6 Ķaşuñ mi‘rācına zāhid irişmek ister ey ĥūrī 
   Velī her ķāśır idrāküñ ‘urūcı irmez ol pāye 
 
  7 Fenāyī  olmaķ isterseñ eğer cānān ile vāĥid 
   Kesil bu mā u menlikden ulaş ol dürr-i yektāya 
 
   154 

                                                
 * 6. beyit HM’de derkenarda yer alıyor. 
153 HM: 142b, M: 57a, DE: 60a, SA: 77b, SB: -, YK: 44a  
 1 reyĥān-ı semen-sāye: reyĥān u semen-sāye SA  
 2 esmā-ı ĥüsnādur: esmā-ı ĥüsnādan M // esmāyā: insāna HM ve DE’de altta not 

şeklinde 
  6 ‘urūcı irmez: -  irmez SA 
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   Fā‘ilātün fā‘īlātün fā‘īlātün fā‘ilün 
    
  1 Küllü şey’in hālikün cānā sürūdum oldı bil 
   Sırr-ı illā vechehū ‘ayn-ı şühūdum oldı bil 
 
  2 Aśl-ı mevcūdāt źātum oldı fer‘im kāināt 
   Cümle eşyānuñ vücūdı ĥükm-i cūdum oldı bil 
 
  3 Mažhar-ı cāmi‘ benem Ĥaķķuñ śıfāt u Źātına 
   Menşe’ olan ‘āleme ‘aks-i vücūdum oldı bil 
 
  4 Küntü kenzüñ ma‘nāsın özümde buldum āşikār 
   Muŧlaķ oldum gerçi kim keŝret ķuyūdum oldı bil 
 
  5 Fāni olup ey Fenāyī  çünki nā-būd olmışam 
   Ol vecihden cümle ‘ālem ‘ayn-ı būdum oldı bil 
 
    155 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Buyurduñ in te‘uddū ni‘mete’llāh 
   Viśālüñ ni‘metinden şey’e li’llāh 
 
  2 Temennā-yı cemālüñde dü ‘ālem 
   ‘Aŧāña muntažırlar bende vü şāh  
 
  3 Kemāl-i raĥmetinden ħās ü ‘āma 
   Didi lā taķneŧū min raĥmeti’llāh 
 
  4 Cemālüñ gülşenine bülbül-i cān 
   Hezārān nāle eyler her seĥer-gāh  
 
  5 Güźer eyleye dil kevn ü mekānı 
   Ĥaķāyıķ sırrına ķıl anı āgāh 
 
                                                                                                              
 7 mā ü menlikden: mā-ı benlikden SA, SB 
154 HM: 142b, M: 57b, DE: 60b, SA: 38a, SB: 43a, YK: 27b  
 3 ‘āleme: ‘ālem M 
 5 nā-būd olmışam: nā-mūd olmışam SB 
155 HM: 143a, M: 58a, DE: 61a, SA: -, SB: -, YK: 41a 
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  6 Vücūdum źenbini maĥv it aradan 
   Yoluñda eyle tevfīķuñla hem-rāh 
 
  7 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
   Fenāyī bendeñi ķıl ħāśś-ı dergāh 
    
    156 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ĥaķīķat sırrınuñ kenzi açıldı 
   Vücūd milkine raĥmetler śaçıldı 

 
  2 Yed-i ħayyāt-ı ķudret cism ü cāna 
   Fütüvvet cāmesin dikdi vü biçdi  

 
  3 Göñül teşne iken bir ķaŧre āba 
   Seķāhüm Rabbühüm cāmını içdi 

 
  4 Ĥaķīķi maŧlaba dil itdi pervāz 
   Mecāza baķmayup gördi vü geçdi 

 
  5 Fenā ehli n’ola irse beķāya 
   Fenāyī  eski yurtdan kûy göçdi 
 
   157  
  Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün  
   
  1 Tecellī-i cemālüñle dil-i maĥzūnı ķıl mesrur 
  Ola tā dest-i luŧfuñla göñül vīrānesi ma‘mūr 
 
  2 Ĥarīm-i vaĥdetüñ n’ola olursa maĥremi Ĥallāc 
  Fenā dārında varını ķılan ifnā olur Manśūr 
  

                                                
156 HM: 143a, M: 58a, DE: 61a, SA: 70b, SB: 96b, YK: 54a  
 1 sırrınuñ kenzi: kenzinüñ sırrı SA, SB // Vücūd milkine: Vücūdı milke SA, SB  
 2 dikti vü biçti: kesdi vü biçti SA, SB 
157 HM: 143b, M: 58b, DE: 61b, SA: 16a, SB: 19b, YK: 14b  
 2 Fenā dārında: Beķā dārında SA, SB  
 6 yedine: eline SA, SB 
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  3 İrerse Rabbi ernīden nažar ger Mūsa-veş cāna 
  Bu ħāk-i unśūrı olur mübeddel cevhere çün Ţūr 
 
  4 Sivā resmini ĥakk eyle efendi levĥ-i ħāŧırdan 
  Ki fażluñla ola vāĥid eğer āmir eğer me’mūr 
 
  5 Rumūz-ı feźkürūnīden żiyā-bahş it dil ü cānı 
  Ola fażluñ ile vāĥid ki źikr ü źākir ü meźkūr 
 
  6 Olursa sırr-ı eydīhim Fenāyī  bendeñe žāhir 
  Virilür dest-i ķudretden yedine nāme-i menşūr 
 
   158 
   Tārīĥ 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Cenāb-ı ĥażret-i Aĥmed Efendi 
   İrişdi aña Ĥaķķuñ luŧfı bī-ĥad 
 
  2 Fenādan gidicek milk-i beķāya 
   Açıldı bāb-ı raĥmet olmadı sed 
 
  3 Didi fevtine hātif tārīħini 
  ‘Urūc itdi maķām-ı ünse Aĥmed 
 
   159 
   Tārīĥ 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
     
   Eyledi ‘azm-i beķā ol sālik-i rāh-ı Ħudā 
   Olmaġa ĥalvet-sarā-yı ‘ālem-i ‘uķbāda đayf 
   Fevtine tārīħ içün kesbi teessüfle didi 
  Āh ķuŧbu’l-etķıyā Maĥmūd Efendi göçdi ĥayf 
 
   160 
                                                
158 HM: -, M: -, DE: -, SA: -, SB: 98b, YK: - 
159 HM: -, M: -, DE: -, SA: -, SB: 98b, YK: -  
160 HM: 143b, M: 58b, DE: 62a, SA: 74a, SB: 98b, YK: 5b  
 1 hebādur hep: hevādur hep SB  
 2 O yüzde: O yüzden SB  
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   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün  
    
  1 Bu keŝret milkine cānā göñül virme fenādur hep 
   Beķā iklīmine ir ki sivā ĥubbi hebādur hep 
 
  2 İki ‘ālem vücūdı kim aña āyīnedür vechüñ 
   O yüzde görinen ancaķ yine nūr-ı liķādur hep 
 
  3 Ķadīmī āşiyānına ‘urūc itse n’ola bülbül 
   Hezāruñ güllere zārı viśāline recādur hep  
 
  4 Bir avuc ħāk iken itdüñ ‘ademden çün bizi insān 
   Žuhūr-ı cümle mevcūdāt Cenābuñdan ‘aŧādur hep 
 
  5 Düşen sevdā-yı zülfüñe n’ider pes ġayr-ı sevdāyı  
   Viśālüñ bezmine cānā dil ü cānı fedādur hep 
 
  6 Ħudāyā levĥ-i ħāŧırdan rusūm-ı ġayrı ĥakkeyle 
   Görinen śūret ü ma‘nā yine luŧf-ı Ħudādur hep 
 
  7 Bulursa şems-i źātından Fenāyī  n’ola nīm źerre 
   Ķamuya mebde’ ü münşī Hüdāyīden du‘ādur hep 
 
    161 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün  
    
  1 İrişdük māh-ı mevlūde şükürler olsun Allāha 
   Żiyā-yı  nūr-ı maĥmūda şükürler olsun Allāha 
 
  2 Sevenler cān ile anı yolına beźl ider cānı 
   Açıldı rāz-ı pinhānī şükürler olsun Allāha 
 
  3 Didi şānında çün Mevlā ki sübĥānelleźī esrā 
   Bilindi sırr-ı ev ednā şükürler olsun Allāha 
 
  4 Vücūdı çün ‘ayān oldı me‘ānī hep beyān oldı 
   Ķamu eşyā lisān oldı şükürler olsun Allāha 
 

                                                                                                              
 5 sevdā-yı zülfüñe: sevdā-yı vaśluña SB  
 6 rusūm-i ġayri: rusūmı ġayri SA, SB 
 7 Hüdāyīden: Hidāyetden M 
161 HM: 144a, M: 59a, DE: 62b, SA: 75a, SB: 88b, YK: 47b  
 4 me‘ānī: me‘āli SA 
 5 ‘ayn-ı ni‘metdür: ‘ayn-ı raĥmetdür M 
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  5 Žuhūrı maĥż-ı rahmetdür ķudūmı ‘ayn-ı ni‘metdür 
   Ne devlet ne sa‘ādetdür şükürler olsun Allāha 
 
  6 N’iderler bu fenā dārı ki mestūr ola dīdārı 
   Cihānı ŧutdı envārı şükürler olsun Allāha 
 
  7 Fenāyīye idüp iĥsān ola her müşkili āsān 
   Gerek žāhir gerek pinhān şükürler olsun Allāha 
 
    162 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün 
       
  1 ‘Atā vü fażl u cūd eyle 
   Kemāle irsün iĥsānuñ 
   Sezāvār-ı şuhūd eyle 
   Tamāma irsün iĥsānuñ 
 
  2 Gerek žāhir gerek pinhān 
   Ķapuñda cümlesi āsān 
   ‘İnāyet eyle yā Raĥmān 
   Kemāle irsün iĥsānuñ 
                 
  3 Firāķuñ yaķdı bu cānum 
   Ki yoķdur śabra dermānum 
   Hidāyet eyle Sulţānum 
   Tamāma irsün iĥsānuñ 
 
  4 Olup derdüñle āvāre 
   Yanar pervāneler nāra 
   Naśīb itme güli ħāre 
   Tamāma irsün iĥsānuñ 
 
  5 İrelden cāna bū-yı yār 
   Görinür mā-sivā aġyār 
   Bizi ķıl maĥrem-i esrār 
   Kemāle irsün iĥsānuñ 
    
  6 Diküp ‘aşķ ehli cāna gül 
   Pür oldı bāġ-ı dil sünbül 
                                                
 6 N’iderler bu fenā dārı: N’ider bu fenā dārı SB 
 7 Fenāyiye idüp iĥsān: Fenāyiye irüp iĥsān SA, SB 
162 HM: 144b, M: 59b, DE: 63a, SA: -, SB: -, YK: - 
 6 Tamāma: Kemāle M 
 7 Kemāle: Tamāma M 
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   O verdistāna it bülbül 
   Tamāma irsün iĥsānuñ 
 
  7 Fenāyī ķulınuñ ey Ĥaķ 
   Ķuyūdını gider muŧlaķ 
   Aña luŧfuñla dāim baķ 
   Kemāle irsün iĥsānuñ 
 
    163 
  Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
   
  1 Ey luŧf u cūd ıssı Ħudā eyle bize fażl ü kerem 
   Nūruñla vir ķalbe żiyā eyle bize luŧf u kerem 
 
  2 Yoluñda ķıl fażluñ refīķ āsān ola tā ki ŧarīķ 
   Ķıl bahr-i vaśluña ġarīķ eyle bize luŧf u kerem 
 
  3 Ref‘ ola vechüñden niķāb ķalmaya arada ĥicāb 
   Ķıl luŧf u cūduñ bī-ĥisāb eyle bize luŧf u kerem 
 
  4 Cümle vücūd-ı mümkināt meclā-yı esmā vü śıfāt 
   Pejmürde dil bulsun ĥayāt eyle bize luŧf u kerem 
 
  5 Maķśūd-ı emr-i kün fe-kān Źātuñ durur žāhir nihān 
   Her źerrede nūruñ ‘ayān eyle bize luŧf u kerem 
 
  6 Cūduñ ile bulduķ vücūd vir yine ĥaķķānī şühūd 
   İre kemāle fażl u cūd eyle bize luŧf u kerem 
 
  7 Yā Rabbenā yā Rabbenā eyle Fenāyīye ‘aŧā 
   Gitsüñ nažardan mā-sivā eyle bize luŧf u kerem  
 
   164 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
              1 Seni senden iderüz şey’e li’llāh 
   Buyurduñ in te‘uddū ni‘mete’llāh 

                                                
163 HM: 145a, M: 60a, DE: 63b, SA: 39a, SB: 44a, YK: 30a 
  2 Ķıl bahr-i vaśluña: İt baĥr-i vaśluña SA, SB  
 3 Ref‘ ola: Ref‘ eyle SA, SB // Ķıl luŧf u cūduñ: Eyle ‘aŧāñı SA, SB  
 4 meclā-yı: mücellā SA, SB // Pejmürde: Bu mürde SA, SB 
 6 bulduķ: virdüñ SA, SB // İre kemāle fażl u cūd: İrsün kemāle fażl-ı cūd SA, SB 
164 HM: 145a, M: 60b, DE: 64a, SA: -, SB: -, YK: - 
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  2 Gider benlik ĥicābını aradan 
   Vücūdum źenbine estaġfiru’llāh 
 
  3 İki ‘ālem ķuyūdından ķıl ıŧlāķ 
   Ķıl esrāruña vāķıf ĥāle āgāh 
 
  4 Tecellī-i cemālüñ eyle in‘ām 
   Mükerrer ola dāim gāh u bī-gāh 
 
  5 İrerse źerrece derdüñ bu cāna 
   Dü ‘ālemde aña bes ‘izzet ü cāh 
 
  6 Umar luŧfuñı her gümrāh ü ‘āśī 
   Didüñ lā taķneŧū min raĥmeti’llāh 
   
  7 Fenāyī bendeñi irgör merāma 
   Anı fażluñla eyle hās-ı dergāh 

 
  165 

  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Zehī ‘izzet zehī devlet sa‘ādet 
  Bulanlar maķśad-ı aķśāya vuślat 
 
  2 Bizi źevķ-ı viśālden ķılma maĥrūm 
  Bi-ĥakk-ı menba‘-ı ‘ayn-ı risālet 
 
  3 Nihān itme ‘ayından ‘ayn-ı Źātuñ 
  ‘Āyān ola dem-ā-dem ‘ayn-ı rü’yet 
 
  4 ‘Ubūr eyle bu keŝret ‘āleminden 
  Beķāya ir şühūd it nūr-ı vaĥdet 
 
  5 Fenāyī  bendeñi irgör merāma 
  Ķıl anı mažhar-ı ‘ayn-ı ‘ınāyet  
   

                                                
165 HM: 145b, M: 61a, DE: 64a, SA: 9b, SB: 10b, YK: 7b  
 1 Zehī ‘izzet: Zehī ‘izz u SA, SB 
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    166 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Sāķī-yi bezm-i belādan pür olup peymānemüz    
  Žāhir oldı levĥ-i dilden rü’yet-i cānānumuz 
 
  2 Sīnem üzre nār-ı ‘aşķuñ nice sūzān olmasun 
  Yaķdı şem‘-i ĥüsnüñe bāl ü perrin pervānemüz 
 
  3 Nār-ı hecre itme sūzān bu şikeste bālimi 
  Vuślatuñla ola ma‘mūr bu dil-i vīrānemüz 
 
  4 Leyl-i furķat zāil olup irişe śubĥ-ı viśāl 
  Şems-i Źātuñ źerresiyle ķıl münevver ħānemüz   
 
  5 Olmadı hergiz ħumārı lā yezālī hamrınuñ  
  Bāde-i ĥubb-ı ezelden mestdür mestānemüz    
 
  6 Naķd-i cāna cevher-i bāķīyi ķılduķ iştirā  
  Śığmadı arż u semāya gevher-i yek-dānemüz 
 
  7 Aĥsen-i taķvīmüñ añla ey Fenāyī  ma‘nāsın 
  Āşinā oldı yine ol yār ile bīgānemüz 
   
    167 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Gider noķśānumuz irgör kemāle 
   Sivāya eyleme bizi ĥavāle 
 
  2 Ruħuñ alına alınalı bālüm 
   Derūnum oldı pür-ħūn hemçü lāle 
 

                                                
166 HM: 145b, M: 61a, DE: 65a, SA: 28b, SB: 31a, YK: 21b  
 1 levĥ-i dilden rü’yet-i cānānumuz: levĥ-i dilde rü’yet-i cānānemüz SA, SB  
 2 Sīnem üzre nār-ı ‘aşķuñ: Şīnem üzere ‘aşķuñ SB 
167 HM: 146a, M: 61b, DE: 65b, SA: 57a, SB: 66a, YK: 42b  
 3 ĥicābı: ĥicābın SA, SB  
 5 İder biñ cān ile cānını: İderseñ cān ile cān cānı SA, SB  
 7 Bi-haķķ-ı āb-ı rū-yı: Bi-haķķ-ı rū-yı HM, DE 
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  3 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ itsün ĥicābı 
   Efendi mažhar it nūr-ı cemāle  
 
  4 Oķut bir noķŧadan ‘ilm-i ledünnī 
   Baķup ķalmayalum bu ķīl ü ķāle  
 
  5 İder biñ cān ile cānını ifnā  
   Yüzüñde žāhir olan ħaŧŧ u ħāle 
 
  6 Senüñle saña geldi şey’e li’llāh 
   ‘Aŧā ķıl nūr-ı Źātuñdan nevāle 
 
  7 Bi-haķķ-ı āb-ı rū-yı sırr-ı levlāk 
   Fenāyī  bendeñi irgör viśāle 
 
    168 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Żiyā viren cemālüñdür cihāna 
   Ķamer ü şems bahāne vü cihāna 
 
  2 Nefaħtü sırrı sıġmazken bu kevne 
   Lisān ile nice mümkin beyāna 
 
  3 Zülāl-i feyż-i vasluñdan Ĥıżır-veş  
   Ĥayāt irsün dem-ā-dem mürde cāna 
 
  4 Rusūm-i ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Bizi ķıl muŧŧali‘ rāz-ı nihāna 
 
  5 Cemālüñ gülşeninde bülbül-i dil 
   Hezārān āh ile başlar fiġāna 
 
  6 Fefirrū emrini gūş idicek cān 
   Güźer eyler ķadīmī āşiyāna 
 
                                                
168 HM: 146a, M: 62a, DE: 65b, SA: 75b, SB: 96a, YK: 45a  
 1 şems-i bahāne: şems ü bahāne SA 
 4 Rusūm-i ġayrı: Rusūmi ġayri SA  
 6 gūş idicek cān: gūş idicek çāre SA 
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  7 Fenādan geç Fenāyī  bul beķāyı 
   Ki re’s-i māluñ irmeye ziyāna 
 
    169 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Açıldı ravża-ı vechüñ bahārı 
   Müsāvī eyledi leyl ü nehārı 
 
  2 İçenler la‘l-i nābuñ cür‘asından 
   İki ‘ālemde görmedi ħumārı 
 
  3 Hevā-yı hū vü yā hūnuñ hümāsın 
   N’ola şehbāz-ı dil itse şikārı 
 
  4 Śıfāt-ı śafvet-i vaśluñ ķıl iĥsān 
   Gider āyīne-i dilden ġubārı 
 
  5 Feżā-yı lā-mekānda ķıldı cevlān 
   Semend-i himmetüñ olan süvāri 
 
  6 ‘Urūc itdi semā-yı  evc-i ķudse 
   İden ifnā ‘adem rāhında varı 
 
  7 Fenāyī  bendeñe iki cihānda 
   ‘Ayān eyle şühūd-ı ‘ayn-ı yāri 

 
    170 
   Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 
    
  1 Çün gūş-ı ‘āşıka irdi ħaber zi-ney 
   Cūş u ħurūşa geldi ķamu ħuşk u ter zi-ney 
 

                                                
169 HM: 146b, M: 62a, DE: 66a, SA: 76a, SB: -, YK: 51a  
 3 şehbāz-ı dil: şehnāz-ı dil SA  
 4 Śıfāt-ı śafvet-i: Śıfāt-ı śafvetüñ SA 
170 HM: 146b, M: 62b, DE: 66b, SA: 69a, SB: 83b, YK: 55a  
 1 gūş-ı cāna: gūş-ı ‘āşıkā SA, SB / ‘āşıkā DE ve HM’de altta kırmızı kalemle not 

// Cūş u hūşa: Cūş u hurūşa SA, SB   
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  2 ‘Aşķ meclisinde gelse fiġāna o her nefes 
   Bezm ehli vecde ire ser-te-ser zi-ney 
 
  3 Def itdi mihr ü māhı felek raķś ider nücūm 
   Arżdan semāya eyledi āhı güźer zi-ney 
 
  4 Pāk itdi derūnı levŝ-i sivādan gehi ney gibi 
   Vecd ehli tā ki ŧuta seni mu‘teber zi-ney 
 
  5 Dāim semā‘ u nāle vü raķś u fiġān ider 
   Kimüñ ki ire ķalbine cānā eŝer zi-ney 
 
  6 Zāhid geçerdi leźźet-i ĥūr ü ķuśūrdan 
   Źevķ itse źerrece ķalbi eğer zi-ney 
 
  7 ‘Ömrüñi żāyi‘ itme ‘abeŝ yire ki saķın  
   Gel ehl-i ĥāle murtabıŧ ol yoķ żarar zi-ney 
 
  8 Girmedi dil vilāyetine ehl-i zühd henüz 
   Derd ehli bezm-i vuślata bulupdur žafer zi-ney 
 
  9 ‘Ābid firār iderse meclis-i neyden ‘aceb midür 
   Bī-derd olan ķulūba irişür keder zi-ney 
 
  10 Ķıl şerĥa şerĥa sīneñi eyle delik delik 
   Tā ki derūna ire Fenāyī  nažar zi-ney 
    
    171 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ruħuñ ħāli dü ‘ālem dānesidür 
   O şem‘uñ mihr ü meh pervānesidür 
  

                                                
 4 itdi: it M / gehi: ki SA, SB  
 5 ider : it SA, SB  
 8 dil vilāyetine ehl-i zühd: velāyetine ehl-i dil zühd  SA /  velāyetine ehl-i dil ehl-i 

zühd SB // vuślata: vaśla SA, SB, M   
 10 Ķıl şerĥa şerĥa sīneñi: Ķıl şerĥa sīneñi HM, SB // derūna: derdine ire SA, SB 
171 HM: 147a, M: 63a, DE: 67b, SA: 21b, SB: 22b, YK: 12b  
 5 cān u dil: cān-ı dil SA, Sb 
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  2 Fedādur yoluña bu cism ile cān 
   Revā olursa ger şükrānesidür 
 
  3 Śaçuñ zencīrine bend olalı dil 
   Müselsel zülfinüñ dīvānesidür 
 
  4 İçerseñ ey göñül şol meyden iç kim 
   Melek sāķī felek peymānesidür 
 
  5 N’ola bu cān u dil olmazsa hüş-yār 
   Seķāhüm Rabbühüm mestānesidür 
 
  6 Yaķar ‘aşķuñ odı iki cihānı 
   Bu ol değildür o pespāyesidür 
 
  7 Nihān eylerse ger sırrın Fenāyī 
   Muĥabbet kenzinüñ vīrānesidür 
 
    172 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Bilmedüñ hergiz göñül sırr-ı nihānuñdan haber 
  Bu vücūduñ ‘ālemine ķılmaduñ bir kez nažar 
 
  2 Dāħil olsañ ger bu şehre çoķ temāşā göresin 
  Arayuben bulmayasın çār ‘unśurdan eŝer 
   
  3 Şeş cihetden irişe cāna ħiŧāb-ı müsteŧāb 
  Dinile kim saña hergiz leyse min mevtin ĥaźer 
 
  4 Maŧla‘-ı feyż-i ezelden ŧāli‘ ola āfitāb 
  Leyl-i fürķat zāil olup bir ola şām u seher 
 
  5 Maķ‘ad-ı śıdķ n’ola olursa Fenāyīye maķām 
   Eyledi ‘inde melīkin muķtedir sırrın maķarr 
 
 

                                                
172 HM: -, M: -, DE: -, SA: 22a, SB: 23b, YK: 12a 
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     173 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Raĥmetüñ deryāsına yā Rabbi yoķ ĥadd ü kenār 
  Ķaŧresi maĥv ide źenbüm ger olursa śad heźār 
 
  2 Leyse fi’l-mülki ġayrük sırrını ķıl ‘ayne ‘ayan 
  Bir ola tā sāl ü māh u hefte vü leyl ü nehār 
 
  3 Mübtelā-yı hār-ı hicrān olmadan eyle halās 
  Gülşen-i kūyuñda gūyā ola cānum çün hezār 
 
  4 Āşiyān-ı aśla pervāz eylesün şehbāz-ı dil 
  Lā-mekān milki hümāsın ķılmaġa her dem şikār 
 
  5 Sırr-ı pāki ĥürmeti-y-çün yā İlāhī Ahmedüñ 
   Şems-i Źātuñdan Fenāyī  bendeñi ķıl neş’edār 
 
    174 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
   
  1 Dü ‘ālem gül‘izārını firāķuñ ‘ayna hār eyler 
  Hezār-veş verd-i bī-ħāra fiġānın śad hezār eyler 
 
  2 Bilenler ĥāsibū remzin vücūdın eyledi ifnā 
  Beķā-yı lem-yezel bulup ĥisābın bī-şümār eyler 
 
  3 Viśāli Ŧūrına varan tecellī nūrına irdi 
  Bu yüzden Mūsa-veş rāz-ı derūnı āşikār eyler 
 
  4 Güźer idüp bu keŝretden irişdi vaĥdet-i Źāta 
  Viśāl-i bezm-i cānāna şu kim cānı niŝār eyler 
 
  5 Semā-yı evc-i mes‘ūda Fenāyī  eyleyen mi‘rāc 
  Ķamer devrinde mihr-āsā şuhūd-ı vech-i yār eyler 
 
   175 

                                                
173 HM: -, M: -, DE: -, SA: 22b, SB: 23b, YK: 19b 
 6 pes-pāyesidür: pes yānesidür SA, SB / Bu beyit HM’de derkenarda yer alıyor 
 7 sırrın: sırruñ SA, SB 
174 HM: 147b, M: 63b, DE: 67b, SA: 22b, SB: 24a, YK: 17b 
 1 gül‘izārını firāķuñ: gül‘izārınuñ firāķı SA, SB // Hezār-veş verd-i bī-hāra fiġānın 

śad:  Gül-i bī-hāra bülbül-veş fiġānını SA, SB 
 4 vaĥdet-i źāta: vaĥdet źātına SA, SB // şu kim cānı: şu ki vārı SA, SB 
175 HM: -, M: -, DE: -, SA: 23a, SB: 24b, YK:15a 
 *1. beytin 2. mısrasında vezin hatası var. 
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  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Źātuña nisbet olur Firdevs-i a‘lāda ķuśūr 
  Var ise ger dāħilünde gūş u ġılmān u ĥūr 
 
  2 Ķābe ķavseyni geçüp bulurduķ ev ednāya yol 
  Şems-i Źātuñ lem‘asından feyż olursa źerre nūr 
 
  3 Keŝret-i eşyāda vaĥdet sırrını itseñ ‘ayān  
  Žāhir ola cism ü cāna tā ki envā‘-ı  sürūr 
 
  4 Ħarra Mūsā neş’esinden oldı śad-pāre göñül 
  Śabr ider mi hiç tecellī nūrına yā Rabbi Ŧūr 
 
  5 Fāniden geçüp Fenāyī  buldı bir bāķī ĥayāt 
  ‘Add idenler ma‘nāda nefsini min ehli’l-ķubūr 
 
    176 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Śun ey sāķī bize cām-ı śafāyı 
   Görem devrinde envār-ı liķāyı 
 
  2 Nažar ķıl faķru fahrī lem‘asından 
   Bulam żımnında envā‘-ı ġınāyı 
 
  3 Sivā resmini muŧlaķ eyle ifnā 
   ‘Ayān it sırrıma ‘ayn-ı beķāyı 
 
  4 Vücūdum milki cümle bulsun ifnā 
   Ķala ancaķ hemān ol Ĥayy ü Bāķī 
 
  5 İde şehbāz-ı dil aślına pervāz 
   ‘Adem milkine śayd ide hümāyı 
 
  6 İki ‘ālem ķuyūdından ķıl ıŧlāķ 
   Ara yirden gider resm-i sivāyı 
                                                                                                              
 3 vaĥdet sırrını itseñ ‘ayān: vaĥdetüñ sırrın ‘ayān SB 
176 HM: 147b, M: 63b, DE: 68a, SA: 70a, SB: 95b, YK: - 
 5 milkine: milkinde SA, SB 
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  7 Temennā-yı viśālüñde dil ü cān 
   N’ider sālik olan ġayrı sivāyı 
 
  8 Şühūd-ı nūr-ı Źātuñ eyle iĥsān 
   Beķā illerine irsüñ Fenāyī  
 
    177 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Yā İlāhī nār-ı ‘aşķuñ cānı sūzān eyledi 
   Bülbül-āsā nālesin verde hezārān eyledi 
 
  2 Feyż-i fażluñdan ireli cism ile cāna ‘atā 
   Bu dil-i maĥzūnumuz luŧf ile şādān eyledi    
 
  3 Teşne diller vādi-i fürķatde ser-gerdān iken 
   Āb-ı vaślına Ĥıżır-veş cānı reyyān eyledi 
 
  4 Ķalmadı hergiz viśāl-i bezm-i yāre iştiyāķ 
   Luŧf u ķahrın dem-be-dem ‘uşşāķa yeksān eyledi 
 
  5 Külle yevmin hüve fī-şe’n sırrına bulan vüśūl 
   Bu vücūdī neş’esini başķa bir şān eyledi  
 
  6 Cām-ı vaśluñ cür‘asını nūş iden buldı ĥayāt 
   Dū cihānı vaĥdetüñ esrārı ĥayrān eyledi 
 
  7 Açdı vechinden ĥicābın çün Fenāyī  āfitāb 
   Źerresiyle cümle mevcūdātı raħşān eyledi  
 
    178 

                                                
 4. beyit HM ve DE’de yer almıyor.  
 5 ‘Adem milkine śayd ide: ‘Adem milkinde śayd eyledi SA, SB  
 6 gider: götür SA, SB  
 7 ġayri sivāyı: ġayri recāyı SA / ġayr-i recāyı SB 
177 HM: 148a, M: 64a, DE: 68a, SA: 70b, SB: 96b, YK: -  
 3 cānı: cān SA, SB 
178 HM: 148b, M: 64b, DE: 69a, SA: 3b, SB: 4b, YK: 2b  
 2 Dest-i ķudret: Ķudret-i dest SA, SB 
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 Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 

1 Şems-i Źātuñ źerresinden her kime irse żiyā 
   Selb olur gözinden anuñ muŧlaķā ‘ayn-ı sivā 
 

2 ‘Ayn olursa ‘ayn-ı ‘ālem ‘ayn-ı ‘ārifde n’ola 
   Dest-i ķudret çekdi çün ‘aynına anuñ tūtiyā  
 
  3 Üstüvāsın añla bu sırruñ göñül ĥaķķa’l-yaķīn 
   Žāhir ola remz-i er-Rahmān ‘ale’l-‘arşi’stevā 
 
  4 Levĥ-i dilde ketb olur Ādemle Havvā menşei 
   Bildüñ ise ictimā‘ın kāf ile nūnuñ n’ola 
 
  5 Çün Fenāyī  eyledi ānestü nūrını şühūd 
   Ĥāśıl oldı aña sırr-ı harra Mūsā śā‘iķā 
 
    179 
   Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
    
  1 ‘Ummāna giren derd ile dermāneyi buldı 
   Şükrāne viren cānını cānāneyi buldı 
 
  2 Ħavf eyler iseñ yaġmaya gel şem‘a yapışma  
   Ol āteşe baķ gör nice pervāneyi buldı  
 
  3 Manśūra değildür yaluñuz ĥāl-i hüviyyet 
   Şol ‘āşıķ-ı śādıķ ki bu meyħāneyi buldı 
 
  4 Tesbīĥ ile seccādeyi bir cür‘aya śatdı 
   Her śūfi-yi śāfī ki bu mey-ħāneyi buldı 
 
  5 Girdi ĥarem-i Ka‘be-i vuślata Fenāyī  
   Ĥannān ŧavāf eyledi mestāneyi buldı 
 
    180 
                                                                                                              
 4 Levĥ-i dilde ketb: Levĥ-i dilden ketm  SA, SB 
179 HM: -, M: -, DE: -, SA: 66b, SB: 79a, YK: - 
 4 śūfi-yi śāfī ki:  śūfī ki SA 
 * 5. beytin 1. mısrasınada vezin hatası var.  
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   Mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün 
    
   1 Yine sırr-ı nihānından cemāl-i yār ‘ayān oldı 
   Tecellīsi verāsından cihān cümle nihān oldı 
 
  2 Kelām-ı küllü şey’inden irişdi cāna çün feyżi 

Açıldı vaĥdeti sırrı ķamu eşyā lisān oldı 
 
  3 Oķıdı nüsha-ı sırr-ı ezelden kāf ile nūnı 
   Cihāt-ı sitti selb idüp cihān içre cihān oldı  
 
  4 Yüzüñde sūre-i seb‘a’l-meŝānī āyetin gördi 
   O terkībüñ śıfātını bu vech ile beyān oldı 
   
  5 Fenāyī  külle yevmin şe’n rumūzın ideli iź‘an 
   Nişānın buldı ol şānuñ bu şānı bī-nişān oldı 
 
    181 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Şāhid-i verd-i ezel çün ‘arż-ı dīdār eyledi 
   Nālesin bülbül anuñ’çün aña tekrār eyledi 
 
  2 Bilmedi yüzüñde ħālüñ sırrını miskīn faķīh 
   Ol vecihden aĥsen-i taķvīmi inkār eyledi 
 
  3 Ka‘be-i nūr-ı cemālüñ itdi dāim ķıblegāh 
   Ķaşlaruñ miĥrābına her kim ki iķrār eyledi 
 
  4 Śāni‘uñ iĥsānıdur ĥüsnüñ te‘ālā şānühu 
   Bu kemāl-i śun‘ı gör kim sende ižhār eyledi  
 
  5 Ezber it bu āyetüñ gel ey Fenāyī  seb‘asın 
   Naķşı ķo Naķķāşı gör naķşın ne hemvār eyledi 
 
 
 

                                                                                                              
180 HM: -, M: -, DE: -, SA: 67b, SB: 81a, YK: - 
181 HM: -, M: -, DE: -, SA: 68a, SB: 81b, YK: - 
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    182 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Müyesser eyle īmān-ı ‘ayānı 
   Ola ‘ayne ‘ayān sırr-ı nihānī 
 
  2 Güźer eyleye sālik dū cihāndan 
   Ķuyūdātdan ķıl ıŧlaķ cism ü cānı 
 
  3 Şühūd-ı vaĥdet-i Źātuñ ‘aŧā ķıl 
   Görem źerrede şems ü āsümānı 
 
  4 Nažar ķıl Ŧūr-ı Mūsā lem‘asından 
   Ki tā žāhir ola sırr-ı terānī 
 
  5 İrişdür remzine heft āsümānuñ 
   Oķuyam noķŧadan seb‘a’l-meŝānī 
 
  6 Eğer uçmaķ ise zāhid murāduñ 
   Uçur irken ķafesden mürġ-ı cānı 
 
  7 Beķā iķlīmine irsün Fenāyī  
   N’ider sensiz bu cān cān ü cihānı 
 
   183 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Bize luŧf u kerem ebvābını aç 
  Ķapuñdan ġayra yā Rabb ķılma muĥtāc 
 
  2 Geçür žulmāni nūrānī ĥicābı 
  İrişe sırrımuza nūr-ı vehhāc 
 

                                                
182 HM: 148b, M: 64b, DE: 69a, SA: 68a, SB: 82a, YK: -  
 1 īmān-ı ‘ayānı: īmānı ‘ayānı SB  
 3 ‘aŧā ķıl: ‘aŧā it SA, SB // Görem źerrede şems ü āsümānı: Göremez źerrede şems  

āsümānı SA  
 4 Ŧūr-ı Mūsā: harra Mūsā SA, SB  
183 HM: 149a, M: 65a, DE: 69b, SA: 9b, SB: 10b, YK: -  
 3 Baş açup pāyüñe geldük yālin aç: Baş açup bābuña geldük bālin aç SA,SB   
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  3 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
  Baş açup pāyüñe geldük yalın aç  
 
  4 Müyesser ķıl şühūd-ı nūr-ı zātuñ 
  Sivā ķaydını eyle dilden ihrāc 
 
  5 ‘Ubūr it berr-i fürķat menzilinden 
  Viśāli Ka‘besine eyle mi‘rāc 
 
  6 Güźer ķıldı zemīn ü āsumandan 
  İdenler müntehā-yı vaśla mi‘rāc 
   
  7 Feżā-yı sırr-ı tefrīde ir ey cān 
  Ķadem baśmadı ol meydāna Ĥallāc 
 
  8 Fenāyī  bendeñi bir baĥre irgör 
  Görine ķaŧresinden nice emvāc 
   
    184 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Füyūżı senden alur cümle eşyā 
  Seni senden ider bu dil temennā 
   
  2 Vücūdum ķaŧresin bir baĥre irgör 
  Nümāyān ola ķaŧresinde deryā 
 
  3 Oķut bir noķŧadan ‘ilm-i ledünni 
  Ĥıżır-veş mürde dili eyle iĥyā 
 
  4 Bizi bizlik ĥicābından ħalāś it 
  Görine nūr-ı vechüñ cāna her cā 
 
  5 Cemālüñ şemsine mažhar olan dil 
  İder her źerrede ĥüsnüñ temāşā 
                                                
 * 6. beyit sadece SA’da yer alıyor. 
184 HM: 149a, M: 65a, DE: 69b, SA: 2b, SB: 3a, YK: 2a  
 * DE’de 1. beyitten sonrası yok, sayfa koparılmış. 
 1 senden alur: sīde olur YK 
 2 ķaŧresinde: ķaŧresinden SA, SB 
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  6 Geçür bu naķş-ı śūrīden fu’ādı 
  Ki žāhir ola aña sırr-ı ma‘nā 
 
  7 Fenāyī  bendeñi iki cihānda 
  Fenādan śoñra ķıl Źātuñla ibķā 
 
   185 
  Mefā‘ilün mefā‘ilün fe‘ūlün 
   
  1 Hidāyet it śırāŧ-ı müstaķīme 
   ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
    İre dil vaśf-ı Raĥmān u Raĥīme 
   ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  2 Tecellī-yi cemālüñ ķıl müyesser 
  Degil bir kerre iĥsān it mükerrer 
    Ola nūruñla cān u dil münevver 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  3 Cenāb-ı Źāt-ı Pāküñ ‘izzetine 
  Ĥabībüñ faħr-i ‘ālem ĥürmetine 
    Bizi irgör viśālüñ ni‘metine 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  4 Firāķuñ āteşine ķılma sūzān 
  Viśālüñ źevķın iĥsān eyle her ān 
    Kemāl-i cūduña yoķ ĥadd ü pāyān 
  Hidāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  5 Bir avuç ħāk iken eyledüñ insān 
  ‘Aŧā ķılduñ nice envā‘-ı iĥsān 
   Yerin bulsun yine bu ‘ahd ü peymān 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  6 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ idüp ĥicābın 
  Oķusın cān u dil ĥüsnüñ kitābuñ 
   Mufaśśal fehm ide her faśl u bābın 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
                                                
185 HM: 149a, M: 65b, DE: -, SA: 8a, SB: 9b, YK: 7b  
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  7 Nažar eyleme her sehv ile ķusūra 
  Mübeddel ola ĥüznimüz sürūra 
    İrişsün cism ile cānum ĥużūra 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  8 Bizi bizlük odına itme iĥrāķ 
  Cemālüñ nūrı vire cāna işrāķ 
    Ķuyūd-ı mā-sivādan eyle ıŧlāķ 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  9 Güźer eyleye dil arż u semāyı 
  Göre her źerrede nūr-ı liķāyı 
    İrişe şems-i Źātuña Fenāyī  
  Hidāyet eyle Sulŧānum meded it  
    
    186 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

     
  1 Derdüñ ile eyleme bālümi ħūn 
   Nefs elinden bizi eyleme zebūn 
 
  2 Ĥakk ola dilden rüsūm-ı mā-sivā 
   Eyle āgāh sırr-ı ez-ħāli zebūn 
 
  3 Āşiyān-ı ķudse ire cān u dil 
   Olmayalum tā esīr-i dehr-i dūn 
 
  4 Cümle mevcūdāta sen virdüñ vücūd 
   Senden oldı küllemā kāne yekūn 
 
  5 İkilikden it Fenāyīyi ħalāś  
   Vāĥid ola tā aña yarın bugün 
 
   187 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
                                                
 3 pāküñ ‘izzetetine: pāküñ ĥürmetine SA, SB 
 4 hicrān: her an SA 
 7 cism ile cānum: cism ü cān bāķī SA, SB 
186 HM: 149b, M: 66b, DE: -, SA: 76b, SB: -, YK: 38a 
 5 it: ķıl SA, SB 
187 HM: 150a, M: 66b, DE: -, SA: 76a, SB: -, YK: - 
 2 na‘īm ü : naġmede SA, SB 
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  1 Fürķatüñ yandırdı cānum baġrumı ķan eyledi 
   Ķaŧre-i eşkim cihānı ŧutdı ‘ummān eyledi 
 
  2 ‘Ālemüñ nāz u na‘īm ü bāġ u bostānuñ baña 
   Sensiz ey Sulŧān-ı ħūbān bend ü zindān eyledi 
 
  3 Baĥr-i ‘aşkuñ ġarķa virdi bu vücūdum źevraķın 
   Gör ne bī-dād eyleyüp hecrüñ ne ŧūfān eyledi 
 
  4 ‘Aşķuñuñ bāġ u bahārı vuślatuñ gülzārıdur 
   Ķanķı gülzār nāmını gülsüz gülistān eyledi 
 
  5 Senden özge çün Fenāyī  bildi kim yoķdur vücūd 
   Bu vecihden vaśl ile hicrānı yeksān eyledi 
 
   188 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
       

1 Bize fetĥ eyle ebvāb-ı cinānı 
Geçür ķayd-ı sivādan cism ü cānı 
 

2 Tecellī-i cemālüñi ķıl iĥsān 
Müyesser it ĥayāt-ı cāvidānı 

 
3 Münezzeh oldı şānuñ şeş cihetden 

Nite bula cihet ehli o şānı 
 

4 Şühūd-ı Źāt-ı Źātuñdur çü maķśūd 
N’ider sensiz bu dil cān u cihānı 

 
5 ‘Aŧā it nūr-ı Źātuñ vaĥdetini  

Ara yirden gider īn ile ānı 
 

6 Nüķūş-ı ġayrıyı ĥakk eyle dilden 
‘Ayān ola aña naķş-ı nihānī 

 
7 Eger ma‘nā-yı Ādemden śorarsañ 

Beyān olmaz Fenāyī  ol me‘ānī 
                                                
188 HM: 150a, M: 67a, DE: -, SA: 63a, SB: 74b, YK: - 
 4 źātuñdur: pāküñdür SA, SB 



/ Alim Yıldız 

 

330

 
    189 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
            1 Ħalās eyle bizi bār-ı belādan 
   Elimüz al geçür rāh-ı ħaŧādan 
 
  2 Firāķ odına sūzan itme cānı 
   Umaruz vaśluñ envā‘-ı ‘aŧādan 
 
  3 Dü ‘ālem źevķını eyle ferāmūş 
   ‘Ubūr eyleye dil aġ u ķaradan 
 
  4 Nedür maķśūd me‘ānīsin beyān it 
   Bu ħāk ü nār u mā ile hevādan 
 
  5 Beķā milkine bülbül ķıla pervāz 
   Güźer ide bu gülzār-ı fenādan 
 
  6 Cemālüñe celālüñ ķılma perde 
   Açılsun ravża-ı diller śafādan 
 
  7 Sebaķ iken ledünnādan Fenāyī  
   Oķur ĥüsni kitābın ĥarf-i bādan 
 
    190 
   Mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün 
    
  1 Açıldı sırr-ı vaĥdetden ħaber ‘ayna ‘ayān oldı 
   Semā-yı cān ile gūş it ki her eşyā lisān oldı 
 
  2 Oķur seb‘a’l-meŝānī āyetin bir noķŧadan ‘ārif 
   Ledünnī ‘ilmi Ĥıżr-veş aña çünki beyān oldı 
 

                                                
189 HM: 150b, M: 67b, DE: 70a, SA: 46a, SB: 52b, YK: - 
   3 eyle: idem SA, SB  
 4 me‘ānisin: ma‘nāsın M // Bu hāk ü nār u mā: Bu hāk-i nār-ı mā SA, SB  
 5 ķıla: ide SA, SB // ide: eyle SA, SB  
 7 iken: alan SA  al SB 
190 HM: 150b, M: 67b, DE: 70a, SA: 66b, SB: 79b, YK: -   
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  3 Bu hāk ü āb ile nāruñ hevāsından göñül geçdi  
   Hümā-yı hū vü yā hūnuñ hevāsında nihān oldı 
 
  4 Derūnum ‘ālemin seyr it bu žāhir naķşa aldanma 
   Nişānın bulalı şānum nişānum bī-nişān oldı 
 
  5 Senüñ Źāt-ı kerīmüñi Fenāyī  nice vaśf itsüñ  
   Ki kān-ı lā-mekān milki saña çünki mekān oldı 
 
    191 
   Fā’ilātün fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün                   
    
  1 Zāil olsa dīdeden perde görürdi anı cān 
   ‘Ayn-ı ‘ārifde anuñ’çün her nefes olmaz nihān 
 
  2 İt vücūduñ milkine çeşm-i ĥaķīķatle nažar  
   Mažhar-ı Źāt ü śıfātı göresin anda ‘ayān 
 
  3 Küntü kenz esrārınuñ gūş eyleyü gör remzini 
   Ħilķat-i ins ile cinde bu imiş maķśūd hemān 
 
  4 Geç vücūduñ ķaŧresinden baĥr-i bī-pāyāna ir 
   Tā ki keŝretde bulasın sırr-ı vaĥdetden nişān 
 
  5 Ger bu yolda fażl-ı Ĥaķ olsa Fenāyīye refīķ  
   Ayrılıķdan ķurtulup irerdi maŧlūba her ān 
 
    192 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Śunalı sāķī-yi ‘aşķuñ ezel cām-ı ruħ-efzāyı     
   İder bezm-i cihān içre anuñ’çün bizi şeydāyī 

                                                
 4 Derūnum: Derūnuñ SA  
 5 itsüñ: eylesün SA 
191 HM: 151a, M: 68a, DE: 70b, SA: 48b, SB: 54b, YK: 34b 
 2 çeşm-i: ‘ayn-ı SA / HM ve DE’de üstte not şeklinde  
 3 Küntü kenz esrārınuñ: Küntü esrārınuñ M // cinde: cinden SA, SB 
 5 irerdi: ol irdi SA /  iridi SB 
192 HM: 151a, M: 68a, DE: 71a, SA: -, SB: -, YK: 51b 
 2 eğer: ‘ālem DE (üstte)  



/ Alim Yıldız 

 

332

 
  2 Meded-cūy olmasa eger bu eşk-i dürr-i silmīden 
   Kül eylerdi felek gibi dem-ā-dem heft deryāyı 
   
  3 Vücūdı ‘āşıķuñ meh-veş ķarīb olduķca maĥvolur   
   Nice seyr eyleye bu dil o şems-i ‘ālem-ārāyı 
 
  4 Göñül sevdā-yı sevdādan geçer bir derd-i ser deyü 
   Çeker şāne gibi zülf-i belāsın gör bu ġavġāyı 
 
  5 Görüp āb-ı sirişkim ol nihāl-i gül ne meyl eyler 
   Ne yād eyledi bülbül-veş bu gün ol serv-i bālāyı 
 
  6 Çü yoķdur ġayr-i ĥüsn-i dost cihānda sūret ü ma‘nā 
   N’ola eylerse ger zāhid ħod-edāyi vü ħod-rāyi 
 
  7 Cenāb-ı yār-i ‘ālīdür ħayāl-i vaśl ile gerçi 
   Fenāyī kesmedi dilden velī rabŧ-ı temennāyı 
 
    193 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Gider dilden göñül gel inkisārı 
   Fedā it rāh-ı Ĥaķda cümle varı 
 
  2 Göñül mir’ātını eyle mücellā 
   Göresin anda tā ki vech-i yāri 
 
  3 İki ‘ālem ķuyūdından halāś ol 
   Çekerseñ bāri çek bār-ı nigārı 
 
  4 Süvār olan semend-i ‘aşķ-ı yāre 
   Ķodı elden ‘inān-ı iħtiyārı 
 
  5 Hezār-veş ol gül-i bī-ħāra zār ol  
   Bilem dirseñ eger zār-ı hezārı 
 

                                                
 7 temennāyı: ġınāyāyı M 
193 HM: 151b, M: 68b, DE: 71b, SA: 68b, SB: 82a, YK: 51a 
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  6 Civār-ı feyż-i ķudse nāil olmaz 
   Ferāmūş eyleyen ĥaķķ-ı civārı 
 
  7 Fenāyī  içegör bir bādeden kim    
   İki ‘ālemde olmaya ħumārı 

 
    194 
   Mefāīlün mefāīlün feūlün 
    
  1 Müyesser ķıl bize yā Rabb viśālüñ 
   Görem her źerrede şems-i cemālüñ 
 
  2 Ķoma noķśān ile irgör tamāma 
   ‘Ayān it ‘aynuma ‘ayn-ı kemālüñ 
 
  3 İrerse feyż-i fażluñdan ‘ināyet 
   Bulur dil infiśālde ittiśālüñ 
 
  4 Güźer eyle ķadīmī āşiyāna 
   Neden geldüñ nedür fikr it meālüñ 
 
  5 Ĥaķīķat lem‘asından ol ħaberdār 
   Ara yirden gider bu ķīl ü ķālüñ 
 
  6 Ĥużūr-ı Ĥaķda pes nedir cevābuñ 
    Fenāyī źerrece yoķ ĥüsn-i ĥālüñ 
 
    195 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Rü’yetüñledür śafāsı cennetüñ 
   Dū cihān olmaz ‘adīli rü’yetüñ 
 

                                                
 3 bār-ı nigārı: bārī nigārı SA, SB  
 6 Ĥaķķ-ı civārı: Ĥaķķı civārı SA, SB 
194 HM: 152a, M: 69a, DE: 72a, SA: -, SB: 91a, YK: 24b  
 2 tamāma: kemāle SA, SB  
 5 lem‘asından ol haberdār: sırrına irmek dilerseñ SA, SB // gider: götür SA, SB 
 6 Fenāyi źerrece yoķ: Bulunmazsa Fenāyī  SA, SB  
195 HM: 152a, M: 69a, DE: 72a, SA: 34b, SB: 38b, YK: 26a 
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  2 Senden alur feyżi cümle kāināt 
   Ķābil-i iĥśā mıdur hiç ni‘metüñ 
 
  3 Bu te‘ayyün źerresinden ķıl halāś 
   Žāhir ola cāna şems-i rü’yetüñ 
 
  4 Keŝret-i eşyāda feyżüñ it ‘aŧā 
   Görine her cāda sırr-ı vaĥdetüñ 
 
  5 Nār-ı fürķate bizi itme ĥarīķ 
   Anı iŧfā ide āb-ı rahmetüñ 
 
  6 Ķıl şühūd-ı vaĥdet-i Źātuñ naśīb 
   Görmeyem iki cihānda fürķatüñ 
 
  7 Ey Fenāyī  ķadrini bil bu demüñ 
   Hemdem ola yār ile tā śoĥbetüñ 
 
    196 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 Fażluñ ile ķıl bize luŧf u kerem 
   Žāhir ola tā ki esrār-ı ķıdem 
 
  2 Yemm-i cūduñ reşĥasıdur dū cihān 
   Şānuña lāyıķ ne ola ez-‘adem 
 
  3 Kāinātdan yoġ iken hergiz nişān 
   Levĥ-i dilde yazdı ĥubbüñi ķadem 
 
  4 Āsitānuñ n’ola ķılsam ilticā 
   Her merāma bābuñ olur mültezem 
 
  5 Eyleye dil naķş-ı kevneynden güźer 
   Ķalmaya mir’āt-ı ķalbde hemm ü ġam 
 
  6 Fürķatüñle bālümüz ķılma melūl 
   Cām-ı vaśluñ cür‘asın śun dem-be-dem 

                                                
 3 ola: olsun SA, SB, DE (üstte) // ru’yetün: vaĥdetün SA, SB, HM (altta)  
 5 Anı iŧfā:Anı iŧfāl SA 
196 HM: 152a, M: 69b, DE: 72b, SA: -, SB: -, YK: 29b 
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  7 Fażluñ ile ķıl Fenāyīye nažar 
   Ola tā ki maĥrem-i rāz-ı harem 
 
    197 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
         1   Nefs elinde bizi yā Rab ķılma fażluñla zebūn 
   Olmayavuz tā ki hergiz rāġıb-ı dünyā-yı dūn 
 
  2 Feyż-i aķdesden irişe cism ile cāna naśīb 
   İt şühūd-ı vaĥdetüñ nūrın ‘aŧā her dün ü gün  
    
  3 Mā-sivā ķaydından eyle mahż-ı lüŧfuñla halāś 
   Taĥt-ı tesħīrüñdedür hep küllemā kāne yekūn 
 
  4 Yemm-i cūduñ ķaŧresinden buldı mevcūdāt vücūd 
   Reşĥa-ı fażl u keremdür evvelīn ü āħirīn 
 
  5 Sebķ-ı ĥüsnā maĥzeninden neş’edār it ķalbimüz 
   Žāhir ola her nefesde lem‘a-ı sırr-ı derūn  
 
  6 Māh-ı nev gibi semā-yı dilde kesb idem kemāl  
   Rū-yı baħtın bedr ide burc-ı felekde sālikūn 
 
  7 Bu vücūdı źerresini ķıl Fenāyīnüñ hebā 
   Şems-i esrāruñı eyle dāim aña reh-nümūn 
 
    198 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Sehv ü nisyānumuza yā Rabbenā ķılma nažar 
   ‘Afv u ġufrānuñdan irsün cism ile cāna eŝer 
 
  2  Yüz sürüp bābuña geldik umaruz iĥsānuñı 
   Maĥv ola resm-i sivā mir’āt-ı dilde ser-te-ser 

                                                
197 HM: 152b, M: 70a, DE: 73b, SA: -, SB: -, YK: 38a 
198 HM: 153a, M: 70a, DE: 73b, SA: 20a, SB: 89b, YK: 11b  
 1 Sehv ü : Sehv-i SA, SB // ‘Afv u : ‘Afv-ı SA  
 2 iĥsānuñı: ġufrānuñı SA, SB // dilde: dilden SA, SB 
 3 fażluñ: feyżuñ SA, SB 
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  3 Bu vücūdum ķaŧresini baĥr-i bī-pāyāna śal 
   Şems-i fażluñ lem‘asıyla źerre-veş ķıl behre-ver 
 
  4 Mā vesa‘nī nüktesinden neş’e-dār it ķalbimüz 
   Gūş-i cāna şeş cihetden irişe tā ki ħaber 
  
  5 Āşiyān-ı ķudse pervāz eyleye cān bülbüli 
   Gül‘izār-ı vaśluñ ola dem-be-dem aña maķar 
 
  6 Leyl-i fürķat zāil olup śubĥ-ı şemsüñ ķıl ‘ayān 
   Vaĥdetüñ esrārına ĥayrān göñül şām u seĥer     
   
  7 Feyż-i Źātuñdan olursa ger Fenāyīye ‘aŧā 
   Küllü şey’in hālikün śaĥrāsını eyler güźer 
 
    199 
   Mef‘ūlü mefā‘īlün mef‘ūlü mefā‘īlün 
 
  1 ‘Aşķuñ ile bizi ‘aşķun kūyına çıķar 
   Bu ġaflet-i leylden derdüñ ile sen uyar 
 
  2 Bu ħāk-i tenezzülden al elimüzi ķaldur 
   Tā ‘ālem-i ķuds ola seyr-le sülūkim her bār 
 
  3 Geçür bu ikilikden birlik iline irgör 
   Meşhūd olına her dem envār-ı cemāl-i yār 
 
  4 Bizden gidelüm bire arada ķoma perde 
   Serrāda vü đarrāda esrāruñı ķıl ižhār 
 
  5 Žāhirde vü bāŧında senden umaruz iĥsān 
   Bīmār olana yā Rab ķıl lüŧfuñ ile tīmār 
 
  6 Bülbül gibi mürġ-ı dil her demde ider efġān 
   Gūş itdi ruħuñ vaśfın ķıldı özini īŝār 
                                                
199 HM: 153a, M: 70b, DE: 73b, SA: 20a, SB: 90a, YK: 19b  
 2 seyr ile: seyri SA, SB 
 4 gidelüm: gide M   
 5 ķıl lüŧfuñla: lüŧfuñ ile ķıl SA, SB 
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  7 Ħum-ħāne-i vaĥdetden mest oldı Fenāyī  çün 
   Bu vech ile oldı ol bu bāde ile hüş-yār 
 
    200 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Görmedi miŝlini hergiz ins ü cān 
   Ĥüsnine taĥsīn ider iki cihān 
 
  2 Nice yol bulur aña ‘abd-i źelīl 
   Bī-nişāndur şānı ez-kevn ü mekān 
 
  3 Cism ü cānı yoluña iden fedā 
   Ĥāil olmaz aña arż u āsumān 
 
  4 Nite vaśf idem viśālüñ vaśfını 
   Olur esrāruñla ĥayrān kün fe-kān 
 
  5 Ey ķamu eşyāyı yoķdan var iden 
   Cümleden maķśūd vaśluñdur hemān 
 
  6 Perde-i pindārı ref‘ it aradan 
   Rü’yetüñle ola diller şād-mān 
 
  7 Vaśluñı eyle Fenāyīye ‘aŧā  
   Vaĥdetüñ sırrı ola aña ‘ayān  
 
    201 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Derdüñ ile eyleme bālümi hūn 
   Nefs elinde eyleme bizi zebūn 
 
  2 Ĥakk ola dilden rüsūm-ı mā-sivā  
   Eyle āgāh sırr-ı ezel ĥāl-i derūn 
                                                
200 HM: 153b, M: 71a, DE: 74a, SA: 47b, SB: 94b, YK: 39a 
 7 Vaśluñı eyle Fenāyīye ‘aŧā: Luŧf ile eyle Fenāyīye nažar SA, SB // sırrı ola: 

sırrını ķıl SA, SB 
201 HM: -, M: -, DE: -, SA: -, SB: 95a, YK: - 
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  3 Āşiyān-ı ķudse ire cān u dil 
   Olmayalum tā esīr-i dehr-i dūn 
 
    202 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Bī-tü ħār şod çeşm-i mā-rā dū cihān 
   ‘Ayn-ı cān-rā mī-şeved mārā ‘ayān 
 
  2 Rü’yet-i nūr-ı cemālet çūn murād 
   Ez-heme mefhūm-ı emr-i kün fe-kān  
 
  3 Sālik-i rāh-ı fenā-rā kün nažar 
   Tā nişān yābed zi-rāh-ı bī-nişān 
 
  4 Çeşm-i nīkū bāz kon bā-men niger 
   Der-heme eşyā bi-bīn sırreş nihān 
 
  5 Kes küçā bāşed sezā-yı bezm-i o 
   Çün münezzeh şān-ı ān ez-īn ü ān 
 
  6 Bāb-ı raĥmet bāzkon ber-īn ġarīb 
   Bī-güźered sālik ez-kevn ü mekān 
 
  7 Bā-Fenāyī  źerre-i derdet bi-dih 
   Ki bi-bīned şems-i Źātet dīd- cān* 
 
    203 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
                                                
 * Mahlas yok 
202 HM: 154a, M: 71b, DE: 74b, SA: 91a, SB: -, YK: 39b  
 * “ve lehū eyżen Fārisī” başlığıyla M 
 1 çeşm-i mārā: cism-i mārā SA  
 2 çün murād: çün çün murād SA 
*(1. İki dünya, gözüme sensiz diken oldu. Ama bizim can gözümüz ayân oluyor. 2. 

Kün fe-kân emrinin tamamından senin güzelliğinin nurunu görmek murat gibidir. 
3. Fenâ yolunun salikine bir bak da nişanı olmayan nişan bulsun. 4. İyi (güzel)  
gözü aç da bana bak. Gizli olan sırrı eşyanın tamamında gör. 5. Onun meclisinin 
layığı olan kimse nerededir. Zira Onun şanı şundan bundan münezzehtir. 6. Bu ga-
ribe rahmet kapısını aç (da bu) sâlik kevn ü mekandan geçsin. 7. Derdinin en kü-
çüğünü (zerresini) Fenâyî’ye ver de can gözü Zâtının güneşini görsün.)   

203 HM: 154a, M: 71b, DE: 75a, SA: 62b, SB: 74a, YK: 54b 
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  1 ‘Aŧā ķıl bize haķķānī vücūdı 
   Müyesser eyle nūrānī şühūdı 
 
  2 İki ‘ālem ķuyūdından ħalāś it 
   Kemāline irişdür fażl u cūdı 
 
  3 Güźer eyleye dil arż u semādan 
   İde tā ‘arş-ı maķśūda śu‘ūdı 
 
  4 Ķılanlar Rabb-i a‘lā remzin iź‘ān 
   Bilür sırr-ı rükū‘ ile sücūdı 
 
  5 Bu ism ü resmi ĥakk it levĥ-i dilden 
   ‘Ayān it bize nūr-ı yā Vedūdı 
 
  6 Ħalāś olmaķ dilerseñ hemm ü ġamdan 
   Gider dilden dilā źenb-i vücūdı 
 
  7 Fenāyī  bendeñi irgör beķāya 
   Senüñle ola  ķıyāmla ķu‘ūdı 
     
    204 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Firāķuñ nārı ‘uşşāķı hemīşe yaķagelmişdür 
   Olara raĥmetüñ ābı dem-ā-dem aķagelmişdür 
 
  2 Esīr-i dehr-i dūn itme sivā ķaydından it ıŧlāķ 
   Nažar luŧfıyla Mevlāmuz ‘ibāda baķagelmişdür 
 
  3 N’ola pervāne-veş olsa bu dil ‘aşķ odına sūzān 
   Cemālüñ şem‘ine yanmaķ ezel ‘uşşāķa gelmişdür 
 
  4 Bir avuç ħāk iken itdüñ bizi fażluñla çün insān 
   Bu cūd u luŧf ile iĥsān hemān Ħallāķa gelmişdür 
 
  5 Kelām-ı mā vesa‘nīyi Fenāyī  idegör iź‘ān 
   Bu sırruñ çünki āgāhı dil-i müştāķa gelmişdür 

                                                
204 HM: 154b, M: 72b, DE: 75b, SA: 20b, SB: 90b, YK: 17b  
 1 nārı: nār-ı SA,SB  
 2 luŧfıyla: luŧf ile SA, SB  
 5 Kelām-ı: Kelāmı SA 
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    205 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 ‘Aşķa düşdi cān u dil ķoduķ ķamu tedbīrimüz 
   N’eylesün dil bu imiş Ĥaķdan ezel taķdīrimüz 
 
  2 Ŧā‘at ü zühdüñ ecrini sūfī ehl-i źevķe sor 
   Biz mürīd-i ‘āşıķuz ‘aşķ-ı ebeddür pīrimüz 
 
  3 Aśĥāb-ı Kehfüñ nüktesin fehm itse n’ola cān u dil 
   Źāte’l-yemīn źāte’ş-şimāl kehfindedür Ķıŧmīrimüz 
 
  4 Çün dem-i Rūĥü’l-ķudüsden ‘Īsa-veş buldıķ ĥayāt 
   Tā ezel ol dāyedendür yevm-i fıŧrat şīrimüz 
 
  5 ‘Ālleme’l-Ķur’ānüñ anla ey Fenāyī ma‘nāsın 
   Levĥ-i maħfūžuñ ĥurūfuñ keşf ider tefsīrimüz 
 
     206 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 İreli lem‘a  cāna sırr-ı Hūdan  
   Ferāġ-ı bālümüz vardur ķamudan  
 
  2 Nuķūş-ı ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Güźer eyleyelüm her reng ü būdan 
 
  3 Oķıyan noķŧadan ‘ilm-i ledünni 
   ‘Ubūr eyler be-küllī  güft ü gūdan 
 
  4 Viśālüñ źevķini eyle müyesser 
   Geçür ķalbimüzi bu hā vü hūdan 
 
  5 Bulanlar bāb-ı tevĥīde dühūli 
   İrişdi śadra baķarken ķapudan 
                                                
 2 Nažar luŧfıyla Mevlāmuz: Nažar-ı luŧf ile Mevlā HM 
 4 insān: iĥsān M 
205 HM: 154b, M: 72b, DE: 76a, SA: -, SB: 33a, YK: 21a 
 2 zühdüñ ecrini: zühd ücretini DE, SA / zühd ücretin M 
206 HM: 155a, M: 73a, DE: 76b,SA: 49a, SB: 55b, YK: 33b 
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  6 Bu gün evc-i kemāle irmeyen cān 
   Ħalās olmadı yārın cüst ü cūdan 
 
  7 Cihāt-ı sitti selb eyle Fenāyī  
   ‘Ubūr it ħāk ü nār ü bād u śudan 
 
    207 
   Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
    
  1 Geldi ‘izzet ile eyyām-ı śıyām 
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
   Umaruz ĥāśıl ola cümle merām 
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
 
  2 Bizi irgördi çü bu eyyāma 
   Luŧfını eyledi ħāśś ü ‘āma 
   Nice taĥrīr ide fażluñ ħāme 
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
 
  3 Şehr-i Şa‘bān ü Receble Ramażān 
   Vaĥdeti sırrın iderler i‘lān 
   Mebde’ üçdür bu maķāmāta hemān 
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
 
  4 Mürġ-ı ķudsiyle olup dem-sāz 
   Sem‘-i cāna ire ġaybdan āvāz 
   Vaŧan-ı aśla idegör pervāz  
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
 
  5 ‘Ārifān itdi ‘urūc eflāke 
   Baķmadılar bu ĥażīż-i ħāke 

                                                
 2 reng ü būdan: reng-i būdan SA, SB  
 3 ‘Ubūr eyler: ‘Ubūr eyleye SA  
 4 hā vü : hāy ü SA, SB 
 7  selb eyle: selb iden SA, SB //  ‘Ubūr it: Çeker bu SA, SB 
207 HM: 155b, M: 73a, DE: 77a, SA: 54b, SB: 62a, YK: 44a  
 1 śıyām: żiyā YK 
 2 fażluñ: fażlı HM, DE. 
 4 ķudsiyle: ķudsī ile M / Vaŧan-ı aśla: Vaŧanı aśla SA, SB 
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   İrdiler Ĥażret-i nūr-ı pāke 
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
 
  6 Ref‘ ola çünki ‘ayından perde 
   Gördi maŧlūbını baĥr ü berde 
   Hāżır u nāżır odur her yerde 
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
 
  7 Bizi yoķdan nice itdüñ-ise var 
   Yine fażluñı sen eyle ižhār 
   İt Fenāyīye ‘aŧāñı her bār 
   Ķılalum ĥamd ü ŝenā Mevlāya 
 
    208 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Dīde-i ġam-dīdeyi bu hvāb-ı ġafletden uyar 
  Žāhir ola her nefesde ‘aynına tā ‘ayn-ı yār  
 
  2 Vuślatuñ gülzārına cān bülbüli eyler fiġān 
  Ol gül-i śad-berg içündür dāimā zār-ı hezār 
 
  3 İrmege şem‘-i cemāli bezminüñ envārına 
  Perr ü bāli eyle sūzān ey göñül pervāne-vār 
 
  4 ‘Ayn olursa ‘ayn-ı ‘ālem ‘ayn-ı ‘uşşāķa n’ola 
  Vech-i ma‘şūķ eyledi çün cāna sırrın āşikār 
 
  5 Āşiyān-ı ķudse pervāz eylesün şehbāz-ı dil 
  Lā-mekān milki hümāsın ķılmaġa her dem şikār 
 
  6 Ķıl ‘ināyet levĥ-i dilden ĥakk ola resm-i sivā 
  Vir Ĥabībüñ ĥürmetine bezm-i vaśla iķtidār 
 
  7 Cürm ile taķśīrine ķılma Fenāyīnüñ nažar 
  Feyż-i Źātuñdan aña eyle ‘atāñı bī-şümār 
 
 
                                                
 5 nūr-ı pāke: nūrı pāke SB 
208 HM: 156a, M: 74a, DE: 77b, SA: 17a, SB: 20a, YK: 19a  
 1 tā ‘ayn-ı yār: dīdār-ı yār SA, SB  
 2 gül-i śadberk : gül-i bī-hār SA, SB  / zār-ı hezār: zār u hezārSA, SB 
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    209 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Belā bezmi bu ħalķa gerçi dündür 
  Velī ‘āriflere ol gün bugündür 
   
  2 Bu bezmüñ sāķisi cümle bir iken 
  Kimi a‘lā kimi ednā niçündür 
 
  3 Gel ey ‘aşķ eri ķoma ‘aşķı elden 
  Nažargāh-ı Ħudā sırr-ı derūndur 
 
  4 Güźer eyle nüķūş-ı kāinātdan 
  Göñül virmek aña ‘ayn-ı cünūndur 
 
  5 Ĥaśīn-ı ĥıśn-ı źikre dāħil olan 
  Dü ‘ālem ħavf ü hüznünden maśūndur 
 
  6 Ne mümkündür semā-yı ķudse pervāz 
  Hevā-yı nefs elinden kim zebūndur 
 
  7 Fenāyī  bendeñ irgör nūr-ı Źāta 
   Bu sırra vāķıf olan ‘ayn-ı nūndur 
 
  210 
 Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

  
  1 Ĥarīm-i vaśluña ķıl bizi maĥrem 
   Kerem lüŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
   Dil-i maĥzūn ola şādān ü ĥurrem  
   Kerem lüŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
 
  2 Nice bir olalum fürķatde ‘atşān 
   Zülāl-i feyż-i fażla eyle reyyān 
   Tecellī-i cemālüñi ķıl iĥsān 
   Kerem lüŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
                                                
209 HM: -, M: -, DE: -, SA: 17a, SB: 20b, YK: 18a 
210 HM: 156a, M: 74a, DE: 78a, SA: 5a, SB: 5b, YK: 6a  
 1 Dil-i maĥzūn: Dil-i nā-şād SA, SB  
 3 ‘izz ü ĥużūra: ‘izz-i ĥużūra SA  
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  3 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
   Nemüz ola sezā ‘izz ü ĥużūra 
   İre tā cān ü dil źevķ u sürūra 
   Kerem lüŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
 
             4 ‘Ademden çünki var itdüñ ‘ibādı 
   ‘Ayān eyle yine rāh-ı reşādı 
   İrişdür vaĥdet-i Źāta fu’ādı 
   Kerem lüŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
 
  5 Cenābuñdan olursa ger ‘ināyet 
   Bir olur sālike ġāyet bidāyet 
   Kemāl-i cūduña yoķ ĥadd ü ġāyet 
   Kerem lüŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
 
  6 Gider dilden rüsūm-ı mā-sivāyı 
   Beķā iķlīmine irsün Fenāyī 
   ‘Ayān it ‘aynuma ‘ayn-ı liķāyı 
   Kerem lütf u ‘ināyet eyle yā Rab 

 
    211 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Şühūd-ı nūr-ı Źātuñ ķıl müyesser 
   Değil bir kerre in‘ām it mükerrer 
 
  2 İki ‘ālem ķuyūdından ķıl ıŧlāķ 
   Ola nūruñla cism ü cān münevver 
 
  3 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ itsün ĥicābın 
   Kitāb-ı ĥüsnüñi dil ide ezber  
 
  4 Göñül mir’ātını eyle muśaffā 
   Nümāyān ola tā ki vech-i enver 

                                                
 5 ger ‘ināyet: kerem-i ‘ināyet SB // yoķ ĥadd ü ġāyet: yoķ durur ġāyet SA, SB  
 6 irsün: irgör SA, SB 
 * 6. dörtlüğün 2. mısrası ile 3. mısrası SA ve SB’ de yer değiştirmiş. 
211 HM: 156b, M: 75a, DE: 78b, SA: 19b, SB: 88a, YK: 20a 
 3 ‘Arūs-ı ma‘nā: ‘Arūsı ma‘nā SB  
 5 tār-ı zülfüñ: tān-ı zülfüñ SB 
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  5 Sābā çün tār-ı zülfüñ ķıldı taĥrīk 
   Dü ‘ālem oldı būy ile mu‘aŧŧar 
 
  6 Güźer itdi nüķūş-ı kā’inātdan 
   Cemālüñ olalı dilde muśavver 
 
  7 Beķā illerine irsün Fenāyī  
   Aña ķıl feyż-i Źātuñı muķadder 
 
    212 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Her işi işleyen śun‘-ı Ħudādur 
 Bu sırrı añlamayan uyķudadur 
 
 2 ‘Aķıl irmez anuñ ĥikmetlerine 
 Meger ol kim Ĥaķ ile āşinādur 
 
 3 Ķamu ĥāli bozan oldur düzen ol 
 Niçün ‘āķıl bu ma‘nādan cüdādur 
 
 4 Odur žāhirle bāŧında çü mevcūd 
 Ara yirde bu ne çūn u cerādur 
 
 5 Kimi nāsuñ tecellīden urur dem 
 Kimisi ibtilāya mübtelādur 
 
 6 Kimin esrārına eyledi vāķıf 
 Kimi maġlūb-ı nefs ile hevādur 
 
 7 Dü ‘ālem emrine cümlesi münķād 
 Gerek dervīş gerek şāh u gedādur 
 
 8 Ķo ġayrı ‘ārif ola merd-i kāmil 
 Bu sözi cān ile gūş it sañadur 
 
 9 Fenādan geç iriş milk-i beķāya 
 Hüve’l-Ĥayyü Hüve’llāhü’l-Bāķīdür 
  
                                                
212 HM: -, M: -, DE: -, SA: 21a, SB: 22a, YK: 13a 
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  10 Vücūduñ sidresin ŧūbāya irgör 
  Ki ‘ārifler maķāmı müntehādur 
 
  11 Se‘ādet ol ķuluñdur kim Fenāyī  
   Delīli ħanedān-ı Muśŧafādur 
 
    213 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Yiter itdi firāķuñ cānı sūzān 
   Viśālüñ źevķini yā Rab ķıl iĥsān 
 
  2 Tecellī-i cemālüñ eyle in‘ām 
   Değil bir kez mükerrer eyle her ān 
 
  3 Bu cism ü cāna her dem žāhir olsun 
   Rumūz-ı külle yevmin hüve fī şe’n 
 
  4 İki ‘ālem ķuyūdından halāś it 
   Aradan ref‘ ola hergiz īn ü ān 
 
  5 Bu dil mir’ātını eyle mücellā 
   Nümāyān ola dirseñ vech-i cānān 
 
  6 Levĥ-i dilden ĥakk ola naķş-ı sivā 
   Dīdeden olmasun envāruñ nihān 
 
  7 Nūr-ı Źātuñ ķıl Fenāyīye ‘aŧā 
   Bu durur maķśūd hemān her dū cihān 
 
    214 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    

                                                
213 HM: 156b, M: 75a, DE: 79a, SA: 47a, SB: 94a, YK: 39b  
 1 itdi: itdüñ SA 
 2 kez: kerre SB  
 3 Rumūz-ı: Rumūzı SA, SB  
 6 naķş-ı sivā: naķş-ı mā-sivā SB 
214 HM: 157a, M: 75b, DE: 79a, SA: 70a, SB: 95b, YK: 50a  
 3 hezār-veş olma: hezār olma M, DE  
 * SA ve SB nüshalarında ilk dört beyit yok. Gazel bu iki nüshada beşinci beyitle 

başlıyor. 
 5 cān-ı imkānı: kān-ı imkānı SA, M / - imkānı SB   
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  1 Tecellī-i cemālüñle mücellā ķıl dil ü cānı  
   Şu‘ā-yı  ŧal‘atüñ eyle iki ‘ālemde erzānī 
 
  2 Nice bir berr-i fürķatde olalum vaśluña teşne  
   Zülāl-i feyż-i fażluña ġarīķ it cān-ı ‘aŧşānı 
 
  3 Fenā gülzārına cānā hezār-veş olma gel mesrūr  
   Senüñ gibinüñ uçmışdur bu gülzāruñ hezārānı  
 
  4 Geçüp bu naķş ü śūretden irişdür sırr-ı ma‘nāya 
   Nümāyān ola eşyāda rumūz-ı vech-i Raĥmānī 
 
  5 Hümā-yı Hū vü yā Hūnuñ hevāsında idem pervāz 
   Güźer eyleye fażluñla dil ü cān cān-ı imkānı 
 
  6 Żiyā-yı şems-i Źātuñdan ‘aŧā it cān-ı müştāķa 
   Gider varlıķ ĥicābını gerek žulmāni nūrānī 
 
  7 Fenāyī  maĥv-ı maĥż eyle fenā rāhında gel varı 
   Beķā iķlīmine ‘azm it açıla sırr-ı Sübhānī 
 
    215 
  Mefā’īlün mefā’īlün fe’ūlün 
                           
  1 Viśāl-i bezmüñe ķıl bizi lāyıķ    
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
   Ki tā mekşūf ola sırr-ı ĥaķāyıķ 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  2 Ne deñlü çoġ-ise ‘abdüñ ķuśūrı 
  Anı maĥveyleye ‘afvuñ žuhūrı 
   Devām üzre müyesser ķıl sürūrı 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  3 Nice bir olalum fürķatde ‘aŧşān 
  Zülāl-i feyż-i fażla eyle reyyān 

                                                
 7 vārı: vāruñ M 
215 HM. 157b, M: 76a, DE: 79a, SA: 8a, SB: 9a, YK: 8a  
 2 ‘afvuñ: ‘afvı SA, SB 
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   Tesellī-i viśālüñ eyle iĥsān 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  4 Śudūr eylerse nisyān ile evzār 
  Nažar ķılma aña ey Rabb-i Ġaffār 
   Umaruz lüŧf-ı iĥsānuñı her bār 
  ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  5 Bir avuç ħāki itdüñ çünki insān 
  ‘Aŧā ķılduñ aña envā‘-ı iĥsān 
   Cenābuñdan olur her derde dermān 
  ‘İnāyet eyle Sübĥānum meded it 
 
   216 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
     
  1 Nūr-ı vechüñ dīde-i ġam-dīdeden ķılma ba‘īd 
  Žāhir ola aña dāim sırr-ı min ĥabli’l-verīd 
 
  2 Nūş iden cām-ı viśālüñ cür‘asın görmez humār 
  Her dem eylerse ‘aceb mi yek nefesde iki ‘īd 
 
  3 Bu fenā rāhında iden cāme-i cismi ‘adem 
  Hayy ü Bāķīden ‘aŧā olsa n’ola lübs-i cedīd 
 
  4 Rabbi zidnī lem‘asından neş’e-dār it cānumuz 
  İki ‘ālemde olalum mažhar-ı hel min mezīd 
 
  5 Āşiyān-ı aśla pervāz eyleye cān bülbüli 
  Ketb olına āsümān-ı ķudse kevkebi sa‘īd 
 
  6 Cān virenler rāh-ı Ĥaķda ķan bahā dīdār olur 
  Vaśluña şükrāne virdi cānını oldı şehīd  
 
  7 Şems-i Źātuñdan irerse ger Fenāyīye żiyā 
  Sırr-ı vaĥdet keşf olup olurdı fenninde ferīd 
 

                                                
 5 ‘Aŧā ķılduñ: ‘Aŧā it SA 
216 HM: 157b, M: 76b, DE: 79a, SA: 10b, SB: 12a, YK: -  
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    217 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
   1 Nüķūş-ı resm-i kevneynden ħalās it bu dil ü cānı 
   Viśālüñ źevķıni eyle iki ‘ālemde erzānī 
 
  2 Şühūd-ı nūr-ı vaĥdetden irişse cānuma feyżüñ 
   Ĥicābı aradan ref‘ it gerek žulmāni nūrānī 
 
  3 İki ‘ālem vücūdı kim aña āyīnedür vechüñ 
   Ne bilsüñ zāhid-i miskīn rumūz-ı īn ile ānı 
 
  4 Geçür cisr-i mecāzīden bulalum aśl-ı maķśūdı 
   Haķīķat üzre fehm ide dil ü cān sırr-ı insānı 
 
  5 Cihān ü cān verāsından ‘urūc eylerdi cān ü dil 
   Olursa maĥż-ı cūdından eger tevfīķ-i Rabbānī 
  
  6 Ħayālüñ derdine düşen kemāl-i ĥayrete irdi 
   İderseñ Mūsa-veş Ŧūr-ı vücūduñda münācātı 
 
  7 İdenler Mūsa-veş Ŧūr-ı fenāda varını īŝār 
   Terānī sırrına irüp kemālin buldı noķśānı 
 
  8 ‘Aceb sevdāya düşmişdür viśālin isteyen ‘āşıķ 
   Geçer sevdā-yı sevdādan bulan sevdā-yı cānānı 
 
  9 Ĥarīm-i vaśluña eyle Fenāyī  bendeñi maĥrem 
   İde śāĥibine īśāl geçen ‘ahd ile peymānı 
 
 
    218 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ey cemālüñ lem‘asından źerredür nūr āfitāb 
   Pertevinden zülfüñ[ün] āşüftedür her dem seĥāb 
                                                
 6 olur : alır M // virdi: ķıldı SA 
217 HM: 158a, M: 76b, DE: 81a, SA: 71a, SB: 97a, YK: 53b  
 1 Nüķūş-ı resm-i kevneynden: İki ‘ālem ķuyūdından SA üstte not, SB 
218 HM: -, M: -, DE: -, SA: 72a, SB: -, YK: - 
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  2 Śarśarından kibriyānuñ heft deryā dem-be-dem 
   Ĥayret emvācında eyler ķaŧre gibi ıżŧırāb 
 
  3 Evvel āħir çünki sensin cümleden maķśūd olan  
   Şems-i vechüñ seyr iden lākin seĥāb āhın ĥicāb 
 
  4 ‘Aķl-ı ser-gerdān felek-veş nice bulsun aña rāh 
   Rūĥ-ı ķudse deng ider ol dergāh-ı ‘ālī-cenāb 
 
  5 Źāt-ı bī-çūnı taśavvurdan münezzehdür anuñ 
   Ey Fenāyī  söz haŧā va’llāhü a‘lem bi’ś-śavāb 
 
    219 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Yanar pervāne-veş cānum cemālüñ şem‘-i tābından 
   Meger kim ŧal‘atuñ şemsi ‘ayān oldı niķābından 
 

2 Çün açdı zülf-i tābından bize luŧf u kerem bābın 
O ĥarf ü noķŧaya baķ kim neler fetĥ itdi bābından 

     
3 Muŧahhar cism ü rūĥānī ne ŧurfa sāķīdür ol kim 

Bu cān ĥayrān u mest olup leb-i la‘lī şarābından 
 

4 Zehī necm-i sa‘ādet kim anuñ bīdār ola baħtı 
Yüzünden perde ref‘ olup güneş çıķa ĥicābından 

 
5 Nihāyetsiz olan ĥüsnüñ Fenāyī  nice vaśf itsün 

   Ŧutılur nuŧķı eflāküñ suāl itsem cevābından 
 
    220 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Nār-ı hicrāna dilerseñ cānı sūzān olmasun 
   Vāśıl ol bir yāre kim şānında hicrān olmasun 
 

                                                
219 HM: -, M: -, DE: -, SA: 50a, SB: 56b, YK: 32b 
220 HM: 158b, M: 77a, DE: 81b, SA: 44b-50b, SB: 51a-56b, YK: -  
 1 cānı: cān SA, SB   
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  2 Ey śabā ref‘ it ĥicābı ol gül-i bī-hārdan 
   Bülbül-i bāġ-ı belānuñ kārı efġān olmasun 
 
  3 Āb-ı vaśluña nice bir teşne ola cān u dil 
   Śun seķāhüm Rabbühüm cāmını ‘aŧşān olmasun 
 
  4 Dem-be-dem ķıl küntü kenzüñ sırrını ‘ayne ‘ayān 
   Nūr-ı Źātuñ dīdeden her demde pinhān olmasun 
 
  5 Hāl-i haddüñ naķşına ālūde oldı işbu cān 
   Kimseler bu vech ile āşüfte-i cān olmasun 
 
  6 Bulduñ ise hüve fī şe’n şānına cānā vüśūl 
   Maĥv idüp şān-ı vücūduñ özge bir şān olmasun 
 
  7 Şems-i Źātun źerresinden ķıl Fenāyīye nažar 
   Ola bir enžāra mažhar ĥadd ü pāyān olmasun 
 
    221 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
      
  1 Ketb idicek kān-ı mā-kān levĥ-i maĥfūža ķalem 
   Kenz-i maħfīden žuhūra geldi eşyā lā-cerem 
 
  2 Küntü kenz esrārınuñ miftāĥı ol kān-ı kerem 
   Anuñ içün buldı mevcūdāt vücūdı ez-‘adem 
 
  3 Lüŧf u ķahrı žāhir olup buldı her biri kemāl 
   Oldı der-bezm-i elest ķālū belā ķālū ne‘am 
 
  4 Nüsħa-ı sırr-ı ezelden noķŧa-ı devr-i vücūd 
   Ķıldı çün pergār-ı vaĥdetle dü kevni der-ĥarem 
 
  5 Maŧla‘-ı nūr-ı hüdāsın mažhar-ı fażl-ı İlāh 
   N’ola lüŧfuñla olursaķ dāħil-i beyt-i ĥarem 
 
  6 Senden alındı ‘ulūm-ı evvelīn ü āħirīn 
   Şol zamān ki ‘ālem-i ıŧlāķa naśb itdüñ ‘alem 
 
                                                
 7 Şems-i źātun źerresinden: Yemm-i cūduñ ķaŧresinden SA, SB // Ola bir inžāra 

mažhar: İre bir baĥre ki aña SA, SB 
221 HM: 159a, M: 77b, DE: 82a, SA: 50b, SB: 56b, YK: 29a  
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  7 Cān u dilden işiğüñde ķul olan görmez ĥicāb 
   Bende-i hāśśuñ odur kim aña tiryāķ ola sem 
 
    222 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Āsümān-ı dil bula yā Rabbenā her dem śafā 
   Şems-i Źātuñdan irişsüñ źerre-veş cāna żiyā 
 
   2 Fażl u iĥsānuñla bulmışdur ĥayātı kāināt 
   Cān u diller derdine senden olur yine devā 
 
  3 Žulmet-i kibr ü riyāyı levĥ-i dilden eyle ĥak 
   Žāhir ola dem-be-dem tā anda nūr-ı Kibriyā 
 
  4 Bu rüsūm-ı kāinātdan ey göñül eyle güźer 
   ‘Āķıl-isen maķśad-ı aķśāya sa‘y it dāimā 
 
  5 Aç cemālüñ perdesin ‘uşşāķa ref‘ ola ĥicāb 
   Žāhir ola şeş cihetden dīdeye ‘ayn-ı liķā 
 
  6 Nice demler rāh-ı Haķda bād-veş yelmek gerek 
   Ĥażretinden bir selām-ı cān-fezā vire śabā 
 
  7 Yemm-i cūduñ ķaŧresinden buldı ‘ālemler vücūd 
   Feyż-i Źātuñ n’ola olursa Fenāyīye ‘aŧā 
 
    223 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
              1 İrişdür feyż-i fażluñı fuāda    
   Viśālüñ bābını eyle küşāde 
 
  2 Kitāb-ı ĥüsnüñi yaz levh-i cāna 
   İdelüm ĥarfsiz śavtsız ifāde 
 

                                                
 7 tiryāķ: büryān M 
 * Mahlas yok 
222 HM: 159b, M: 78a, DE: 82b, SA: 79b, SB: -, YK: -  
 1 her dem śafā: źevķ u śafā SA  
 2 Fażl u : Fażl-ı SA 
 7 n’ola olursa: ne olur SA, SB 
223 HM: 159b, M: 78a, DE: 83b, SA: 78b, SB: -, YK: -  
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  3 Kemāl-i cūduña yoķ ĥadd ü pāyān 
   Umaruz cūduñ ola fevķa’l-‘āde 
 
  4 Śırāŧ-ı müstaķīme ķıl hidāyet 
   Yolumuz ire tā rāh-ı reşāde 
 
  5 Münezzeh gerçi şānuñ şeş cihetden 
   Görinür yine nūruñ cümle cāda 
 
  6 Göñül mir’ātını eyle mücellā 
   Ola meşhūd ne var arż u semāda 
 
  7 Fenāyī  bendeñi geçür fenādan 
   ‘Aŧā ķıl Źātuñı yevm-i beķāda 
 
  8 Dü ‘ālem ĥubbını ĥakkeyle dilden 
   Fenāyī  ķuluñı irgör murāda 
 
    224 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 Ey dil ü cān derdine dermān iden Ķādir Hudā 
   Şems-i Źātuñ źerresinden cānumuza vir żiyā 
 
  2 Lī ma‘a’llāh lem‘asından neş’e-dār it cānumuz 
   Levĥ-i dilden ĥakkola bu kān ü imkān muŧlaķā 
 
  3 Yemm-i cūduñ reşĥasından buldı ‘ālemler vücūd 
   Feyż-i fażluñla olursa n’ola cūduñdan ‘aŧā 
 
  4 Nice demler rāh-ı Ĥaķda bād-veş yelmek gerek 
   Ĥażretüñden bir peyām-ı cān-fezā vire żiyā  
 
 
 

                                                
 * 7.  beyit sadeceSA’da bulunuyor. 
224 HM: 160a, M: 78b, DE: 83b, SA: -, SB: -, YK: - 
 2 kān ü : kān-ı M 
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    225 
   Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
       

1 Ey bülbül-i bāġ-ı elest cānān ilinden vir ħaber 
   Ol bādeden olduñsa mest cānān ilinden vir ħaber 
 

2 Aç vech-i ma‘nādan niķāb ķalmasun arada ĥicāb 
   İtdüñ ise ger fetĥ-i bāb cānān ilinden vir ħaber 
 

3 Arzulayup nūr-ı cemāl dost iline aç perr ü bāl 
   Ol lāyıķ-ı bezm-i viśāl cānān ilinden vir ħaber 
 

4 İster iseñ derde devā geç fānī gülden muŧlaķā 
   Bu yolda ķıl cānuñ fedā cānān ilinden vir ħaber 
 

5 Śıdķ ile ol Mevlāya ķul her ‘öźrimüz olsun ķabul 
   Bulsun Fenāyī  de vüśūl cānān ilinden vir ħaber  
 
    226 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Nažar ķıldı yine luŧf ile Allāh 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
   İdüp sırrına vāķıf ĥāle āgāh 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
 
  2 İçürdi cür‘asın bezm-i belādan 
   Ħalāś itdi dil ü cānı belādan 
   Geçürdi ķalbimüz resm-i sivādan 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
 
                                                
 * Mahlas yok.  
225 HM: 160a, M: 79a, DE: 84a, SA: 19b, SB: 87b, YK: -  
 1 Ol bādeden: Ol būy ile  SA, SB  
 2 İtdüñ ise: İtdüñse SB 
 4 gülden: yoldan M 
226 HM: 160b, M: 79a, DE: 84b, SA: 58b, SB: 67b, YK: 46b  
 *SA ve SB nüshalarında şiirin tamamında son beyitler “eş-şükrü lillāh” yerine “el-

ĥamdü li’llāh” şeklinde yer alıyor.  
 4 nažar ķılmaz: nažar ķılma HM, DE  
 7 yekūnü küllemā kān: yekūnü mā kān SA, SB 
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  3 Cemāli pertevi ŧutdı cihānı 
   Münevver eyledi cism ile cānı 
   N’ola eylerse Źātını nihānī 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
 
  4 Ķuśūrına nažar ķılmaz ‘ibāduñ 
   Açar yollarını rāh-ı reşāduñ 
   Murādını virür her nā-murāduñ 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
 
  5 Anuñ emriyle devr eyler nüh eflāk 
   Kemāl-i ķudretin ‘aķl itmez idrāk 
   Nice şükr  ide aña bir avuç ħāk 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
 
  6 Ķamu mevcūda sen virdüñ vücūdı 
   Sañadur cümlenüñ yine sücūdı 
   Umar bu haste-dil nūr-ı şuhūdı 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
 
  7 Fenāyī  külle yevmin hüve fī şe’n 
   Bu remzüñ ma‘nāsını eyle iź‘ān 
   Anuñdur çün yekūnü küllemā kān 
   Diyelüm dāimā eş-şükrü li’llāh 
 
    227 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
     
  1 ‘Aŧā eyle bize nūr-ı ‘ayānı 
   Nümāyān ola tā rāz-ı nihānī 
 
  2 Nuķūş-ı ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Beyān olsun dile sırr-ı me‘ānī 
 
  3 Bizi nār-ı firāķa ķılma sūzan 
   Viśālüñle ķıl iĥyā mürde cānı 
 
  4 İki ‘ālem ķuyūduñdan ħalāś it 
   Ara yirden gider īn ile ānı 

                                                
227 HM: 161a, M: 80a, DE: 85b, SA: 78b, SB: -, YK: - 
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  5 Nažar ķıl lī me‘allāh lem‘asından 
   Güźer eyleye dil heft āsumānı 
 
  6 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ ide hicābın 
   Ola žāhir ki tā sırr-ı meŝānī 
 
  7 Bu dil safĥında ketb olan me‘ānī  
   Ne nüsħadur bulınmaz aña ŝānī  
 
    228 
   Fā ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Cān u dil şehrin ezelden eyledüñ yaġmā-yı ‘aşķ 
   Ol vecihden düşdi bu ‘ālemlere ġavġā-yı ‘aşķ 
 
  2 Gel gülistān seyrin eyle çık ķafesden ey hezār 
   Cennet-i ķudse ‘urūc it bulasın me’vā-yı ‘aşķ 
 
  3 Derde düşendür bilenler ehl-i derdüñ ĥālini 
   Gör nice ‘ārifleri Mecnūn ider Leylā-yı ‘aşķ 
 
  4 Žāhir olup sırrımuz ‘ālemlere fāş eyledi 
   Hemdem olaldan bu sırra noķŧa-ı sevdā-yı ‘aşķ 
 
  5 Çünki mevcūd nuŧķ-ımış ‘ālemde ‘aşķ ķāim-maķām 
   Bize bildürdi Fenāyī rehber-i Mevlā-yı ‘aşķ 
 
    229 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Yā İlāhi saña ma‘lūm ĥālümüz 
   Ġayrı kime diyelüm aĥvālümüz 
 
  2 Ķalbimüz levŝ-i sivādan eyle pāk 
   Ola nūruñla münevver bālümüz 
                                                
 1 rāz-ı nihānı: rāz u nihānı SA  
 7 me‘ānī: Fenāyī SA, M  / Fenāyī HM ve DE’de mısranın üstüne not edilmiş. 
228 HM: 161a, M: 80b, DE: 85b, SA: 30b, SB: 34a, YK: -  
 2 seyrin eyle: seyr eyle SA, SB  
 5 rehber-i: rehberi SA, SB 
229 HM: 161b, M: 80b, DE: 85b, SA: 28a, SB: 30b, YK: 21a 
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  3 Remzi bī-yanŧıķ kelāmın ķıl ‘ayān 
   Aradan ref‘ eyle ķīl ü ķālümüz 
 
  4 Śaĥn-ı vaĥdet ŧāli‘inde ķur‘amuz 
   Śalıcaķ ferħunde gele fālümüz 
 
  5 Luŧf ile eyle Fenāyīye nažar 
   Kıl muvāfıķ emrüñe ef‘ālümüz 
   
  6 Dem-be-dem senden Fenāyī  luŧf umar 
   Bula tafśīlini tā icmālümüz 
 
 
    230 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 Dūr olma ‘āķıl iseñ śoĥbet-i cānāndan 
   Fehm idüp źenb-i vücūdı ey göñül geç cāndan 
 
  2 Vaĥdet-i Źāta olur keŝret-i eşyāda güvāh 
   Ġayrıyi maĥv eyleyüp bir lem‘a duy ‘irfāndan 
 
  3 Ref‘ idüp zāhid ĥicābı gel hüviyyet ĥāśıl it 
   Żāyi‘ itme naķd-ı ‘ömri al ħaber iħvāndan 
 
  4 Verd-i bī-hemtā içündür ‘andelībüñ nālesi 
   Bülbülüñ zārı değildür ġonca-ı ħandāndan 
 
  5 Sāki-i bezm-i ezelden nūş iden cām-ı śafā   
   Ger güźer ķılsa ‘aceb mi ‘ālem-i imkāndan 
 
  6 Fetĥ olup bāb-ı me‘ānī keşf olup esrār-ı Ĥaķ 
   Źerrece ihsān olursa pertev-i Raĥmāndan 
 
  7 Śanma ki her ŧālib irer ol bisāŧ-ı ķurbete 
   Maĥż-ı fażlından umaruz ‘add ide a‘yāndan 
 
                                                
 * 6. beyit SA ve SB’de yer alıyor. Diğer nüshalarda yok. 
230 HM: 161b, M: 81a, DE: 86a, SA: -, SB: -, YK: 34a  
 2 eşyāda: eşyā HM 
 * Mahlas yok 
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    231 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Bizi nār-ı firāķa ķılma sūzān  
   Tesellī-i viśālüñ eyle iĥsān 
 
  2 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ ide ĥicābın 
   Ola eşyāda envāruñ nümāyān 
 
  3 İkilik perdesin ķaldur aradan 
   Ki žāhir ola cāna vech-i cānān 
 
  4 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
   Umaruz ‘afv ü ġufrānuñı her ān 
 
  5 Bu şānı bī-nişān ide dem-ā-dem 
   Rumūz-ı külle yevmin hüve fī şe’n 
 
  6 Śırāŧ-ı müstaķīme ķıl hidāyet 
   Yine her müşkili sen eyle āsān 
 
  7 Fenāyī  bendeñ irgör her merāma 
   Kemāl-i cūduña yoķ ĥadd ü pāyān 
 
 
    232 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Sehv ü nisyānumuza yā Rabbenā ķılma nažar 
   ‘Afv u ġufrānuñdan irsün cism ile cāna eŝer 
 
  2 Her ne deñlü çoķ olursa ķulda noķśān ü zelel 
   Źerre-i fażluñ Efendi iki ‘āleme yeter  
 
  3 Bir nažarda yoġ-iken buldı vücūdı kāināt 
   Yemm-i cūduñ ķaŧresinden žāhir oldı baĥr ü ber  
 
                                                
231 HM: 162a, M: 81a, DE: 86b, SA: 79a, SB: -, YK: -  
 4 ‘afv u : ‘afv-ı SA  
 5 Rumūz-ı: Rumūzı SA 
232 HM: 162a, M: 81b, DE: 87b, SA: 80a, SB: -, YK: -  
 1 Sehv ü : Sehv-i SA // ‘Afv u : ‘Afv-ı SA  
 4 Dū-cihānuñ: Bu cihānuñ SA 
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  4 Bu cihānuñ leźźetinden ey göñül yum ‘aynuñı 
   Ĥāśıl ola ‘ayn-ı cāna sırr-ı mā zāġa’l-baśar 
 
  5 Ĥakk olına levĥ-i dilden ĥubb-ı resm-i mā-sivā 
   Sebķ-ı ĥüsnā lem‘asından eyle bizi behre-ver 
 
  6 Sālik-i rāh-ı fenāya eyle tevfīķuñ refīķ 
   İrişüp sırr-ı beķāya bir ola şām u seĥer 
 

6 Nār-ı ‘aşķuña Fenāyī  nice sūzān olmasun    
         Şem‘-i ĥüsnüñ bezmine pervānedür şems ü ķamer  
 

    233 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ĥadden efzūn oldı dilde mihnet-i derd ü firāķ 
   Śabra ŧāķat ķalmadı irdi kemāle iştiyāķ 
 
  2 Ķıl nažar luŧf ile bula bu dil-i maĥzūn  sürūr 
   Nice bir sūzān ide ‘uşşāķı nār-ı iftirāķ 
 
  3 Ķalb-i Mūsāya irişe min ledünnādan ħaber 
   Gelmeye hergiz derūna Ĥıżr-veş hāźā firāķ  
 
  4 Bülbül-i bāġ-ı belānuñ kārı efġān olmasun 
   Geh ĥicāz eyle nevāñı gāhi ‘uşşāķa ‘ırāķ 
 
  5 Oķuyam ĥüsnüñ kitābın ma‘nāsın bir noķŧadan 
   Vāĥid ola nüsħa-ı dilde siyāķ ile sibāķ 
 
  6 Baķma ey dil bu günāhum keŝretine ‘ālemi 
   Raĥmeti deryāsına ġarķ eyleyen Raĥmāna baķ 
 
  7 Mihr-i ‘ālem-tāba irgör ey Fenāyī  źerreñi 
   Özüñi pervāne gibi şem‘-i bezm-i yāre yaķ 
                                                
233 HM: 162b, M: 82a, DE: 87a, SA: 80a, SB: -,YK: -  
 1 ķalmadı: ķılmadı SA  
 2 ‘uşşāķ-ı: ‘uşşāķı M 
 5 Vāĥid ola nüsha-ı dilde: Her nefesde vāĥid ola SA  
 6 Baķma: Taķma SA 
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    234 
   Fā‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün  
    
  1 ‘Ahd ü peymānuña vefā eyle 
   Farż ile sünneti edā eyle 
 
  2 Ĥucb-i žulmeti gider dilden 
   Anı źikr ile pür-żiyā eyle  
 
  3 Geç fenādan beķāya ķıl nažarı 
   Mā-sivā resmini hebā eyle 
 
  4 Ĥubb-ı ġayrı göñülden it zāil 
   Ķalbüñ āyīne-i Ħudā eyle 
 
  5 Bu belādan ħalās idüp bāli 
   Menzilüñ ‘ālem-i belā eyle 
 
  6 Ķābe ķavseyne cān ‘urūc itsün 
   Sidre-i sırrı müntehā eyle 
 
  7 Bu fenādan Fenāyi  eyle ‘ubūr 
   Milk-i bāķīye ir śafā eyle 
 
    235 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Gider žulmāni nūrānī ĥicābı 
   Görem źerrede nūr-ı āfitābı 
 
  2 Güźer eyleye dil bu ism ü resmi 
   ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ ide ĥicābı 
 

                                                
234 HM: 163a, M: 82a, DE: 88a SA: 79a, SB: -,YK: -  
 1 ‘Ahd ü : ‘Ahd-i  SA 
 *2. beytin ilk mısrasının vezin hatası var. 
 5 ‘ālem-i: vādi-i SA,SB 
235 HM: 163a, M: 82b, DE: 88b, SA: 80b, SB: -,YK: -  
 1 Görem: Göre SA  
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  3 Olalum ĥāsibū emrine mažhar 
   İki ‘ālemde gösterme ĥisābı 
 
  4 Ŧaleb ķıl cān ü dilden ‘āķıl iseñ 
   Şühūdı Ĥażret-i ni‘me’l-meābı 
 
  5 Ķapuñdur melce-i suġrā vü kübrā 
   Müyesser eyle yā Rab fetĥ-i bābı 
 
  6 Dil-i maĥzūnı sāķī eyle mesrūr 
   Seķāhüm Rabbühümden śun şarābı 
 
  7 Fenāyī  bendeñüñ iki cihānda 
   Cenābuñadür ancaķ intisābı  
 
    236  
    Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
      
  1 Āvāre göñül n’eyleyeyim derdüñe yandı    
   Mecnūn gibi her gördüğini Leylīsi sandı 
 
  2 Bizligimüzi bizden alup ĥayrete śalduñ  
   Zülf ü ruħuña lu‘b ile alındı ŧolandı 
 
  3 Bulınmaz iken Źāta nažīr arż u semāda 
   Ķanden gelüben gitdiğimüz sende bilindi 
 
  4 Źātına Ħudā mažhar idüp eyledi ta‘žīm 
   Küfven ehadüñ sırrı eyā nice bulundı 
 
    237 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ħudāya ĥamd it ey dil śubĥ u şāmı 
   Rasūle vir śalāt ile selāmı 
 
                                                
236 HM: 163b, M: 83a, DE: 88b, SA: -, SB: -,YK: -  
 1 Neyleyeyim: Neyleyim HM, DE // Leylīi: Leylā M 
 * 4. Küfüven, vezin gereği küfven okunmuştur. 
237 HM: 164a, M: 83b, DE: 89a, SA: -, SB: -,YK: - 
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  2 Viśālüñ źevķıni yā Rab ķıl iĥsān 
   ‘Aŧā it ķullaruña her merāmı 
 
  3 Ħumārın görmedi iki cihānda 
   İçenler dest-i sāķīden bu cāmı 
 
  4 İrişe ĥiśśe ve’scüd va’ķteribden  
   Saña idem ķu‘ūd ile ķıyāmı 
 
  5 Ebītü ‘inde Rabbīden nažar ķıl 
   Ki tā žāhir ola sırr-ı śıyamı 
 
  6 Ĥarīm-i Źātuna cān ola maĥrem 
   ‘Ayan it ‘aynuma beyt-i ĥarāmı 
 
  7 Fenāyīye olursa feyżüñ in‘ām 
   Feżā-yı ķudse irgörür maķāmı 
 
    238 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Bu fānī milke maġrūr olma ey yār 
   Olagör mažhar-ı envār-ı dīdār 
 
  2 Göñül mir’ātını eyle mücellā 
   Nümāyān ola her cā vech-i dildār 
 
  3 Sebaķ al nüsħa-ı sırr-ı ezelden 
   Kitāb ola ķamu evrāķ u eşcār 
 
  4 Hezārun rāzını gūş edicek gül 
   Yolına eyledi varını īŝār 
 
  5 Nažar ķıl sırr-ı eşyāya kemā-hī 
   Müsebbiĥler Ĥaķı her leyl ü esĥār 
 
  6 Metā‘-ı vaślına bey‘ eyle cānı 
   Düşer śanma gel ey hvāce bu bāzār 
 
                                                
238 HM: 164a, M: 83b, DE: 89a, SA: -, SB: -,YK: - 
  4. beyit ile 5. beyit DE ve M’de yer değiştirmiş. 
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  7 ‘Ayān eyle Fenāyīye bu sırrı 
   Ki leyse ġayruke fi’l-mülki deyyār 
 
                            239 
                           Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Müyessersin müyesser it merāmı 
   Saña muĥtāc bu ħalķuñ ħās u ‘āmı 
 
  2 Ķadem baśmaz me‘ārif pāyesine 
   Şu ki bilmedi sırr-ı śubĥ u şāmı 
 
  3 Güźer eyleye dil arż u semādan 
   İşide śāĥibinden her kelāmı 
 
  4 Geçür žulmāni nūrānī ĥicābdan 
   Bizi ‘avķ itmeye ġaflet menāmı 
 
  5 Receb Şa‘bān Ramażān ĥürmetine 
   Sivā levŝinden iĥśān it śıyāmı 
 
  6 Olalum Ka‘be-i āmāle nāil 
   ‘Ayān ķıl dīdeye Dārü’s-selāmı 
 
  7 Fenāyīye olursa vaśluñ iĥśān 
   Civār-ı ķudse irgörür maķāmı 
 
    240 
   Fā‘īlātün fā‘īlātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Sāķi-yi bezm-i ezelden nūş iden peymāneyi 
   Virmedi cān u cihāna śoĥbet-i cānāneyi 
 
  2 Aldanup ķalmaz bu keŝrette nuķūş-ı žāhire 
   Vaĥdetüñ baĥrine ŧalup buldı ol dür-dāneyi 
 
  3 Ĥāśıl olmaz fāide efsānesinden zāhidüñ 
   Gūş iden ‘aşķuñ ĥadīŝin n’eylesün efsāneyi 

                                                
239 HM: 164a, M: 84a, DE: 90a, SA: -, SB: -,YK: - 
 3 eyleye: eyledi M 
240 HM: 164b, M: 84b, DE: 90a, SA: 56b, SB: 65b, YK: 3a  
 2 ŧalup: dalup M 
 4 Emr-i Ĥaķķı: Emr ü halķı SA,SB 
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  4 Emr-i Ĥaķķı itmeyen farķ ķaldı fürķatde müdām 
   Āşinādan pes ne ma‘nādan seçer bīgāneyi 
 
  5 Dicle vü Ceyĥūn u Seyĥūn u Furāt u Nīli nūş 
   İtse ķanmaz āb-ı vaśluñ içmeyen ‘aŧşāneyi 
 
  6 Cür‘a-ı vaĥdet içün düşdi melāmet rāhına 
   Lā-übālī seyr-i dāreyn itdi gör mestāneyi 
 
  7 Şem‘-i hüsnin itdi sūzān ey Fenāyī  sīnede 
   Nār-ı ‘aşķa her nefes iĥrāķ iden pervāneyi 
 
    241 
   Fā‘īlātün fā‘īlātün fā‘ilātün fā‘ilün 
                        
  1 Şem‘-i āhum yaķdı bāl ü perrini pervānenüñ 
   Bu imiş kārı hemīşe nār-ı ‘aşķa yananuñ 
 
  2 Leyli-i zülfüñ dili Mecnūn-śıfāt itdi esīr 
   Düşdi vaśluñ ķaydına gör derdini dīvānenüñ 
 
  3 Leźźetin li’ş-şāribīn peymānesinden eyle nūş 
   Kim ħumārı olmaz ol meyden içen mestānenüñ 
 
  4 Vech-i bāķī içün iden hicret-i dār-ı fenā 
   Cānını şükrāne virür vaślına cānānenüñ 
 
  5 Sırr-ı remz-i ‘alleme’l-esmāyı dānādan işit 
   Dinlemez efsānesini āşinā bīgānenüñ 
 
  6 Cenneti bir dāneye bey‘ eylese Ādem n’ola 
   Vāķıf oldı sırrına vechüñde müşkīn dānenüñ 
 
  7 İre çün innā ‘arażnādan Fenāyīye naśīb 
   ‘Ārif olsa yiridür gencīne her vīrānenüñ 
 
     242 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
                                                
 6 düşdi melāmet rāhına: düşdi - rāhına SB 
241 HM: 165a, M: 84b, DE: 90b, SA: 35b, SB: 40a, YK: - 
242 HM: 165a, M: 85a, DE: 91b, SA: 80b, SB: -, YK: -  
 1 it: eyle SA // luŧf -ıssı ‘ināyet-ıssı SA  
 2 ‘İnāyet it eyā luŧf : Meded senden ‘ināyet SA / Kerem senden ‘ināyet M 
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  1 Bizi nār-ı firāķa ķılma sūzān  
   ‘İnāyet it eyā luŧf ıssı Raĥmān 
   Şühūd-ı nūr-ı pāküñ eyle iĥsān 
   Kerem senden meded luŧf ıssı Raĥmān 
 
  2 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
   Mübeddel ola ĥüznimüz sürūra 
    İre bu cān u dil bāķī ĥużūra 
   ‘İnāyet it eyā luŧf ıssı Raĥmān 
  
  3 Sivā levŝinden eyle ķalbimüz pāk 
   Bi-ĥaķķ-ı nūr-ı pāk-i sırr-ı levlāk 
   Araya girmeye hergiz nüh eflāk 
   Kerem senden meded luŧf ıssı Raĥmān 
 
  4 Geçür bālümüzi ĥubb-ı sivādan 
   Güźer eyleye dil aġ u ķaradan 
   İrüşsün lem‘a nūr-ı Kibriyādan 
   Meded senden ‘ināyet-ıssı Sulŧān 
 
  5 Şühūd eylemege nūr-ı liķāyı 
   Delīl eyle Ĥabībüñ Muśŧafāyı 
   Beķā iķlīmine irsün Fenāyī  
   Kerem senden eyā Sulŧān u Sübĥān 
 
 
    243 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Śafāsından cihānuñ cān uśandı 
   Oķunı atdı vü yayını yaśdı 
 
  2 ‘Urūc iden bürūc-ı evc-i ķudse 
   Ķudūmin ‘arş-ı maķśūdına baśdı 
 
  3 Bulup ol māh-ı tābānı özinde 
   Semā-yı  seb‘aya eleğin aśdı 

                                                
 3 levsinden eyle ķalbimüz: levsinden ķalbimüz SA // nūr-ı pāk-i: nūr-ı pāküñ SA 

// Raĥmān: Sulŧān M 
 4 Sulŧān: Sübĥān M 
 5 Ĥabībüñ: Ĥabīb-i SA //  eyā Sulŧān u Sübĥān: meded luŧf-ıssı Raĥman M, SA 
243 HM: 165b, M: 85b, DE: 91a, SA: 81a, SB: -, YK: - 
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  4 ‘Aceb ġafletdedür bī-çāre insān 
   Alup viren iden kendüyi śandı 
 
  5 Fenāyī  derdimende ķıl hidāyet 
   Hemān envār-ı dīdār ola ķaśdı 
 
   244 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
   
  1 Sivā ķaydından eyle bizi āzād 
  Dil-i vīrān ola vaśluñla ābād 
   
  2 Ķamu aĥvālümüz fażluña mevķūf 
  ‘Ademden nice ķılduñ ise īcād 
 
  3 Ĥicāb-ı zülfüñi ref‘ it yüzüñden 
  Şeb ü rūzımuz ola ķadr ü a‘yād 
 
  4 Ĥarīm-i vaśluña maĥrem idi cān 
  Daħi urulmadın bu kevne bünyād 
    
  5 Şühūd-ı nūr-ı Źātuñ eyle iĥsān 
  Bu iĥsāna bizi ķılduñ çü mu‘tād 
  
  6 Dil-i maĥzūnumuz bulsun sürūrı 
  Olalum rü’yetüñle dem-be-dem şād 
 
  7 İrerdi şems-i vaśluña Fenāyī  
  Cenābuñdan olursa źerre imdād 
   
    245 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
     
  1 Ķullarına yolların āsān ide ol Pādişāh 
   Vuślatını dem-be-dem iĥsān ide ol Pādişāh 
 
  2 Āşiyān-ı ķudse pervāz eyleye cān bülbüli 
   Her nefesde hemdem-i cānān ide ol Pādişāh 
 

                                                
244 HM: 165b, M: 86a, DE: 92a, SA: 11b, SB: 13a, YK: -  
  4. beyit HM’de yanda yer alıyor 
245 HM: 166a, M: 85a, DE: 92ba, SA: 56a, SB: 65a, YK: 41a 
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  3 Tīh-i ĥayretde nice bir cān u dil nālān olur 
   Kendi esrārı ile ĥayrān ide ol Pādişāh 
 
  4 Durmaz ister sīnede derd ü firāķ u ĥasreti 
   Dertlü olan dillere dermān ide ol Pādişāh 
 
  5 Ķāl ü ĥāle gelmeyen ma‘nā olur mı hiç ‘ayān 
   Evvel ü āħirimüz yeksān ide ol Pādişāh 
 
  6 Vāĥid ola sāl ü māh u hefte vü leyl ü nehār 
   İki ‘ālem müddetin bir  ān ide ol Pādişāh 
 
  7 Baĥr-ı cūdından olursa ger Fenāyīye ‘aŧā 
   Bu vücūdı ķaŧresin ‘ummān ide ol Pādişāh 
 
    246 
       
  1 Baķma rū-yı siyāhuma yā Rab    
   Nažar itme günāhuma yā Rab 
 
  2 Ķılma nār-ı firāķuña sūzān 
   Merĥamet eyle ĥālüme yā Rab 
 
  3 İki ‘ālem ķuyūdını ķaldur 
   Kerem it cism ü cānuma yā Rab 
 
  4 Eyle bezm-i viśālüñe lāyıķ 
   Ķıl ‘aŧā anı bālüme yā Rab 
 
  5 Umaruz luŧf ile ola nažaruñ 
   Şeb ü rūz zār u āhuma yā Rab 
 
  6 Nūr-ı Źātuñ żiyāsına irgör 
   Baķma bu ķīl ü ķālüme yā Rab 
 
  7 Bu Fenāyī  faķīre nüh eflāk 
   Māni‘ olmaya rāhuma yā Rab 
 

                                                
 4 Durmaz: Ŧurmaz SA /firāķuñ: firāķ u SB  
 5 Ķāl ü ĥāle: Ķāl-i ĥāle SA, Ķāle vü ĥāle SB  
 7 vücūd-ı ķaŧresin: vücūdı ķaŧresin SA,SB 
246 HM: 166b, M: 86b, DE: 93b, SA: 81a, SB: -, YK: - 
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    247 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Rāh-ı Ĥaķda maĥv idenler kend’özin 
   Külli göz oldı vü gördi dost yüzin 
 
  2 Añla bī-yanŧıķ kelāmın cān ile 
   Nuŧķ-ı Ĥaķ bil evliyānuñ her sözin 
 
  3 Vāķıf olmayan bu remze ey ‘azīz 
   Bilmemişdür ol ĥaķīķatde özin 
 
  4 Sırr-ı eşyāya kemā-hī ķıl nažar 
   Ħvāb-ı ġafletden uyar göñül gözin 
 
  5 İzle izin ey Fenāyī Aĥmedüñ 
   Tūtiyā it gözüñe izi tozın 
 
    248 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Cānumuz cānāna irgördi ġamuñ 
   ‘Ālemi ŧutdı żiyā-yı  pertevüñ 
 
  2 Bu ne sırdur kimseye olmaz ‘ayān 
   Görinür her cāda nūr-ı ŧal‘atüñ 
 
  3 Fürķatüñ nārına sūzān cism ü cān 
   Vaśla tebdīl eyle yā Rab fürķatüñ 
 
  4 Mā-sivā śavmını ķıl cāna ‘aŧā 
   Tā nümāyān ola ķadr-i ķudretüñ 
 
  5 Mažhar eyle eczī bihi sırrına 
   İde mesrūr bizi ‘īd-i rü’yetüñ 
 
  6 Kāfidür cümle ‘uśāt-ı nāsa çün 
   Ķaŧresi irerse baĥr-i raĥmetüñ 
                                                
247 HM: 166b, M: 87a, DE: 93b, SA: 43b, SB: 49b, YK: 36b 
248 HM: 167a, M: 87a, DE: 94a, SA: 81b, SB: -, YK: -  
 1 İrgördi: irdi SA  
 5 üczi’ü bih: eczā hebde SA  
 6 ‘üśāt-ı nāsa: ‘aŧānüñ nāsa SA 
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  7 Mā-sivā resmini ey dil ķıl hebā 
   Āşiyān-ı ķudse eyle himmetüñ 
 
  8 Ķıl hidāyet cān ü dil yeksān ola 
   Görine her şeyde sırr-ı vaĥdetüñ 
 
  9 Źāt-ı Pāküñ ĥürmetine yā Raĥīm 
   İt Fenāyīye müyesser vuślatuñ 
 
    249 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ħarra Mūsā lem‘asından irdi çün sırra hiŧāb 
   Ŧāli‘ oldı maŧla‘ından cāna nūr-ı āfitāb 
 
  2 Nice bir nār-ı celāle cān ü dil sūzān ola 
   Aç cemālüñ perdesin ‘uşşāķa ref‘ eyle ĥicāb 
 
  3 Yemm-i cūduñ ķaŧresidür bu rüsūm-ı mümkināt 
   Baĥr-i raĥmetden ‘aŧā ķıl sırrıma bir ķaŧre āb 
 
  4 İn te‘uddū ni‘metinden neş’e-dār it bālümüz 
   Umaruz iĥsānuñ ire bu ġarībe bī-ĥisāb 
 
  5 Nefy ü iŝbātı ‘ubūr eyleye her dem cān ü dil 
   Levĥ-ı dile lāyıĥ ola ma‘nā-yı ümmü’l-kitāb 
 
  6 ‘Īd-i vaśluña irişen görmedi hergiz memāt 
   Buldı bir bāķī ĥayātı didiler ni‘me’l-meāb 
 
  7 Ger dilerseñ ey Fenāyī iki ‘ālemde beķā 
   Źāt-ı bī-çūna idegör cān u dilden intisāb 
 
    250 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    

                                                
249 HM: 167a, M: 87b, DE: 94a, SA: -, SB: -, YK: - 
250 HM: 167b, M: 88a, DE: 95a, SA: 82a, SB: -, YK: -  
 1 vü: vir SA 
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             1 Ħudāya vü Rasūle getür īmān 
   Kemāle ire tā ki ‘ahd ü peymān 
 
  2 Ķamunuñ menşei birdür nažar ķıl 
   Bu bāzār-ı dehirde viren alan  
 
  3 Ĥužūžāt-ı fenādan geç beķā bul 
   Niçün geldüñ cihāna eyle iź‘ān 
 
  4 İki ‘ālem ķuyūdından halāś ol 
   Bula maŧlabını dirseñ dil ü cān 
 
  5 Güźer eyle ķadīmī āşiyāna 
   Nažardan ġāib ola kān-ı imkān 
 
  6 Nüķūş-ı ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Nümāyān ola anda vech-i cānān 
 
  7 Feżā-yı ķudse eylerdi śu‘ūdı 
   Fenāyīye olursa Ĥaķdan iĥsān 

 
    251 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ķuyūd-ı mā-sivādan eyle ıŧlāķ 
   Cemālüñ nūrı virsün cāna işrāķ 
 
  2 Temennā-yı viśālüñde dil ü cān 
   Bu mevcūdāt Efendi saña müştāķ 
 
  3 Cemālüñden gider luŧf it ĥicābı 
   Celālüñ āteşine ķılma iĥrāķ  
 
  4 Güźer iden te‘ayyün ‘āleminden 
   Fenā rāhında varın itdi infāķ 
 
                                                
251 HM: 167b, M: 88b, DE: 95a, SA: 82a, SB: -, YK: -  
 1 işrāķ: isrāķ SA  
 7 Fenāyīyi halāś it hemm ü ġamdan: Fenāyīye viśālüñi ķıl iĥsān SA / İki ‘ālemde: 

Sivā bendinden SA  
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  5 Vücūdum źenbini maĥv it aradan 
   Gürūh-ı kümmelīne eyle ilĥāķ 
 
  6 ‘Urūc eyleye dil arż u semādan 
   İrişe yirine bu ‘ahd ü mīŝāķ 
 
  7 Fenāyīyi ħalāś it hemm ü ġamdan  
   İki ‘ālemde eyle anı i‘tāķ 
 
    252 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Cümle mevcūdāta sen virdüñ vücūd  
   Saña eyler cümle mevcūdāt sücūd  
 
  2 Ħvāb-ı ġafletden uyar göñül gözin 
   Žāhir ola cāna envār-ı şühūd 
 
  3 Bu tenezzül perdesin gözden gider 
   İt müyesser ‘arş-ı maķśūda śu‘ūd 
 
  4 Ķıble-i vaśluña irsün cān u dil 
   Ola yeksān tā ķıyām ile ķu‘ūd 
 
  5 Baĥr-i bī-pāyāna irgör ķaŧremüz 
   İre yerine kemāl-i yemm-i cūd 
 
  6 Lī ma‘a’llāh lem‘asından ķıl ‘aŧā 
   Ref‘ olına ara yirden her ķuyūd 
 
  7 Ķıl Fenāyī  bendeñe vaśluñ naśīb 
   Źāt-ı Pāküñ ‘izzetine yā Vedūd 
 
    253 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
                                                
252 HM: 168a, M: 88b, DE: 95b, SA: 83a, SB: -, YK: 9a  
 1 cümle mevcūdāt: cümle-i mevcūd DE, SA 
 4 vaśluña: maķśūda SA  (üstte “vaśluña”) 
253 HM: 168b, M: 89a, DE: 96a, SA: 31a, SB: 34b, YK: 23b  
 6 źātuñdur: źātuñdan SB 
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  1 Sivā ķaydından eyle bizi ıŧlāķ 
   Ve bī-yanŧıķ kelāmıyla ķıl inŧāķ 
 
  2 Temennā-yı viśālüñde dü ‘ālem 
   Gerek enfüs Efendi gerek āfāķ 
 
  3 Viśālüñ bezmine eyle sezāvār 
   Esīr-i dest-i nefsden olam i‘tāķ 
 
  4 Celālüñ nārına yaķma bu cānı 
   Cemālüñ nūrı ķılsun ānı işrāķ 
 
  5 Ve in min şey’ kelāmın iden iź‘ān 
   Görür źākir anı eşcār ü evrāķ 
 
  6 Şühūd-ı nūr-ı Źātuñdur çü maķśūd  
   İder sālik yoluñda varın infāķ  
 
  7 Fenāyī bendeñi ey Rabb-i ekrem 
   Gürūh-ı kümmelīne eyle ilĥāķ 
 
    254 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
        1 Ħudāyā Źāt-ı Pāküñ ‘izzetine 
   Bizi irgör viśālüñ ni‘metine 
 
  2 Tesellī-i cemālüñ eyle iĥsān 
   Ĥabībüñ Muśŧafānuñ ĥürmetine 
 
  3 Nažar ķıl mā vesa‘nī lem‘asından 
   Bizi śalma firāķuñ fürķatine 
 
  4 Celālüñ āteşine ķılma sūzān 
   Olam dāħil cemālüñ cennetine 
 
  5 Nuķūş-ı keŝreti ĥakkeyle dilden 
   İresin tā ki sırr-ı vaĥdetine 

                                                
254 HM: 168b, M: 89b, DE: 96b SA: 83b, SB: -, YK: - 
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  6 N’ola ‘afv eylese cümle ‘uśātı  
   Nihāyet yoķ Ħudānuñ raĥmetine 
 
  7 Fenāyī  bulagör bir yār-i bāķī  
   Nažar ķılma dü ‘ālem zīnetine 
 
    255 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Luŧf ile eyle tecellī ĥāśıl ola her merām 
   Ķāl ü ĥalden dil ‘ubūr idüp ola śāĥib-maķām 
 
  2 İt müyesser cism ü cāna feyż-i aķdesden naśīb 
   Olalum her dem śırāt-ı müstaķīmde müstedām 
 
             3 Ey dil isterseñ ĥaķīķat gülşeninden reng ü bū 
   Perdeyi ref‘ it aradan ŧut nesīminde meşām 
 
  4 Maĥv idüp cümle ĥicābı ġaybuñı ‘ayn idegör 
   Tā feżā-yı lā-mekānda ķurmaġa cānā ħıyām 
 
  5 Gerçi isti‘dād ile kimse aña yol bulmadı 
   İde meger fażluña muħtaś ānı Rabbü’l-enām 
 
  6 Vāśıl olup ‘ayn-ı cem‘a iden ol nūrı şühūd 
   Vaĥdeti sırrına irüp buldı istiġrāķ-ı tām  
 
  7 Kibriyā-yı Ĥażrete ķıl ey Fenāyī  ilticā 
   Kimse maĥrūm ķalmadı ol bāba ķılan i‘tiśām 

 
    256 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    

                                                
255 HM: 168b, M: 89b, DE: 97a, SA: 82b, SB: -, YK: -  
 1 her merām: her em merām SA  
 3 reng ü bū: reng-i bū SA  
 4 ġaybuñı ‘ayn idegör: ‘aksiñi ‘ayn gör SA / ġayıñı ‘ayn HM 
 7 bāba: bāye SA 
256 HM: 169a, M: 90a, DE: 97b, SA: 83b, SB: -, YK: -  
 5 vaśluñı her an: viśāluñı hemān SA 



/ Alim Yıldız 
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  1 Taĥt-ı tesħīrüñdedür iki cihān  
   Yā İlāhī saña śıġındıķ hemān 
 
  2 Ĥażretüñden irmese luŧf u kerem 
   Ķande bulurdı ĥayātı cism ü cān  
 
   3 Cümle mevcūdāta sen virdüñ vücūd    
   Baĥr-ı cūduñ ķaŧresidür kün fe-kān 
 
  4 Źerre lüŧfuñ bes dürür ‘ālemlere 
   Biz de fażluñ umaruz žāhir nihān 
 
  5 Derdlü olan dillere eyle devā 
   Ķıl müyesser źevķ-ı vaśluñı her ān 
 
  6 Şems-i Źātuñdan ire cāna żiyā 
   Tā ki görem źerrede nūruñ ‘ayān 
 
  7 Źenbini ‘afv it Fenāyī  bendeñüñ 
   Eyle āsān müşkilin yā Müste‘ān 
 
    257 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Min ledünnā mektebinden ey dil alduñsa sebaķ 
   Vaĥdet-i Źātiyyeyi iŝbāt ider gör her varaķ 
 
  2 Yum gözüñi dū cihāndan özüñe eyle nažar 
   Aç gözüñ esrār-ı Ĥaķķa dīde-i Ĥaķķ ile baķ 
 
  3 Āşiyān-ı ķudse pervāz eylesün cān bülbüli 
   Varuñı pervāne gibi şem‘-i ĥüsn-i yāre yaķ 
 
  4 Nice yol bulur Cenāb-ı Pāküñe bir ķabża ħāk 
               Yemm-i cūduñdan anı ķıl bezm-i vaśla müsteĥaķ    
                                                
257 HM: 169b, M: 90b, DE: 97b, SA: 83a, SB: -, YK: -  
 1 ey dil alduñsa sebaķ: ey alduñsa sebaķ SA  
 2 özüñe eyle nažar: o źāta eyle nažar SA 
 3 yaķ: baķ SA  
 5 mā-sebaķ: sebaķ SA 
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  5 Ķıl Ĥabībüñ ĥürmetine bu Fenāyīye ‘aŧā 
   Žāhir ola levĥ-i dile ketbolunan mā-sebaķ 
 
    258 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Celālüñ nārını yā Rab cemālüñe ĥicāb itme 
   Ġarīb-i müstemendüñe bu vech ile ‘itāb itme 
 
  2 Firāķuñla gözüm yaşı idüpdür Nīl gibi ŧuġyān 
   Vücūdum milkini luŧf it bi-küllī  ġarķ-ı āb itme 
 
  3 Tecellī-i cemālüñle dil-i müştāķı tenvīr it  
   Kerem ķıl mihr-i fażluñla firāķıñı seĥāb itme 
 
  4 Baķup ķalmayalum fānī cihānuñ naķş ü rengine 
   Gider ġaflet ĥicābını göñül gözini ħvāb itme 
 
  5 Çeküp ġufrān-ı ‘afv ħaŧŧuñ Fenāyīnüñ ħaŧāsına 
  Anuñ her ħayr ü şerrine suāl ile ĥisāb itme  
 
    259 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
              1 Aradan ref‘ iden źenb-i vücūdı 
   Ĥaķīķat üzre ol eyler sücūdı 
 
  2 Ķılan mıśr-ı vücūdında śalātı 
   Bir eyledi ķıyām ile ķu‘ūdı 
 
  3 Nefaħtü sırrını fehm eyleyen cān 
   Semā-yı  ķudse eyledi śu‘ūdı 
 

                                                
258 HM: 169b, M: 90b, DE: 98a, SA: 82b, SB: -, YK: -  
 4 naķş u : naķş-ı SA 
259 HM: 170a, M: 91a, DE: 98b, SA: 84a, SB: -, YK: -  
 1 iden: it SA  
 4 ĥadd-i : ĥadd ü SA 
 5 dertlü: derdlü M 



/ Alim Yıldız 
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  4 Śırāŧ-ı müstaķīm olur ŧarīķı 
   Ri‘āyet eyleyen ĥadd-i ĥudūdı 
 
  5 Temennā-yı viśālüñde dü ‘ālem 
   Umar dertlü olan dil feyż-i cūdı 
 
  6 Cemālüñ vaśfını gūş eyleyen dil 
   N’ider ĥūr ü cinān ile ķuśūrı 
 
  7 Fenāyī  bendeñe yā Rab ķıl iĥsān 
   ‘Aŧā it aña ĥaķķānī şühūdı 
 
    260 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Budur lāyıķ olan Rabb-i Ġafūra 
   Mübeddel ola ĥüznimüz sürūra 
 
  2 Bir avuc ħāk iken eyledüñ insān 
   Sezā olan nedir ‘izz-i ĥużūra 
 
  3 Buyurduñ in te‘uddū ni‘mete’llāh 
   Ķıl ilĥāķ zümre-i ‘abd-i şekūra 
 
  4 İşimüz dāimā cürm ü ħaŧādur 
   Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
 
  5 Celālüñ āteşine itme sūzān 
   Gider nārımuz irgör bizi nūra 
 
  6 ‘Aŧā it Rabbi ernī lem‘asından 
   İrişdür Mūsāyı envār-ı Ŧūra 
 
  7 Fenāyī  bendeñe ķıl fażluñ iĥsān 
   Varıcaķ Ĥażret-i ni‘me’l-ĥubūra 
 
    261 

                                                
260 HM: 170a, M: 91a, DE: 98b, SA: 84a, SB: -, YK: -   
 2 insān: iĥsān SA // ‘izz-i: ‘izz ü SA  
 4 cürm-i: cürm ü SA  
 7 fażluñ: vaśluñ SA 
261 HM: 170b, M: 91b, DE: 99a, SA: 69b, SB: 84b, YK: 53a  
 * Ķaśīde der-ĥakk-ı Sulŧān Mehemmed Hān: Medĥ-i sulŧān Muĥammed SA, 

Tārīh-i Sulŧān Meĥemmed HM. 
 2 mihr–i: mihr ü HM, SA / ŧulū‘ı : ŧulū‘-ı SA 
 3 dem-ā-dem : çü mādem  SA / mādem SB  
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      Ķaśīde der-ĥakk-ı Sulŧān Mehemmed Hān 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Nümāyān oldı ‘ālemde yine gör śun‘-ı Raĥmānı 
   İrişdi berr ile baĥre Ħudānuñ luŧf u iĥsānı  
 
  2 Çü mihr-i devletüñ oldı ŧulū‘ı burc-ı nuśretden  
   ‘Adū-yı bed-nihād görse n’ola envā‘-ı ħüsrānı 
 
  3 Şeref burcında bedr ola dem-ā-dem ŧāli‘-i baħtı 
   Hilāl-āsā teraķķīde ola ‘unvān-ı ‘Oŝmānī 
 
  4 Cenāb-ı Ħażret-i Sulŧān Meĥemmed  Ħān-ı Ġāzī kim 
   Cihānı eyler āsūde anuñ ĥükm-i hümāyūnı 
 
  5 Ne cānibe sa‘ādetle ķudūmı eyleye iķbāl 
   Ħıżır İlyās refīķ olup ola Bārī nigeh-bānı 
 
  6 Mübārek ide bu fetĥi Cenāb-ı Ĥażret-i Raĥmān 
   Umarız ‘an-ķarīb ola nice nuśretler erzānī 
 
  7 İki ‘ālem merāmıyla hemīşe olısar mesrūr 
   Müsaħħar eyleyüp Bārī yedüñde kāfiristānı 
 
  8 Nihāl-i ħoş-ħırāmuñla cihān gülzārı var ola 
   Müsellem şānuña ancaķ bu üslūb-ı cihān-bānī 
 
  9 Semā-yı evc-i rif‘atde hümā-veş ‘ālī-pervāz ol 
   Semend-i devletüñ itsün murāduñ üzre cevlānı 
 
  10 Śun ey sāķī sürūr-encām olan cāmı neler çekdük 
   Belā-yı derd-i gerdūnı cefā-yı çerħ-ı devrānı 
 
  11 Serīr-i salŧanatda gün gibi dāim ser-efrāz ol 
   Münevver eyleye vechüñ bu nüh fīrūze eyvānı 
 
  12 Fenāyī ġonca-ı bahtı ola güller gibi handān 
   Cihān durduķca ābādan ola āyīn ü erkānı 

                                                                                                              
  



/ Alim Yıldız 
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    262 
      Ķaśīde Der-Ĥaķķ-ı Cāmi‘-i Vālide Sulŧān 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Cenāb-ı hażret-i Vālide Sulŧān 
   Ola ‘izzetle dāim şād ü ħandān 
 
  2 Dü ‘ālem devletiyle ola mesrūr 
   Cinān-ı ‘adnini Ĥaķ ķıla iĥsān 
 
  3 Şeref burcında bedr olup hilāli 
   Ola baħtı anuñ gün gibi raħşān 
 
  4 Riyāż-ı ravżası olup münevver 
   Ki ħādim ola aña ĥūr ü ġılmān 
 
  5 Yapup bu cāmi‘i ķıldı yerinde 
   Anı maķbūl ide ol Ĥayy ü Sübĥān 
 
  6 Śanasın Mescid-i Aķśādur ol kim 
   Dolar envār-ı ķudsīlerle her ān 
    
  7 Fenāyī vedd ile dinildi tārīħ 
   Zehī cāmi‘ maķām-ı beyt-i Raĥmān 
       
    263 
    Ķıŧ‘a 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
           1 Göñül virme fenā milke devām ile beķāsı yoķ 
   İriş ol milk-i bāķīye ki anuñ hergiz fenāsı yoķ 
 
  2 Nedendür terk idüp hūyı hevāya ķāni‘ olmışsın 
   İçerseñ cām-ı hūdan iç ki bu ħamruñ ħumārı yoķ 
 
                                                
 8 hirāmuñla: hırāmıyla SA, SB  
 11 nüh-fīrūze: nüh-fīrūz SA, SB 
262 HM: 171a, M: 92a, DE: 100a, SA: -, SB: -, YK: -  
 * Ķaśīde der-ĥaķķ-ı Cāmi‘-i Vālide Sulŧān: Tārīh li-Vālide Sulŧān HM.  
 * M’de beytin altında 1074 (1663) tarihi yer alıyor. 
263 HM: 171a, M: 92b, DE: 100b, SA: 31b, SB: 35b, YK: 24a  
 1. beytin 2. mısrasında vezin hatası var. 
 * başlık kullanmamasına rağmen bu şiir kıt’adır (A. Y). 
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  3 Geçüp cisr-i mecāzīden ĥaķīķī maŧlaba ‘azm it 
   Bu žıll-i zāile baķma meāl ile vefāsı yoķ 
 
  4 Eger derd-i İlāhīden haberdār olmaķ istersen 
   Anuñ maĥv-ı vücūd itmekden özge bir devāsı yoķ 
 
    264 
    Ķıŧ‘a 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 ‘Āşıķ-ı bī-dillere eyle viśālüñi naśīb 
   Fürķat ilinde anı yā Rabbenā itme ġarīb 
 
  2 Ħār-ı hicrāndan ħalāś it bālümüz yā Źe’l-‘aŧā 
   Vuślatuñ gülzārına irişe tā ki ‘andelīb 
 
  3 Sālik-i rāh-ı fenāya aç haķīkat sırrını 
   Ola hādī işbu yollarda bize nūr-ı Ĥabīb  
 
    265 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Yüzimüz süriyü geldik ķapuña 
   Nemüz ola Cenāb-ı Ĥażretüñe 
 
  2 Ĥaķīķat sırrına ķıl bizi āgāh 
   İrişdür fażluñ ile vuślatuña 
 
  3 Bir avuç ħāk iken eyledüñ insān 
   Yine sen mažhar eyle raĥmetüñe 
 
  4 Dü ‘ālem taĥt-ı tesħīrüñdedür hep 
   Nihāyet yoķ kemāl-i ķudretüñe 
 
  5 Ķamu eşyāya sen virdüñ vücūdı 
   ‘Uķūl irmedi sırr-ı ĥikmetüñe 
 
  6 Tecellī tābına śabr itmedi Ŧūr 
   Nice mümkin taĥammül fürķatüñe 
 
                                                
264 HM: 171b, M: 92b, DE: 100b, SA: 7a, SB: 8a, YK: - 
 * başlık kullanmamasına rağmen bu şiir kıt’adır (A. Y). 
265 HM: 171b, M: 93a-97b, DE: 101a-106a, SA: 86b, SB: -, YK: - 
  



/ Alim Yıldız 

 

380

  7 Şu‘ā‘-ı şems-i źātuñdan ‘aŧā ķıl 
   Fenāyīye Ĥabībüñ ĥürmetine 
 
    266 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Fenādur ‘ālemün yoķdur beķāsı 
   Śaĥīĥ belki śu üzredür bināsı 
 
  2 Gelen gider bu menzil-ħānesinden 
   Gerek bāy ü gerek şāh u gedāsı 
 
  3 İki ‘ālem ķuyūdından ol āzād  
   Olur pā-bend bunuñ aġ u ķarāsı 
 
  4 Maķām-ı ķābe ķavseyne ‘urūc it 
   Bu sidrenüñ bulunmaz müntehāsı 
 
    267 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Cümle mevcūdātı yoķdan var iden Ķādir Hudā 
   Maĥż-ı fażluñdan umaruz vuślatın ide ‘aŧā 
 
  2 Baķmaya noķśānumuza ide iĥsānın tamām 
   Rü’yetiyle cān u diller derdine ide devā 
 
  3 Rabbi ernī lem‘asından Mūsa-veş ide nažar 
   Bu vücūdum Ŧūrına ba‘de’l-fenā vire beķā 
 
  4 Bülbül-i dil āşiyān-ı aśla pervāz eylesün 
   Gūş-ı cāna irişe bī-vāsıŧa Ĥaķdan nidā 
 
  5 Cümle-i eşyāda mestūr eyledi esrārını 
   Hep anuñ āŝārıdur žāhir olan žulmet żiyā 
 
  6 Nice yıllar bād-veş yoluñda sa‘y itmek gerek 
   Ĥażretüñden bir selāmı cān-fezā vire śabā 
                                                
266 HM: 171b, M: 93a, DE: 101a, SA: -, SB: -, YK: -  
 3 Olur: Olupdur DE 
 * mahlas yok 
267 HM: 172a, M: 93b, DE: 101b, SA: 84b, SB: -, YK: - 
 2 Baķmaya: Baķma SA 
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  7 Naĥnü aķreb sırrını eyle Fenāyīye ‘ayān 
   Şems-i Źātuñ źerresinden sırrına ire żiyā 
 
    268 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün  
 
  1 Muĥabbet cür‘asın nūş it 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
   Hezār-veş dem-be-dem cūş it 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  2 Eger baĥr ü eger berde 
   Ħudā žāhir çü her yerde 
   Gözüñden ref‘ ola perde 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  3 Özüñ ķamudan ednā bil 
   Ķo her ne dirse disüñ il 
   Ġubār-ı ġayrı dilden sil 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  4 Bu yolda varı hāk eyle 
   Libās-ı ‘ārı çāk eyle 
   Murāduñ źāt-ı pāk eyle 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  5 Güźer eyle bu ‘ālemden  
   Ħaber bil sırr-ı Ādemden 
   Ħalāś ol hemm ile ġamdan 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  6 Fenā dünyāya aldanma 
   Bu mevcūdāt ķalur śanma 
   Bu güni yarına śalma 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
                                                
268 HM: 172b, M: 94a, DE: 102a, SA: 85a, SB: -, YK: -  
 1 cür‘asın: cür‘asından SA  
 3 sil: sür M 
 4 Libās-ı: Libās u SA 



/ Alim Yıldız 
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  7 Eger müşkil eger āsān 
   Olagör mažhar-ı iĥsān 
   Ķamusı Ĥażrete yeksān 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  8 Baķup ‘ibretle bu dehre 
   İrişdür ķaŧreñi baĥre 
   Taĥammül eyle her ķahre 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  9 Rumūz-ı mā vesa‘nīden 
   ‘Aŧā bul feyż-i ‘aķdesden 
   Naśīb ola bu cān ü ten 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
  10 Ola iżmār-ı Hū žāhir 
   Bir olup evvel ü āħir 
   Fenāyī  ġāib ü ĥāżır 
   Degil yā Hū vü yā men Hū 
 
    269 
   Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
    
  1 Ey bülbül-i bāġ-ı belā gülzār-ı sırdan vir ħaber 
   Olduñsa vaślına sezā gülzār-ı sırdan vir ħaber  
 
  2 Nūş eyle gel cām-ı śafā senden saña ire nidā 
   Ķılduñ mı ‘ahdüñe vefā gülzār-ı sırdan vir ħaber 
 
  3 Bulmaķ dilerseñ yārüñi yoġ eyle küllī varuñı 
   Keşfeyle gel esrāruñı gülzār-ı sırdan vir ħaber 
 
  4 Bu fānī gülde yoķ ŝebāt ir bāķī milke bul ĥayāt 
   İtsüñ tecellī nūr-ı źāt gülzār-ı sırdan vir ħaber 
 
  5 Yeksān olup bu cān u ten güllerden al bū-yı ĥasen 
   Gitsüñ aradan sen ü ben gülzār-ı sırdan vir ħaber 
 
  6 İster iseñ aśl-ı uśūl her ĥācetüñ ola ķabūl 
   Bul źāt-ı bī-çūna vüśūl gülzār-ı sırdan vir ħaber 
                                                
 6 śalma: śayma SA 
269 HM: 173a, M: 95a, DE: 103a, SA: 86a, SB: -, YK: -  
 4 nūr-ı źāt: şems-i źāt M, SA 
 6 İster iseñ: Esleyüben HM, M, DE, SA (Tüm nüshalarda altta not şeklinde)   
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  7 Her şām u her śubĥ u seher eyle Fenāyīye nažar                
   İre aña senden eŝer gülzār-ı sırdan vir ħaber 
 
    270 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Seni sevsün dir iseñ ger Yaradan 
   Gider perde-i pindārı aradan 
 
  2 Haķīķat ‘āleminden ol ħaberdār 
   Beķāya ir güźer eyle fenādan 
 
  3 Śafādan ravża-i cānuñ açılsun     
   Alup bī-vāsıŧa feyż-i Ħudādan 
 
  4 Kelām-ı ŝemme vechu’llāhı gūş it 
   Anı bī-vāsıŧa diñle Ħudādan 
 
  5 İki ‘ālemden it ķat‘-ı ‘alāyıķ 
   Cihāna nice geldüñse anadan 
 
  6 Ħalāś it özüñi bu āb u gilden 
   Giçegör ‘avn ile arż u semādan  
 
  7 ‘Aŧā vü fażlına yoķ ĥadd ü ġāyet 
   Umaruz itmeye maĥrūm ‘aŧādan 
 
  8 Fenāyī  bendeñe ķıl vaśluñ iĥsān 
   Żiyā baħş ola nūr-ı kibriyādan 
 
    271 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 İki ‘ālemde de sensin murādum 
   Ķapuña gelmişem gitmem bir adım 
 
  2 Sivā źikrini ĥāk it levĥ-i dilden 
   Senüñ źikrüñ ola her demde yādum 
                                                
270 HM: 163b, M: 95a, DE: 103b, SA: 86b, SB: -, YK: -  
 1 Yaradan: Yezdān SA  
 2 Beķāya ir: Beķāya  SA  
 3 Bu beyit M ve SA’da yer almıyor. DE’de yanda.  
 5 Anadan: abadan SA 
271 HM: 163b, M: 95b, DE: 103b, SA: 86b, SB: -, YK: - 
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  3 Saña senden śıġındum yā İlāhī  
   Kemāl-i fażluñadur inķıyādum 
 
  4 Bi-ĥaķķ-ı ĥażret-i śadr-ı risālet 
   Kitāb u Sünnete ķıl inķıyādum 
 
  5 Şühūd-ı nūr-ı źātuñ it müyesser 
   Münevver ola nūruñla fuādum 
 
  6 Śırāŧ-ı müstaķīme ķıl hidāyet 
   İrişe ĥażrete rāh-ı reşādum 
 
  7 Beķāñ ile beķā bulsun Fenāyī  
   İre ĥadd-i kemāle ittiĥādum 
 
    272 
   Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün    
 
  1 Ĥubb-ı mā-sivā günāh yeter 
   Cān-ı sūzāna her gün āh yeter 
 
  2 ‘Arż-ı ĥāle ne ĥuccet ideyim 
   Vāķıf-ı ĥāl olduġuñ güvāh yeter   
 
  3 Ĥūr-i ‘īn ü cināna ķaśd itme 
   ‘Ayn-ı mestüñle bir nigāh yeter 
 
  4 İki ‘ālem ķuyūdını ref‘ it 
   Ķulluġuñ cānumuza cāh yeter 
 
  5 Herkese it merāmuñı i‘ŧā 
   Bu Fenāyī ġarībe İlāh yeter 
 
    273 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Saña senden śıġınırum İlāhī 
   Ki sensin cümlenüñ püşt ü penāhı 
 
                                                
 2 źikrüñ: diger M 
 3 śıġındum: śıġındıķ M, SA 
272 HM: 164a, M: 96a, DE: 103b, SA: -, SB: -, YK: - 
273 HM: 164a, M: 96a, DE: 104a, SA: 86b, SB: -, YK: -  
 1 püşt ü : püşt-i SA 
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  2 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
   Umar iĥsānuñı bu ‘abd-i sāhi 
 
  3 Bi-ĥaķķ-ı āb-ı rū-yı vech-i envār 
   N’ola ‘afv eyler iseñ her günāhı 
 
  4 Sivā resmini ĥakk it levĥ-i dilden  
   Münevver eyle bu ķalb-i siyāhı 
 
  5 İki ‘ālem ķuyūdından halāś it 
   Cenābüñdür ‘ibādüñ ‘izz u cāhı 
 
  6 Bizi ‘ilm-i ledünden eyle āgāh 
   Görem envāruñı ezher kemā-hī 
 
  7 Ve ‘allemnāhudan ķıl bizi āgāh  
   Semā-yı  dilde bulam mihr ü māhı 
 
  8 Müsebbiĥler seni hep cümle eşyā 
   Ķamusı vaĥdet-i Źātuñ güvāhı 
 
  9 Nažar eyle gel en-nāsü niyāma 
   Ĥaķīķatde dilerseñ intibāhı 
 
  10 Fenāyī  ķuluñā eyle hidāyet 
   Ola esrāruña vāķıf kemā-hī 
 
    274 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Senden alurlar füyūżı evvelīn ü āhirīn 
   Sen virürsin her murādı yā Mücībe’s-sāilīn 
 
  2 Yüz sürüp bābuña geldik bizi maĥrūm eyleme 
   Şems-i źātuñ źerresinden yā İlāhe’l-‘ālemīn 
 
  3 Ķıl ĥarīm-i cennet-i vaśluña maĥrem dem-be-dem 
   Žāhir ola cāna sırr-ı fedħulūhā ħālidīn 
 
  4 İt śırāŧ-ı müstaķīmde bize tevfīķuñ refīķ 
   Eyledüñ innā ‘arażnā ĥamline çünki emīn 
 
                                                
274 HM: 164b, M: 96b, DE: 104b, SA: 84b, SB: -, YK: -  
 2 bābuña: pāyüñe SA 
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  5 Cām-ı feyżüñ cur‘asından sāķiyā eyle ‘aŧā 
   Görile devrinde anuñ leźźetin li’ş-şāribīn 
 
  6 İki ‘ālemde müyesser eyle źevķ-i vaśluñı 
   İre dil bir ‘āleme olmaya anda ān ü īn 
 
  7 Yā İlāhī bu Fenāyī  ķuluñuñ her ĥāline 
   Maĥż-ı fażluñla i‘ānet eyle her dem yā Mu‘īn 
    
    275 
     Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Yemm-i cūduñ ķaŧresinden buldı ‘ālemler vücūd 
   Žāhir oldı cümle-i eşyāda feyż-i luŧf u cūd 
 
  2 Bāde-i ĥubb-ı ezelden pür ola peymānemüz 
   Ente kāfī ente şāfī ente ĥasbī yā Vedūd 
 
  3 Hemdem ola her nefesde cān u dil cānān ile 
   Eyleye sāliklerüñ tā ‘arş-ı maķśūda śu‘ūd 
 
  4 Āşiyān-ı ķudse pervāz ide bu şehbāz-ı dil 
   Ŝemme vechu’llāh nūrın bī-cihet ide şühūd 
 
  5 Ref‘ ola mir’āt-ı dilde resm-i naķş-ı mā-sivā 
   Ĥāśıl ola ķıble-i nūr-ı ĥaķīķīye sücūd 
 
  6 Cām-ı la‘lüñ nūş iden ölmekden aślā ġam yemez 
   İrdi bir bāķī ĥayāta ķıldı ifnā-yı vücūd 
 
  7 Feyż-i Źātuñ lem‘asından ķıl Fenāyīye naśīb  
   Mahż-ı fażluñ ile ide maķ‘ad-ı śıdķa ķu‘ūd 
 
    276 
   Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
       
  1 Olmayan ‘ilm-i ledün āgāhı 
   Ne bilür sırr-ı kelāmu’llāhı 

                                                
275 HM: 164b, M: 97a, DE: 105b, SA: 85a, SB: -, YK: -  
 1 ‘ālemler: bu ‘ālemler SA 
 2 luŧf u cūd: feyż ü cūd SA  
 6 ķıldı: ķalb-i SA 
276 HM: 165a, M: 97b, DE: 106a, SA: 87b, SB: -, YK: -  
 1 ledün: ledünden SA 
 2 viśāl-i: viśāle M 
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  2 İrmege bezm-i viśāl-i yāre 
   Ele al ħāŧır-ı ‘abdu’llāhı 
 
  3 Feyż-i aķdesden ola cāna ‘aŧā 
   İdelüm derd ile āh u vāhı 
 
  4 İtmeye sehv ile ‘iśyāna nažar 
   Umaruz kim ola luŧf-ı şāhī 
 
  5 Māh-ı nev gibi iden kesb-i kemāl 
   O görür źerrede mihr ü māhı 
 
  6 Faķru fahrīden olan ĥiśśe-peźīr 
   İki ‘ālemde n’ider ol cāhı 
 
  7 Eyle fażluñla Fenāyīye kerem 
   Yüz sürer bābuña ‘abd-i sāhī 
        
    277 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Harīm-i vaśluña ķıl bizi maĥrem 
   Kerem luŧf u hidāyet eyle yā Rab 
   Dil-i nā-şādum ola şād u ĥurrem 
   Kerem luŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
 
  2 Geçür bālümüzi ĥubb-ı sivādan 
   Güźer ide göñül arż u semādan 
   İrişe lem‘a nūr-ı kibriyādan 
   Kerem luŧf u ināyet eyle yā Rab 
 
  3 Fedā iden yoluñda cism ü cānı 
   Görür źerrede mihr-i āsumānı 
   Şu‘ā‘-ı ŧal‘atuñ tutdı cihānı 
   Kerem luŧf u hidāyet eyle yā Rab 
 
  4 ‘Ademden eyledüñ çün bizi īcād 
   Dil-i vīrānı ķıl vaśluñla ābād 
   Śırāŧ-ı müstaķīme eyle irşād 
   Kerem luŧf u ināyet eyle yā Rab 

                                                
277 HM: 175b, M: 98a, DE: 106b, SA: 88a, SB: -, YK: -  
 1 ‘hidāyet: ināyet SA, SB // ‘ināyet: ‘hidāyet SA, SB  
 2 ‘ināyet: ‘hidāyet SA, SB  
 3 iden: idüp SA  
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  5 Fenāyī  bendeñe ‘arż eyle dīdār 
   Değil bir kez mükerrer eyle her bār 
   Bi-ĥaķķ-ı Ĥażret-i Aĥmed-i Muħtār 
   Kerem luŧf u ‘ināyet eyle yā Rab 
 
    278 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 ‘İnāyet idicek bir ‘abde Bārī 
   Olur ĥāline anuñ Bārī yārī 
 
  2 Cihānuñ ‘izz u cāhından güźer it 
   Çekerseñ bār-ı yāri çek bārī 
 
  3 Fenā gülzārınuñ yoķdur beķāsı 
   Ne dir gūş eylegil zār-ı hezārı 
 
  4 Feżā-yı ķudse irgördi maķāmın  
   Semend-i himmetüñ cānā süvārī 
 
  5 Nice śabr eyleye dil bu firāķa 
   Kişinüñ elde midür iħtiyārı 
 
  6 Temennā-yı viśālüñde dü ‘ālem 
   Çü sensüñ cümlenüñ Perverdigārı 
 
  7 Fenāyī  bendeñe iki cihānda 
   ‘Aŧā eyle şühūd-ı vech-i yāri 
 
    279 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Bī-ĥicāb gösterdi vechin çünki cānān bu gice 
   Küllü şey’in lem‘asın ķıldı nümāyān bu gice 

                                                
 4 ābād: yād SA // ‘ināyet: ‘hidāyet SA, SB  
 5 bendeñe: bendeñi SA // eyle: ola SA 
278 HM: 175b, M: 98b, DE: 107a, SA: 88a, SB: -, YK: -   
 5 bu firāķa: nār-ı firāķa SA  
 7 bendeñe: bendeñi SA 
279 HM: 176a, M: 99a, DE: 107b, SA: 89b, SB: -, YK: - 
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  2 Berr-i fürķat içre bu dil teşnesi ‘aŧşān iken   
   Eyledi ‘ayn-ı viśālüñ anı reyyān bu gice 
 
  3 Vāĥid oldı sāl ü māh ü hefte vü leyl ü nehār 
   Kim kemāl-i ķudretüñden oldı bir şān bu gice 
 
  4 Fürķatüñ derdiyle bu dil dem-be-dem giryān iken  
   Oldı dīdāruñ bu ħasta cāna dermān bu gice 
 
  5 Mūsa-veş n’ola irerse len terānīden nidā 
   Olmadı gözden cemālüñ naķşı pinhān bu gice 
 
  6 Keŝret-i eşyāda gördi vaĥdetüñ sırrın ‘ayān 
   Yetdi birlik ‘ālemine cism ile cān bu gice 
 
  7 Çün Fenāyī  senden özge bildigim yoķdur vücūd 
   Derd ü dermān vaśl-ı hicrān oldı yeksān bu gice 
 
    280 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Yirde gökde yoķ ķarāruñ ey göñül  
   Gitdi elden iħtiyāruñ ey göñül 
 
  2 ‘Ālem-i ıŧlāķa isterseñ vüśūl 
   Yoķ idegör cümle varuñ ey göñül 
    
  3 Añladunsa naĥnü aķreb remzini 
   İsteme ħāricde yārüñ ey göñül 
 
  4 Ol gül-i bī-ħāra zār eyler hezār 
   Zārını gūş it hezāruñ ey göñül 
 
  5 Hemdem olduñ her nefes çün yār ile 
   Pes nedendür inkisāruñ ey göñül 

                                                
 3 sāl ü : sāl-i SA  
 7 Derd ü : Derd-i SA, SB 
280 HM: 176a, M: 99a, DE: 108a, SA: 88b, SB: -, YK: -  
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  6 Geç fenādan bul beķā iķlīmini 
   Aña śarf it kār u bāruñ ey göñül 
 
  7 Mā-sivādan ey Fenāyī  yum gözüñ 
   Rūĥ-ı ķuds it hem-civāruñ ey göñül 
 
    281 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün  
    
  1 Tesellī-i viśālüñle dil-i nā-şādı ķıl mesrūr 
   Ola tā dest-i luŧfuñla göñül vīrānesi ma‘mūr 
 
  2 Ve emme’s-sāile bābı dil ü cāna ola meftūĥ 
   Yüzimüz süriyü geldük ķapuña eyleme menhūr 
 
  3 Geçür bu naķş-ı keŝretden irişdür vaĥdet-i źāta 
   ‘Ayān it ‘ayna esrāruñ arada olmaya mestūr 
 
  4 Olursa feyż-i aķdesden dil ü cāna n’ola i‘tā   
   Muĥabbet dārına ber-dār olan lā-büd olur Manśūr 
 
  5 Rumūz-ı feźkürūnīden ‘aŧā ķıl bu dil ü cāna 
   ‘Ayān it ola vāĥid ki źikr ü źākir ü meźkūr 
 
  6 Kelām-ı ni‘metu’llāhı cihān u cāna ‘ām itdüñ  
   Umaruz luŧf u iĥsānuñ ola bu cāna nā-maĥśūr 
 
  7 Rumūz-ı lī me‘allāhdan Fenāyī  bendeñ āgāh it  
   Virile dest-i ķudretden yedine nāme-i menşūr 
    
 
    282 

                                                
 4 Zārını: Nālesin SA  
 7 hem-civāruñ: hemm-i civār SA 
281 HM: 176b, M: 99b, DE: 108b, SA: 89b, SB: -, YK: -  
 2 dil ü cāna ola: ola dil ü cāna SA 
 4 Olursa: Olur SA  
 5 ķıl bu dil: ķıl dil SA // źikr ü : źikr-i SA  
 6 luŧf u : luŧf-ı  SA  
 7 Rumūzı: Rumūz-ı M, SA / āgāh: āzād M 
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   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Geçür bālümüzi ĥubb-ı sivādan 
   ‘İnāyet eyle Allāhum meded it 
   Güźer ide dil ü cān her hevādan 
   ‘İnāyet eyle Allāhum meded it 
 
  2 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
   Mübeddel ola ĥüznimüz sürūra 
   İrişe cism ü cān bāķī ĥużūra 
   ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  3 Göñül mir’ātını eyle mücellā 
   Nümāyān ola anda sırr-ı eşyā 
   Kerem ķıl mürde diller ola iĥyā 
   ‘İnāyet eyle Allāhum meded it 
 
  4 ‘Aŧā vü cūduña yoķdur nihāyet  
   Kerem ķıl bir ola ġāyet bidāyet 
   Saña senden olur yine liyāķat 
   ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 
 
  5 ‘İbāda dāimā işüñ keremdür 
   Ki bābuñ ehl-i cürme mültezemdür  
   ‘Ademden žāhir olan çün ‘ademdür 
   ‘İnāyet eyle Allāhum meded it 
 
  6 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ ide ĥicābın 
   Oķuyam dāimā ĥüsnüñ kitābın 
   Bilem bir noķŧadan her faśl ü bābın 
   ‘İnāyet eyle Allāhum meded it 
 
  7 Fenāyīye irerse senden iĥsān 
   Olur her źerresi gün gibi raħşān 
   Viśālüñ źevķin i‘ŧā eyle her ān 
   ‘İnāyet eyle Sulŧānum meded it 

                                                                                                              
282 HM: 177a, M: 100a, DE: 109a, SA: 88b, SB: -, YK: -  
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    283 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Gider dilden rüsūm-ı mā-sivāyı 
   ‘Ayān it ‘ayne nūr-ı kibriyāyı 
 
  2 Śırāŧ-ı müstaķīme ķıl hidāyet 
   Delīl eyle Ĥabībüñ Muśŧafāyı 
 
  3 İki ‘ālem ķuyūdından ħalāś it 
   Güźer eyle göñül aġ u ķarayı 
 
  4 Nüķūş-ı ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Arada ķalmaya mer’ī vü rā’ī 
 
  5 İdüp seb‘a’l-meŝānīden ħaberdār  
   ‘Ubūr itmege dil arż u semāyı 
 
  6 Kemāl-i feyż-i cūduñdan ķıl iĥsān 
   Görem her źerrede şems-i liķāyı 
 
  7 Şühūd-ı nūr-ı źātuñ eyle in‘ām 
   İre tā ‘arş-ı maķśūda Fenāyī  
    
    284 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Aç cemālüñ perdesin ‘uşşāķa ref‘ eyle ĥicāb  
   Žāhir ola maŧla‘ından tā ki nūr-ı āfitāb 
 
  2 Yoġ iken ‘ālemleri cūduñla īcād eyledüñ   
   Ola fażluñı umaruz  ķullaruña bī-ĥisāb 
 

                                                
283 HM: 177b, M: 100b, DE: 109a, SA: 89a, SB: -, YK: - 
284 HM: 177b, M: 101a, DE: 110a, SA: 90a, SB: -, YK: -  
 1 eyle: ola M, SA  
 2 Yoġ-iken: Yoķ iken SA  
 3 maĥv olup: - olup SA  
 4 bālümüz: ķālbimüz SA 
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  3 Nefy ü iŝbāt maĥv olup irgör bisāŧ-ı vuślata  
   Ketb olına levĥ-i ķalbe ma‘nā-yı ümmü’l-kitāb 
 
  4 Küllü şey’in reşĥasından neş’edār it bālümüz 
   Ol vecihden dū cihānda ķıl müyesser fetĥ-i bāb 
 
  5 Rabbi ernī lem‘asından cān u dil bula żiyā 
   Mūsa-veş dīdār-ı yāri görmeğe bī-irtiyāb 
 
  6 Žāhir olsun enfüs ü āfāķa sırr-ı irci‘ī  
   Ŧīb-i ħāŧır vire cāna ol ħiŧāb-ı müsteŧāb 
 
  7 Sebķ-ı ĥüsnā maĥzeninden hiśśedār eyle bizi 
   Senden olur yine saña yā İlāhī fetĥ-i bāb 
 
  8 Yār-i bāķī ķaśdına ķıl hicret-i dār-ı fenā 
   İster iseñ ey Fenāyī  źāt-ı pāke intisāb 
 
    285 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Fetĥ ide ebvāb-ı vaślın bize ol Ķādir Ħudā 
   Hātif-i ġaybden ire bī-vāsıŧa cāna nidā 
 
  2 Sebķ-ı ĥüsnā lem‘asından neş’edār it bālümüz  
   Žāhir ola her nefes āyīne-i gītī-nümā 
 
  3 Rāh-ı Ĥaķda nice demler bād-veş sa‘y eyle kim  
   Mürde-i rūĥdan irişe ķalbe envā‘-ı śafā   
 
  4 Şems-i źātuñ źerresinden pür-żiyā eyle dili 
   Rūz-ı mehcūrīyi ref‘ it nār-ı şebden dāimā 
 
  5 Yemm-i cūduñla ‘ademden buldı ‘ālemler vücūd 
   Maĥż-ı iĥsānuña muĥtāc her ne var arż u semā 
 
  6 Yüz sürüp ķapuña geldük umaruz in‘āmuñı 
   Reh-nümāmuz ola her ĥāl sırr-ı pāk-i Muśŧafā 
 
  7 Sehv ile nisyānına itme Fenāyīnüñ nažar 
   Tā civār-ı Ĥażretüñden olmaya yek-dem cüdā 
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    286 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 ‘Ālem-i dünyāda meşhūd eyleyen Mevlāsını 
   Seyr ider ol küllü şey’in hālikün śaĥrāsını 
 
  2 Sa‘y ider ‘irfān-ı Ĥaķķuñ müntehāsın bulmaġa 
   Buldı bu milk-i vücūdda sırr-ı ev ednāsını 
 
  3 Ħarra Mūsā lem‘asından cāna irişdi żiyā 
   Žāhir itdi len terānī remzinüñ ma‘nāsını 
 
  4 Neş’e-i el-yevme tüczā sırrına irdi bu gün              
   Rāh-ı Ĥaķda bir iden imrūz ile ferdāsını 
 
  5 Küllü şey’in hālikün mefhūmına buldı vüśūl 
   Cennet-i ĥüsnüñ nümāyān eyledi me’vāsını 
 
  6 Rū-yı baħtın bedr idüp burc-ı şerefde dāimā 
   Geçdi ednādan bulanlar maŧlabuñ a‘lāsını 
 
  7 Manŧıku’ŧ-ŧayr ey Fenāyī  hemçü ‘Aŧŧār bilegör 
   Nice görür Kūh-ı Ķāfa varmayan ‘Anķāsını 
 
  8 Alduñ ise ey Fenāyī  noķŧa-ı bādan sebaķ 
   Gel bu ĥarfüñ levĥ-i dilde idegör inşāsını 
 
    287 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Dār-ı ġurbetde Efendi eyleme bizi ġarīb 
   İki ‘ālemde viśālüñ źevķini eyle naśīb 
 

                                                
 1 vaślın: vaśluñ SA  
 4 nār-ı: tār-ı M, DE  bār-ı SA 
 5 cūduñla: cūduñdan M 
286 HM: 178b, M: 101b, DE: 111a, SA: 91a, SB: -, YK: -  
 1 şey’in hālikün: şey’in  SA 
 3 itdü: itdüñ SA  
 4 imrūz: rūz SA  
 6 bedr idüp: yedi ider SA 
 7 Bu beyit HM, M ve DE’de yer almıyor.  
 8 Sebaķ: haber SA 
287 HM: 179a, M: 102a, DE: 112a, SA: 91a, SB: -, YK: -  
 3 Gülşen-i: Gelsin SA 
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  2 Naĥnü aķreb lem‘asından neş’e-dār it bālümüz 
   Çünki sensin bize bizden hem yaķın ü hem ķarīb 
 
  3 Tīh-i ĥayretde nice bir cān u dil ĥayrān ola 
   Gülşen-i bāġ-ı belāda behre bulsun ‘andelīb 
 
  4 Žāhir ü bāŧın ‘ayān ķıl lī ma‘a’llāh sırrını 
   Cism ile cānı żiyā-baħş eyleye nūr-ı Ĥabīb  
 
  5 Maĥż-ı lüŧfuñla ‘ademden bizi īcād eyledüñ 
   Fażluñ irerse yine her ĥālümüz olur necīb 
 
  6 Külle yevmin hüve fī şe’n sırrına bulan vüśūl 
   N’ola her ānda görürse başķa bir şān-ı ‘acīb 
 
  7 Ķıl şühūd-ı nūr-ı Źātıñı Fenāyīye ‘aŧā 
   İt müyesser dū cihānda her merāmın yā Mücīb 
 
    288 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Viśālüñ zevķine ķıl bizi āgāh 
   Değil bir kez mükerrer eyle her gāh 
 
 
  2 Seni senden ider bu dil temennā 
   Cenābuñdan ‘aŧā ķıl şey’e li’llāh 
 
  3 N’ola bu müźnibe olsa ‘ināyet 
   Didüñ lā taķneŧū min raĥmeti’llāh 
 
  4 Kemāl-i cūduña yoķ ĥadd ü ġāyet 
   ‘Aŧāña muntažırlar bende vü şāh  
 
  5 Ġarīķ-ı yemm-i cūduñ cümle eşyā 
   Buyurduñ in te‘uddū ni‘mete’llāh 
 
  6 İderler vaĥdet-i źātuñı iŝbāt 
   Kevākible semāda mihr ile māh 
 

                                                
288 HM: 179a, M: 102b, DE: 112a, SA: -, SB: -, YK: - 
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  7 Fenāyīye iderse Bārī iĥsān 
   Maķām olur aña seyr-i ‘ani’llāh 
 
    289 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Sen bilürsin yā İlāhī cümle-i aĥvālümüz 
   Hażretüñden özge kime ‘arż idelüm ĥālümüz 
 
  2 Ve bī-yanŧıķ lem‘asından ĥiśśe-dār eyle bizi 
   Ola nūruñla münevver her nefesde bālümüz 
 
  3 Görine āyīne-i nūr-ı cemālüñ pertevi 
   Fażluñ ile aradan ref‘ ola ķīl ü ķālümüz 
 
  4       Ĥıfž idem sırru’l-meŝānī āyetin bir noķŧadan 
   Sünnet ü farża muŧābıķ eyle her a‘mālümüz 
 
  5 Māh-ı nev gibi Fenāyī idegör kesb-i kemāl  
   Ola ferħunde şeref  burcında her dem fālümüz 
 
    290 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Viśālüñ bezmine ķıl bizi lāyıķ 
   Ola žāhir dile sırr-ı ĥaķāyıķ 
 
  2 ‘Urūc iden semā-yı  evc-i ķudse 
   ‘Aceb mi olsa ol fenninde fāyıķ 
 
  3 Rüsūm-ı ġayrı ĥakk it levĥ-i dilden 
   Olagör zümre-i sābıķa lāĥıķ 
 
  4 Te‘alluķ defterin dürdi cihāndan 
   İderse mürġ-ı cān ķat‘-ı ‘alāyıķ 
 
  5 Ķadīmī āşiyāna ķıldı pervāz 
   Olanlar dāħil-i bezm-i deķāyıķ 
 

                                                
289 HM: 179b, M: 102b, DE: 112b, SA: -, SB: -, YK: - 
290 HM: 179b, M: 103a, DE: 112b, SA: -, SB: -, YK: - 
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  6 Sivā ‘avķ itmeye yoluñda bizi 
   Be-küllī  ref‘ ola dilde ‘avāyıķ 
 
  7 Fenāyī varın eyler cümle ifnā 
   Bunı ketb eylemiş taķdīr-i sābıķ 
 
    291 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1       Ĥaķ Te‘ālā ķullarına luŧf-ıla iĥsān ider  
   Žāhir ü bāŧın olan müşkillerin āsān ider 
 
  2 Leyse li’l-insāni illā mā se‘āyı eyle gūş 
   Derdlülerüñ derdine dermān-ı bī-pāyān ider  
 
  3 Cān virenler rāh-ı Ĥaķda ķan bahā dīdār olur 
   Śanma bu bāzārı ol yār ile her bir cān ider 
 
  4 Rabbi heblī nüktesinden alduñ-ise ger sebaķ 
   Zerre değilken vücūduñ gün gibi raħşān ider 
 
  5 Ŧayy idüp kevn ü mekānı irdi sırr-ı vaĥdete 
   ‘Ālem-i keŝretde kim ki sırruñı pinhān ider 
 
  6 Şems-i źātuñdan irerse źerre-veş cāna eŝer 
   Ķabż ü basŧı lüŧf u ķahrı cism ü cān yeksān ider 
 
  7 Feyż-i fażluñdan olursa ger Fenāyīye nažar 
   Ve’hve ma‘küm sırrını ‘ālemlere i‘lān ider 
 
    292 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün  
    
  1 Güźer eyle göñül gel ħāśś u ‘āmı 
   İrişdür Ĥażret-i Źāta maķāmı 
 

                                                
291 HM: 180a, M: 103b, DE: 113b, SA: -, SB: -, YK: - 
 7 Ve hüve me‘aküm: vezin gereği “Vehve me‘aküm” şeklinde okunmalıdır. 
292 HM: 180b, M: 103b, DE: 114a, SA: -, SB: -, YK: - 
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  2 Fenā rāhında varuñ eyle ifnā 
   Göñül bulmaķ dilerseñ her merāmı 
 
  3 İdüp Mevlāya ĥaķķānī sücūdı 
   Ķılagör ķıble-i ķalbe ķıyāmı 
 
  4 İdüp eś-śavmu lī remzini iź‘ān 
   Sivā resminden idegör śıyāmı 
 
  5 Nažar itdüñse en-nāsü niyāma 
   Gider bu ħvāb-ı ġafletden menāmı 
 
  6 Ķılup āyīne-i ķalbüñ muśaffā 
   İre bī-vāsıŧa Ĥaķķuñ kelāmı 
 
  7 Fenāyī bendeñe ķıl luŧf u iĥsān 
   Bula her cāda maķśūda devāmı 
    
    293 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Göñül levĥında naķş olsa ķaçan ma‘nā-yı źikru’llāh 
   İźā temme rumūzını ‘ayān eyler aña Allāh 
 
  2 Cihāt-ı sittenüñ vechi nümāyān oldı vechinde 
   Žuhūr eylerse sırruñda nidā-yı  ŝemme vechu’llāh 
 
  3 Vücūd noķŧasınuñ devri ķamu pergār-ı vaĥdetdür 
   Anuñla der-ĥarem ķıldı bu mevcūdātı źātu’llāh 
 
  4 Bu emrüñ śavt ile ĥarfsiz denildi çünki aĥkāmı 
   İşāretle buyurdı lī ma‘a’llāhı Ĥabību’llāh 
 
  5 Li-meni’l-mülk şühūdı ger ‘ayān olursa ‘aynuñda 
   Fuāduñda žuhūr eyler bu sırr el-hükmü illa’llāh 
 
  6 Olur esrār-ı faśluñda dü ‘ālem gerçi kim ĥayrān 
   İrerdi cāna bir behre eğer olursa ‘avnu’llāh 
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  7 İki ‘ālem vücūdı kim aña āyīnedür vechüñ 
   Ķapuña yüz sürüp geldi Fenāyī der ki şey li’llāh 
 
    294 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Oldı dil yolında yārüñ ħāk-i rāh 
   N’eyleyem baśmadı aña ayaġını bir kez āh  
 
  2 Pāyine yüz sürmeye mümkün mi hīç 
   Lā-mekān milkini ķıldı cilve-gāh 
 
  3 Pertev-i ĥüsninden alır feyżini 
   Āsümānda seyr ider mihr ile māh 
 
  4 Nice taśvīr ide sālik şānını 
   Vaĥdetine keŝret-i eşyā güvāh 
 
  5 Ķoma elden cām-ı ‘aşķın cür‘asın 
   Böyle bend eyledi bize ħāniķāh 
 
  6 Māni‘ olmaz vaślına bir kerre cān 
   Budur ümmīdi ola bī-gāh ü gāh 
 
  7 Ķıl Fenāyī  bendene vaśluñ ‘atā 
   Maĥż-ı lütfuñdur ana ancaķ penāh 
 
    295 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
            1 Āsitānuñ yā İlāhī ħastaya dāru’ş-şifā 
   Şerbet-i vaśluñ içenler buldı her derde devā 
 
  2 Baĥr-i raĥmet ķaŧresi ķurbında cümle yoġ u var 
   Her ne deñlü çoķ olursa bizde cürm ile ħaŧā 
                                                
294 HM: -, M: -, DE: -, SA: 91b, SB: -, YK: - 
 1. beytin 2. mısrasında vezin hatası var. 
295 HM: 181a, M: 104b, DE: 115a, SA: 91b, SB: -, YK: - 
 1 Āsitānuñ yā İlāhī: Yā İlāhī āsitānuñ SA // buldı her derde devā: buldılar śafā SA  
 2 yoġ u vār: yoġ olur SA// Bu mısrā SA’da boş bırakılmış.  
 * 3. beyit SA’da bir sonrakiyle yer değiştirmiş.  
 4 ‘ālim: vāķıf SA  
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  3 Ger żiyā-yı  şems-i źātuñ irmez ise sālike 
   Nice ķaŧ‘ ider menāzil ķanden irişür ‘aŧā 
 
  4 Maĥż-ı fażluñla İlāhī ‘ālim it esrāruña 
   İdelüm her ĥāl ile sırr-ı Rasūle iķtidā 
 
  5 Źerre görünmez Fenāyī işbu ‘ālem ‘ārife 
   Bir demine vuślatuñ iki cihān olmaz bahā 
 
     296 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Gel ey mestūr olup ġafletde ķalmış kendüden ġāfil 
   Özüñ fehm eyle çeşmüñ aç sivāya baķma ol ‘āķıl 
 
  2 Senüñ ĥaķķuñda dinmişdür nefaħtü fīhi min rūĥī 
   Ve naĥnü aķrebü sırrı senüñ şānuñdadur nāzil 
 
  3 Dinildi vaśf-ı Ādemde egerçi ‘alleme’l-esmā 
   İdüp esrārına vāķıf emānet eyledi ĥāmil  
 
  4 Cihān-ı fānīnüñ naķş u nigārına göñül virme 
   İrüp maĥbūb-ı bāķīye beķā milkine ol vāśıl 
 
  5 Muśāĥib olmaġa ŧālib olup ŧāvūs-ı ķuds ile 
   Uyuben zāġ-ı nefsüñe gel olma cīfeye māil 
 
  6 Bekāsı yoķ çeker ‘ömrüñ idersin her nefes żāyi‘ 
   Ĥayāt-ı bāķī kesbine niçün olmayasın ‘ācil 
 
  7 Bu fānī devleti terk it bulasın ‘izzet-i bāķī 
   Şühūd itmeğe ol şānı vücūd-ı fānīdür ĥāil 
 
     297 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  

                                                
 5 demine vuślatuñ iki cihan: demine iki cihan SA 
296 HM: 181a, M: 104b, DE: 115a, SA: -, SB: -, YK: -  
 5 māil: ŧālib HM, DE. 
  
297 HM: 181b, M: 105a, DE: 116a, SA: -, SB: -, YK: 4a 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

401

  1 Aç cemālüñ perdesin ‘uşşāķa olsun fetĥ-i bāb 
   Ref‘ olup benlik aradan ķalmaya dilde ĥicāb 
 
  2 Keŝret-i eşyāda eyle vaĥdetüñ sırrın ‘ayān 
   Maĥv ola şebnem-śıfāt ŧoġduķda nūr-ı āfitāb 
 
  3 Bāde-i ĥubb-ı ezelden mest it ‘uşşāķı müdām 
   Şem‘-i cāna irişe tā vech-i luŧfuñdan ħiŧāb 
 
  4 Reşha-ı cūduñla buldı bu vücūdı kāināt 
   Feyż-i cūduñdan umaruz ola luŧfuñ bī-ĥisāb 
 
  5 Žāhir ü bāŧın Fenāyī ķuluña eyle nažar 
   Ķıl meded iki cihānda eyleme aña ‘itāb 
 
     298 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ķalbimüz hüznüñle maĥzūn eyleme 
   Dāimā vaśluñla mesrūr it bizi 
   Mā-sivā ĥubbına meftūn eyleme 
   Dāimā luŧfuñla mesrūr it bizi 
 
  2 Ķalmasuñ arada benlikden nişān 
   İrişe birlik iline cism ü cān 
   Sırr-ı pāküñ ola her şeyde ‘ayān 
   Dāimā vaśluñla ħandān it bizi 
 
  3 Resm-i ĥubb-ı mā-sivā berbād ola 
   Hemm ü ġamdan cān u dil āzād ola 
   Gice ķadr ü rūzımuz a‘yād ola 
   Dāimā luŧfuñla mesrūr it bizi 
 
  4 Bu tenezzül perdesin dilden gider 
   Pür ola nūruñla ķalbim ser-te-ser 
   Feyż-i źātuñdan ire cāna eŝer 
   Dāimā vaśluñla ħandān it bizi 

                                                
298 HM: 182a, M: 105a, DE: 116a, SA: -, SB: -, YK: - 
 4 ħandān: mesrūr M 
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  5 Ger Fenāyī bendeñe fetĥ ola bāb 
   Źerresi bī-şek olurdı āfitāb 
   Luŧf-ı bī-pāyānuña yoķdur ĥisāb 
   Va‘de-i vaśluñla mesrūr it bizi 
 
     299 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Sebķ-ı ĥüsnā maĥzeninden eyle yā Rab neş’edār 
   Žāhir ola her nefesde dīdeye dīdār-ı yār 
 
  2 Mübtelā-yı hār-ı hicrān olmadan eyle ħalāś 
   Gül-‘izār-ı vaśla nālān ola çün zār-ı hezār 
 
  3 Āşiyān-ı ķudse pervāz eyleye şehbāz-ı dil 
   İre bir milke ki hergiz olmaya leyl ü nehār 
 
  4 Lālezārı görse bülbül gülsitānuñ yād ider 
   Ol vecihle güller ider varını aña niŝār 
 
  5 Mürde diller n’ola bulsa la‘l-i nābuñdan ĥayāt 
   Cām-ı ‘aşķuñ nūş iden görmez dü ‘ālemde humār 
 
  6 Hicret-i dār-ı fenā ķıl vech-i bāķī yādına 
   Hāźihī cennātü ‘adnin dinile ni‘me’l-ķarār 
 
  7 Ger Fenāyīye olursa feyż-i aķdesden ‘aŧā 
   Lā-mekān milki hümāsın dem-be-dem eyler şikār 
 
     300 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
       
  1 Budur senden recā ey Rabb-i Ekber 
   Kemālātuña şānum ola mažhar 
 
  2 Oķuyam noķŧadan ‘ilm-i ledünni 
   Kitāb-ı ĥüsnüñi dil ide ezber 
 
  3 Ezel naķķāş-ı ķudret levĥ-i dilde 
   Muĥabbet naķşını ķılmış muśavver 

                                                
299 HM: 182a, M: 105b, DE: 116b, SA: -, SB: -, YK: - 
300 HM: 182b, M: 106a, DE: 117a, SA: -, SB: -, YK: - 
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  4 Bu ilde vü ol ilde evvel āhir 
   Viśālüñ źevķıni eyle müyesser 
 
  5 Nedir śādır olan bir ķabża ħākden 
   Yed-i ķudretdedür ekber ü aśġar 
 
  6 İki ‘ālem ķuyūdından ħalās it 
   Ola nūruñla cism ü cān münevver 
 
  7 Faķīr ü müstemendüñdür Fenāyī 
   Şühūd-ı nūr-ı źātuñ ķıl muķadder 
 
     301 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün  
      
  1 Varıcaķ ĥażretüñe yā İlāhum 
   Kerem eyle baġışla her günāhum 
 
  2 İder her günde biñ kez nefsim ‘iśyān 
   Velī yoķdur Efendi bir gün āhum 
 
  3 İki ‘ālemde redd itme ķapuñdan 
   Ki senden ġayrı yoķ püşt ü penāhum 
 
  4 Hidāyet ķıl śırāt-ı müstaķīme 
   İre sırr-ı Habībe tā ki rāhum 
 
  5 Fenāyīyi halāś it her elemden  
   Meded ey pādişāhlar pādişāhum 
 
     302 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Şühūd-ı nūr-ı źātuñ ķıl müyesser 
   Kerem senden ‘ināyet eyle Mevlā 

                                                
301 HM: 182b, M: 106b, DE: 117b, SA: -, SB: -, YK: - 
302 HM: 183a, M: 106b, DE: 117b, SA: -, SB: -, YK: - 
 5 şems-i: şemsi M 
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   Değil bir kerre iĥsān it mükerrer 
   Kerem senden ‘ināyet eyle Mevlā 
 
  2 Ża‘īfüz yoķ saña varmaġa çāre 
   Ziyād olur dem-ā-dem dilde yare 
   Dil ü cān döymez oldı intižāre 
   Kerem senden ‘ināyet eyle Mevlā 
 
  3 Ne deñlü çoķ ise ķulda cināyet 
   Umar cürminden artuķ ‘afv ü rahmet 
   Bulunmaz fażluña ĥadd ü nihāyet 
   Kerem senden ‘ināyet eyle Mevlā 
 
  4 Bilem maķśūdı bu ħalķ-ı cihāndan 
   Nedür ĥāśıl olan cism ile cāndan 
   Ħaberdār it bizi sırr-ı nihāndan 
   Kerem senden ‘ināyet eyle Mevlā 
 
  5 Vücūdum ķaŧresini eyle ‘ummān 
   Görem źerrede nūr-ı şems-i pinhān 
   Fenāyī de ola vaśluñla şādān 
   Kerem senden ‘ināyet eyle Mevlā 
 
     303 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Dertlülerüñ derdine eyle devā 
   Yā Eĥad ü yā Śamed ü yā Kerīm 
   Vaśluñ ile anlara eyle şifā 
   Yā Eĥad ü yā Śamed ü yā Kerīm 
 
  2 Źikrüñ ile cānumuza vir sürūr 
   Tā bulavuz iki cihānda ĥużūr 
   Fażluñ ile ķıl yine ‘abd-i şekūr 
   Yā Eĥad ü yā Śamed ü yā Kerīm 
 
  3 Ŧāhir olup ķalbimüz ez-mā-sivā  
   Pāk idüp ĥubbuñla bize vir cilā 
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   Žāhir ola her ne var arż ü semā 
   Yā Eĥad ü yā Śamed ü yā Kerīm 
 
  4 İtme ķapuñdan bizi luŧf eyle red  
   Ola ki senden ire cāna meded 
   Ķılma celālüñi cemālüñe sed 
   Yā Eĥad ü yā Śamed ü yā Kerīm 
 
     304  
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 İster iseñ yāruñı terkeyle cümle varuñı     
   Bülbül-i şūrīde gibi zīnet it gülzāruñı 
 
  2 ‘Ābidān zühd ü ‘ibādetle dilerler şöhreti 
   Ol durur maķbūl-i ‘ālem ĥıfž ide esrāruñı 
 
  3 Ķıl şedāyid iħtiyār ol eşiğinde ħāk-i rāh 
   İt melāmet nefsüñi terk eyle ŧālib ‘āruñı 
 
  4 Żāyi‘ itme naķd-i ‘ömri elde iken ey ‘azīz 
   Vaśla cānı bey‘ idüp yār ile it bāzāruñı 
 
  5 ‘Aşķ yolında śādıķ oldur kim belādan ķaçmadı 
   Śādıķ iseñ sen daħi ‘add it güle her ħāruñı 
 
  6 Sālik-i rāh-ı ŧarīķat luŧfuñ umar dāimā 
   Ķıl ‘ināyet anlara tā göreler dīdāruñı 
 
  7 Şunlaruñdur devleti bāķī vü ‘ömr-i sermedī 
   Bezl idüp cānı yoluñda itdi terk aġyāruñı 
 
  8 Varlıġından geçüben terk itdi iki ‘ālemi 
   Bil vücūdın maĥv ider bir kez gören dīdāruñı 
 

                                                
 3 bize vir cilā: bize cilā DE 
304 HM: 183b, M: 107b, DE: 118b, SA: -, SB: -, YK: - 
 2 Ol durur: Oldur M 
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  9 Gel derūnuñ ‘aşķ ile ŧoldur ki ġayrı girmeye 
   Ŝābitü’l-aķdām ol ey dil muĥkem it iķrāruñı 
 
     305 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Viśālüñ źevķini eyle müyesser 
   Meded senden ‘ināyet eyle Mevlā 
   Ola nūruñla cism ü cān münevver 
   Kerem senden ‘ināyet ıśśı Mevlā 
 
  2 Geçür fažluñ ile ġayr-i hevādan 
   Ħalāś ola göñül ķayd-ı sivādan 
   Be-küllī  maĥv ola benlik aradan 
   Meded senden ‘ināyet eyle Mevlā 
 
  3 Refīķ olursa ger ‘avn-ı İlāhī 
   Ki sālik ŧayy ide bir demde rāhı 
   Ġarīb ü bī-kesüñ sensin penāhı 
   Kerem senden ‘ināyet ıśśı Mevlā 
 
  4 Marīż olanları irgör devāya 
   Bulup śıĥĥat ki ĥamd ide Ħudāya 
   Dola envār-ı Ĥaķ arż u semāya 
   Meded senden ‘ināyet ıśśı Mevlā 
 
  5 Fenāyī yoġ idüp źenb-i vücūdı 
   ‘Aŧā eyle aña nūr-ı şühūdı 
   İrişdür ġāyete fażl ile cūdı 
   Kerem senden ‘ināyet ıśśı Mevlā 
 
     306 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    

                                                
305 HM: 183b, M: 108a, DE: 119b, SA: -, SB: -, YK: 20a 
 2 ‘ināyet eyle. ‘ināyet ıssı M 
 4 ‘ināyet ıssı: ‘ināyet eyle M  
306 HM: 184a, M: 108b, DE: 119b, SA: -, SB: -, YK: - 
 1 ‘ināyet it: ‘ināyet ķıl M, DE 
 4 hidāyet it: ‘ināyet ķıl M 
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  1 Açı vir ‘uşşāķa vaĥdet yolların 
   Sen ‘ināyet it meded yā Rabbenā 
   İreler tā maŧlabına ķullaruñ 
   Sen ‘ināyet it meded yā Rabbenā 
 
  2 Vaĥdet-i źātuñla irşād olalar 
   Vaśluñ ile dāimā şād olalar 
   Mā-sivā ķaydından āzād olalar 
   Sen ‘ināyet ķıl meded yā Rabbenā 
 
  3 Dīdeden ref‘ eyle ħvāb-ı ġafleti 
   Göre göz keŝretde sırr-ı vaĥdeti 
   Ķıl müyesser źāt-ı pāke vuślatı 
   Sen ‘ināyet ķıl meded yā Rabbenā 
 
  4 İksir-i vaśla olursa dest-res 
   Yek-nažarda cevher olur ħār u ħas 
   Bezm-i yāre hemdem eyle her nefes 
   Sen hidāyet it meded yā Rabbenā 
 
  5 Ķaŧre ĥāl-i baĥri nice’tsün beyān 
   Cirm-i şemsi ide mi źerre beyān 
   Bu durur sözi Fenāyīnüñ hemān 
   Sen ‘ināyet it meded yā Rabbenā 
 
     307 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün  
    
  1 Viśālüñ ‘īdini eyle müyesser 
   Meded ey luŧf-ı bī-ĥad pādişāhum 
   İdeler ķullaruñ tā Ĥacc-ı ekber 
   Meded ey luŧf-ı bī-ĥad pādişāhum  
 
  2 Ķulūba irişe peyk-i selāmuñ 
   Ki sālik źevķ ide sırr-ı kelāmuñ  
   Ŧavāf eyleye dil Beyt-i Ĥarāmuñ 
   Meded ey luŧf-ı bī-ĥad pādişāhum 
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  3 Rumūz-ı küntü kenze eyle ‘ārif 
   Ki dāim gūş idem āvāz-ı hātif 
   Bizi ķıl sırr-ı pinhānuña vāķıf 
   Meded ey luŧf-ı bī-ĥad pādişāhum 
 
  4 Fedā idüp yoluñda kebş-i nefsi 
   Refīķımuz ola ervāĥ-ı ķudsī 
   Devām üzre naśīb it saña ünsi 
   Meded ey luŧf-ı bī-ĥad pādişāhum 
 
  5 Fenāyī bendeñi ey Rabb-i Ekrem 
   Cemālüñ Ka‘besine eyle maĥrem 
   Dil-i maĥzūnı ola şād ü ĥurrem 
   Meded ey luŧf-ı bī-ĥad pādişāhum 
 
     308 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Dürlü dürlü derde uġratduñ bizi 
   Bendeyin n’eyleyeyin göñlüm seni 
 
  2 Dū cihāndan özini itdi ħalāś 
   Rāh-ı Ĥaķda beźl iden cān u teni 
 
  3 İt ĥarīm-i źātuña maĥrem bizi 
   Žāhir eyle mā vesa‘nī sırrını 
 
  4 Taĥt-ı tesħīrüñdedür arż u semā 
   Dertlüler senden bulur dermānını 
 
  5 Levĥ-ı dilden ĥakk ola resm-i sivā 
   Göre āyīnede cān cānānını 
 
  6 Āşiyān-ı aśla dil itdi ‘urūc 
   Gūş idicek cān hezāruñ zārını 
 
  7 Luŧf ile eyle Fenāyīye nažar 
   Aña fetĥ it küntü kenz esrārını 
 
     309 

                                                
308 HM: 185a, M: 109b, DE: 120b, SA: -, SB: -, YK: - 
309 HM: 185a, M: 110a, DE: 121a, SA: -, SB: -, YK: - 
 2 Tatdı: Yandı M 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

409

   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
    
  1 Bir içim mānuñ Efendi ĥaķķı var 
   Añlayagör yüri Ĥaķķı sen de var 
 
  2 Şeş cihetden bī-cihetdür ol Kerīm 
   Tatdı her kim ki özinde źevķi var 
 
  3 Yemm-i bī-pāyāna irdi ķaŧresi 
   Ol göñül ki işbu baĥre ġarķı var  
 
  4 Ger maķām-ı cem‘a bulduñsa vüśūl 
   Bu vücūd ilüñde cānā farķı var  
 
  5 İki ‘ālem ‘izzetini hiçe śay 
   Bārinüñ ķullarına tevfīķı var 
 
  6 İrdi bu keŝretde vaĥdet sırrına 
   ‘Ārifüñ de dilde ġarb u şarķı var 
 
  7 Ey Fenāyī buldı ĥaķķānī vücūd 
   Her kimüñ özinde Ĥaķķuñ şavķı var 
 
     310 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Ħudāyā fażl u iĥsānuñ bulunmaz ĥadd ü pāyānı 
   N’ola luŧfuñla eylerseñ göñül derdine dermānı 
 
  2 Tesellī-i viśālüñle bizi ħandān u şādān it 
   Şühūd-ı źātuñı eyle iki ‘ālemde erzānī 
 
  3 Bu ism ü resmi maĥv eyle kerem ķıl levĥ-ı ħāŧırdan 
   Geçürsün ceźbeñ ey Mevlā sivādan bu dil ü cānı 
 
  4 Ola aĥbebtü en u‘raf rumūzına özüm vāśıl 
   İçür baĥr-ı haķāyıķdan Efendi cām-ı ‘irfānı 
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  5 Kemāl-i cūd u fażluñdan Fenāyīye ‘ināyet ķıl 
   İre sırr-ı muĥabbetden aña tā feyż-i Raĥmāni 
 
     311 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Oldı çün Haķķuñ cemāli ‘ayn-ı ‘āşıķda ‘ayān 
   Bildi anı kim nedir maķśūd-ı emr-i kün fe-kān  
  
  2 Ref‘ idüp ķayd-ı vücūdı buldı ıŧlāk ‘ālemin 
   Keŝret-i eşyāda gördi vaĥdetüñ žāhir nihān 
 
  3 ‘Ayn-ı dilden noķŧa-ı ġayn gidüp ‘ālem oldı ‘ayn 
   Gördi çün āyīnede ‘aks-i cemālüñ ‘ārifān 
 
  4 Cennet ü ĥūr ü ķuśūrüñ ŧālibidür pür-ķuśūr  
   Lem‘a-ı nūr-ı tecellī besdür ‘uşşāķa hemān  
 
  5 Ger Fenāyīye śorarsañ sırr-ı vaĥdetden nişān 
   Her nefes tevĥīdi söyler cümle źerrāt-ı cihān 
 
     312 
   Mefā‘ilün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Diyār-ı ġurbete düşdüm cüdā oldum mekānumdan 
   Nişānum bī-nişān oldı eŝer ķalmadı varımdan 
 
  2 Ķadīmī āşiyānına iderdi mürġ-ı dil pervāz 
   Olurdı aślına vāśıl bileydi bu lisānumdan 
 
  3 İrüp birlik diyārına olurdı cān u dil yeksān 
   İrerse sem‘-i cāna ger nidā-yı mūtū cānumdan 
 
  4 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ itdi yüzinden çün niķābını 
   O vech ile olur żāhir ħaber rāz-ı nihānumdan 
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  5 Cemālüñ vaśfı yādına Fenāyī dem-be-dem yā Rab 
   Aķıdur lü’lü ü mercān bu çeşm-i hūn-feşānumdan 
 
     313 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 İtdüğüñ ‘ahdi unutma yār ile 
   Yār olma ki saķın aġyār ile 
 
  2 Naķd-i cānı vir metā‘-ı vuślata 
   Eyle bāzārı bu gün dildār ile 
 
  3 Olmaġa maĥrem ĥarīm-i ķurbete   
   Varlığuñ yoġ eyle gel ol var ile 
 
  4 Şem‘-i źātuñ şu‘lesinden vir naśīb 
   Pür-żiyā ķıl ķalbimüz envār ile 
 
  5 Sırr-ı pāküñ it Fenāyīye ‘ayān 
   Tā ki ĥayrān ola bu esrār ile  
 
     
     314 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 ‘Aŧā eyle bize nūr-ı cemālüñ 
   Senüñdür luŧf u iĥsān yā İlāhī 
   Meded ķıl yaķmasun nār-ı celālüñ 
   Senüñdür luŧf u iĥsān yā İlāhī 
 
  2 Güźer eyle göñül arż u semādan 
   Geçe ‘avnüñle sidre müntehādan 
   Çerāġını yaķa nūr-ı Ħudādan 
   Senüñdür luŧf u iĥsān yā İlāhī 
 
  3 Cenābuñdan eger olmazsa iĥsān 
   Neye ķādir olur bī-çāre insān 

                                                
313 HM: 186a, M: 111a, DE: 122b, SA: -, SB: -, YK: - 
314 HM: 186b, M: 111a, DE: 122b, SA: -, SB: -, YK: - 



/ Alim Yıldız 

 

412

   Saña varmaġa yollar ola āsān 
   Senüñdür luŧf u iĥsān yā İlāhī 
 
  4 ‘İbāduñ dāimā kārı haŧādur 
   Saña lāyıķ olan fażl u ‘aŧādur  
   Cemālüñ nūrı her derde devādur 
   Senüñdür luŧf u iĥsān yā İlāhī 
 
  5 ‘İnāyet eyle ef‘āl ü śıfāta 
   Ġarīķ it fazluñ ile bahr-i źāta 
   Fenāyī de ire bāķī ĥayāta 
   Senüñdür cümle iĥsān yā İlāhī 
     
     315 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün  
    
  1 Viśāl-i Haķķa ŧālib ol 
   Göñül terk eyle ednāyı 
   Gider dilden sivā fikrin 
   Bul ol a‘lādan a‘lāyı 
 
  2 Ķılagör emr-i mūtūya 
   İtā‘at Ĥaķķa ķurbet bul 
   Saķın bāķī ķalur sanma 
   Begüm bu fānī dünyāyı 
 
  3       İçen vaĥdet şarābından 
   Ezel bezminde sāķīden 
   ‘Ubūr itse ‘aceb midür  
   Göñül dünyā vü ‘uķbāyı 
 
  4 Bu fānī varlıġı maĥv it 
   İriş maĥbūb-ı bāķīye 
   Vücūduñdur saña ĥāil 
   Şuhūd itmeğe Mevlāyı 
 
  5 Vücūduñ ķaŧresini śal 
   Fenāyī aśl-ı deryāya 
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   Ĥaķīķatde eger bilmek  
   Dilerseñ sırr-ı eşyāyı 
 
     316 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
  1 Śaķın bu reng ü būyına gülüñ aldanma ey bülbül 
   Viśāl-i yāre ŧālib ol bu naķşa baķma ey bülbül 
 
  2 Göñül sevdā-yı zülfiyle ezelden oldı āşüfte 
   Aña biñ cān olayıdı anuñ’çün bende ey bülbül 
 
  3 Geçüp keŝret ĥicābını iriş vaĥdet diyārına 
   Rumūz-ı sırr-ı Yezdānı bilesin sen de ey bülbül 
 
  4 İçüp vaĥdet şarābından gider benliği ortadan 
   Ķayır ahvālüñi irken ķoma feryāda ey bülbül 
 
  5 Fenā rāhına sālik ol irem dirseñ viśāline 
   Fenāyī dir ki hāildür bu cān arada ey bülbül 
 
     317 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 İrişdür vaĥdet-i źāta ‘ibādı 
   Viren sensin ‘ibāda her murādı 
 
  2 Tesellī-i cemālüñ eyle in‘ām 
   Münevver eyle nūruñla fuādı 
 
  3 İkilik perdesin ķıl ref‘ bizden 
   Dü ‘ālemde naśīb it ittiĥādı 
 
  4 Hidāyet it śırāŧ-ı müstaķīme 
   Delīlümüz ola Allāhu Hādī 
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  5 Göñül mir’ātını eyle mücellā 
   Nümāyān eyleye rāh-ı reşādı 
 
  6 Firāķuñ nārına eyleme sūzān 
   Dil-i maĥzūn ola vaśluñla şādī 
 
  7 Fenāyīyi ķapuñdan ķılma mehcūr 
   Kemāl-i fażluñadur i‘timādı 
 
     318 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Yaķdı şem‘-i ĥüsnüñe bāl ü perin pervānemüz 
   Ķulzüm-i ‘aşķuña düşdi ŧālib-i dür-dānemüz 
 
  2 Görmedi iki cihānda hemm ile ġamdan nişān 
   Bezm-i vaśluñ cür‘asından nūş iden mestānemüz 
 
  3 Āfitāb-ı ŧal‘atuñdan źerre-veş virdi żiyā 
   Vādi-i ķālū belāda devr ider peymānemüz 
 
  4 Ħalķ-ı ‘ālem cām-ı la‘lüñden nice mest olmasun 
   Nergis-i mestüñ ile mest oldılar hum-ĥānemüz 
 
  5 Bu şikeste bālüme fażluñ ile eyle nażar 
   Va‘de-i vaśluñla tā ma‘mūr ola vīrānemüz 
 
  6 Fürķatüñ nārına sūzān eyleme cān u dili 
   Ĥāśıl ola her nefesde rü’yet-i cānānemüz 
 
  7 Baķma yā Rabbī Fenāyī ķuluñuñ noķśānına 
   İrişe ĥadd-i kemāle ‘ahd ile peymānemüz 
 
 
     319 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
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  1 Tecellī itdi luŧfıyla ‘ibādına yine Mevlā 
   Umaruz maĥż-ı fażlından hemīşe ķahr ola a‘dā 
 
  2 Eger ġāib eger ĥāżır eger bāŧın eger žāhir 
   Ķılalum cān ile dilden yolına varımuz ifnā 
 
  3 Senüñ in‘āmuña yā Rab nice şükr ide ‘ālemler 
   Kemāl-i cūduña muhtāc Efendi cümle-i eşyā 
 
  4 Bir avuç ħāk iken itdüñ bizi fażluñ ile īcād 
   Mufavvaż ĥükmüñe cümle gerek ūlā gerek uhrā 
 
  5 Fetiĥler ide erzānī Cenāb-ı Ĥażret-i Bārī 
   İki ‘ālem merāmını ķıla ķullarına i‘ŧā 
 
  6 Ķuśūr u sehv ü taķśīre nažar eylemeye Raĥmān 
   Şefī‘imüz ola dāim Ĥabīb-i Rabbiye’l-a‘lā 
 
  7 Fenāyī bendeñi yā Rab irişdür vaĥdet-i źāta 
   Ĥabībüñ ĥürmetine ķıl beķāñ ile anı ifnā 
 
     320 
   Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün   
    
  1 Ey göñül gel nażar-ı Ĥaķķ ile baķ eşyāya 
   Bu güni śalma śaķın ‘āķıl isen ferdāya 
 
  2 Māl ü cāhından ‘ubūr it bu fenā dünyānuñ 
   Cān u dilden olagör bende Ġanī Mevlāya 
 
  3 Bu vücūd ķaŧresini irgöregör deryāya 
   Berr-i fürķatde nice bir gezesin bī-māye 
 
  4 Cümle mevcūdāt olur vaĥdet-i źātuña güvāh 
   ‘Ayn-ı ‘ibretle nažar eyler iseñ her cāya 
 
  5 N’ola ‘Aŧŧār-veş bilse lisān-ı mürġı 
   Maĥv ider kūh-ı vücūdını iren ‘Anķāya  
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  6 Verd-i vaśluñ būyını eylemeğe istişmām 
   Śaldı bülbül bu vecihden özüni śaĥrāya 
 
  7 İki ‘ālemde Fenāyī ķuluñ iĥsānuñ umar 
   Ķıl Ĥabībüñe anı fażluñ ile hem-sāye 
 
 
     321 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
       
  1 Vücūdum źenbine estaġfiru’llāh 
   ‘Aŧā ķıl nūr-ı źātuñ şey’e li’llāh 
 
  2 Seni senden ider bu dil temennā 
   ‘Ayān ola ki sırr-ı lī ma‘allāh 
 
  3 Feżā-yı ķudse ire cism ile cān 
   Buyurduñ çün te‘uddū ni‘mete’llāh 
 
  4 Dü ‘ālem ni‘metin eyle müyesser 
   Didüñ lā taķneŧū min raĥmeti’llāh 
 
  5 Olalum raĥmet ümmīdinde her ān 
   Didüñ lā taķneŧū min raĥmeti’llāh 
 
  6 Sivā ķaydından eyle cānı ıŧlāķ 
   Kıl esrāruña vāķıf ĥāle āgāh 
 
  7 O zümreden bizi ķılma İlāhī  
   Men itteħaź ilāhehū hevāhu 
 
  8 Fenāyī yüz süre bābuña geldi 
   Anı fażluñla eyle ħāśś-ı dergāh 
 
     322 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
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  1 Dilerseñ cānumı cān üzre cānum 
   Viśālüñdür hemān maķśūd-ı cānum 
 
  2 Ĥaķīķat sırrına ķıl bizi vāśıl 
   Arada ķalmaya źerre gümānum 
 
  3 Açılsun ravża-ı cānum śafādan 
   Nidā-yı  Ĥaķķı gūş eyleye cānum 
 
  4 Göñül āyīnesi olsun mücellā 
   Görine dīdeye rāz-ı nihānum 
 
  5 Ŧutar evrāķını güller elinde  
   Oķur ĥüsnüñ kitābın mürġ-ı cānum 
 
  6 Şühūd-ı nūr-ı źātuñı ķıl i‘ŧā 
   Aradan ref‘ olına īn ü ānum  
 
  7 Vücūduñ źenbini maĥv it Fenāyī 
   Ola žāhir o şān-ı bī-nişānum 
 
 
     323 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 Dürlü dürlü derde uġratduñ beni 
   N’ideyüm n’eyleyeyüm nefsüm seni 
 
  2 Şey’e li’llāh yā Mucībe’s-sāilīn 
   Faķrımuz irgör ġınāya yā Ġanī 
 
  3 Sehv ü nisyānumuza ķılma nažar 
   Bābuña yüz sürmege ŧāķat ķanı 
 
  4 Olmaya pā-bendimüz dehr-i denī 
   Yaķma nār-ı fürķate cān u teni 
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  5 Mā-sivā ķaydından it cānum halāś 
   Tā ki pā-bend olmaya dehr-i denī 
 
  6 Rabbi ernī lem‘asından ķıl ‘aŧā 
   Mūsa-veş fehm ide bu dil Rabbini 
 
  7 Ķıl Fenāyīye ledünnādan ‘aŧā 
   İde tekmīl Ħıżr-āsā her feni 
 
     324 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
       
  1 Viśālüñ źevķıni eyle iki ‘ālemde erzānī 
   Ħalāś it derd ile ġamdan kerem ķıl cism ile cānı 
 
  2 Nice bir berr-i fürķatde olalum la‘lüñe teşne 
   Zülāl-i baĥr-i fażluña ġarīķ it cān-ı ‘aŧşānı 
 
  3 Geçür arż u semāvātdan irişdür ‘arş-ı maķśūda 
   Aradan ref‘ ola perde açılup sırr-ı Sübĥānī 
 
  4 Mecāzī mevce baķmayup bulalum aśl-ı deryāyı 
   Görem āyīne-i dilden ĥaķīķat üzre eşyāyı 
 
  5 ‘Ale’l-‘arşi’stevā remzin Fenāyīye ‘aŧā eyle 
   Nümāyān ola her cāda aña envār-ı Raĥmānī 
 
     325 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 Āşiyānında yatursa ġaflet ile mürġ-ı cān 
   Śarmaşup bir gün çıķar mār-ı ecel virmez emān 
 
  2 Küllü nefsin źāiķatün didi Rabbü’l-‘ālemīn 
   Yād idüp ‘ahd-i ķadīmī eyle īmānuñ ‘ayān 
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  3 Emr-i mūtū emrine ey dil idegör imtiŝāl 
   Žāhir ola her nefesde dīdeye rāz-ı nihān 
 
  4 Teşne diller vādi-i fürķatde sūzān oldılar 
   Baĥr-i cūduñ ķaŧresidür cümleden maķsūd hemān 
 
  5 Ŧayy idüp arż u semādan buldı vaĥdet sırrını 
   Küntü kenzen lem‘asını buldı eşyāda ‘ayān 
 
  6 Bulagör aĥbebtü en u‘raf rumūzından eŝer 
   ‘Ārifüñ bir ānına olmaz bahā iki cihān  
 
  7 İki ‘ālemde Fenāyī bendeñe eyle nažar 
   Bu imiş maķśūd olan mefhūm-ı emr-i kün fe-kān 
 
     326 
   Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
       
  1 Ĥālüm ħarāb baġrum kebāb maĥbūb ise ‘ālī-cenāb 
   Ĥüsn-i cemāline iren ŧūbā lehū ĥüsne meāb 
 
  2 Fürķat şebini aradan ref‘ eyleye ķudret eli 
   Žāhir ola her źerrede ‘uşşāķa nūr-ı āfitāb 
 
  3 Düşüp ħumāruñ rencine ayılmadı tā ĥaşre dek 
   Deryā-yı feyżüñden aña eyle ‘aŧā bir ķatre āb 
 
  4 Maĥrem olan esrāruña irişdi źevķ-ı vaśluña 
   Manžar olup dīdāruña buldı merāmın bī-ĥisāb 
 
  5 Yazup ezelde nüsħasın ķondurdı bā’da noķŧasın 
   Ķodı dü ‘ālem ġuśśasın ķalmadı arada ĥicāb 
 
  6 Ey Ķādir ü Ĥayy ü Vedūd eyle ‘aŧā nūr-ı şühūd 
   Vir bize ĥaķķānī vücūd ol źāt-ı pāke intisāb 
 
  7 Eyle Fenāyīye kerem resm-i sivā ola ‘adem 
   Maĥbūba ire dem-be-dem ref‘ ola vechüñden niķāb 

                                                
326 HM: 190a, M: 115b, DE: 128a, SA: -, SB: -, YK: - 
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     327 
   Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
 
  1 Ey murġ-ı ezel ‘āleme feryāda mı geldüñ 
   Yār ile olan ‘ahdüñi di yāda mı geldüñ 
 
  2 Ol bezm-i belāda görilen sırr-ı nihānı 
   Ol ‘ahd-i ķadīm yādına dildāde mi geldüñ 
 
  3 Vüs‘ına taĥammül itmezken arż u semāvāt 
   Bu ‘ālem-i esfelde anı kesble śayyāda mı geldüñ 
 
  4 Gülzār-ı me‘ānīde açıldı śafā verdi 
   Ol bezm-i śafā-baħşı bize ħoş yāda mı geldüñ 
 
  5 Bulursa n’ola ķadri n’ola ‘ārif özinde 
   Ol ‘īd-i viśālüñ dile a‘yāda mı geldüñ 
 
  6 Ey bülbül-i cān eyle Fenāyīyi ħaberdār 
   Bu ‘ahd ile peymānuñı bünyāda mı geldüñ 
 
     328 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Saķın ķılma bu fānī evde mesken 
   Beķā iķlīmine ‘azm eyle bülbül 
   İrişdür özüñi gülzāra irken 
   Beķā gülzārına ‘azm eyle bülbül 
 
  2 Olup mürġān-ı ķudsīlerle dem-sāz 
   Ķadīmī gül‘izāra eyle pervāz 
   Nevāñ ile idüp ‘uşşāķı āġāz 
   Beķā iķlīmine ‘azm eyle bülbül 
 
  3 Güźer eyleyegör iki cihānı 
   Ķo bī-hūde yire āh u fiġānı 
                                                
327 HM: 190b, M: 116a, DE: 128b, SA: -, SB: -, YK: -  
 5 n’ola ķadri: şeb-i ķadri M  
 * 3. ve 4. beyitte vezin hatası var. 
328 HM: 190b, M: 116b, DE: 129b, SA: -, SB: -, YK: - 
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   Ulaşdur Ĥażret-i Raĥmāna cānı 
   Beķā gülzārına ‘azm eyle bülbül 
    
     329 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Raĥmet-i ħāśśını in‘ām ide Raĥmānü’r-Raĥīm 
   Bize hādī ola iĥdinā śırāŧa’l-müstaķīm  
 
  2 Cān u diller derdine ķıl maĥż-ı fażluñla devā 
   Žāhir ola her nefesde bize Źü’l-fażli’l-‘ažīm 
 
  3 Baĥr-i cūduñ ķaŧresinden buldı ‘ālemler ‘aŧā 
   Yüz sürüp bābuña geldük şey’e li’llāh yā Kerīm 
 
  4 Rabbi ernī lem‘asından Mūsa-veş eyle nažar 
   Tā nümāyān ola cāna vech-i evśāf-ı ķadīm 
 
  5 Şems-i źātuñ źerresinden cān u dil bula żiyā 
   Ķıl civār-ı Ĥażretüñde iki ‘ālemde muķīm 
 
  6 Mažhar olmaķ diler iseñ len terānī sırrına 
   Diyegör tübtü ileyke hemçü Mūsā-yı Kelīm 
 
  7 Źāt-ı pāküñ ‘izzetine źevķ-ı vaśluñ ķıl ‘aŧā  
   İt Fenāyī ķuluña iĥsān bi-ĥaķķ-ı Ĥā vü Mīm 
 
     330 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Yüzimüz süriyü geldük ķapuña 
   Ķabūl it źāt-ı pāküñ ‘izzetine 
 
  2 Firāķuñ āteşine ķılma sūzān  
   Sezāvār eyle bezm-i vuślatuña 
 

                                                
329 HM: 191a, M: 116b, DE: 127b, SA: -, SB: -, YK: - 
 1 elif lam lakısı yazılmamış 
330 HM: 191a, M: 117a, DE: 130a, SA: -, SB: -, YK: - 
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  3 Bir avuç ħāk iken eyledüñ insān 
   Nihāyet yoķ Efendī raĥmetüñe 
 
  4 Dil ü cān derdine sen eyle dermān 
   Budur lāyıķ kemāl-i ‘izzetüñe 
 
  5 Ķuśūr u cürme yoķ ĥadd ile ġāyet 
   ‘Aŧā eyle viśālüñ ķullaruña 
 
  6 ‘Ademden eyledüñ meccānen īcād 
   İrişdür yine sırr-ı vaĥdetüñe 
 
  7 Fenāyī bendeñi irgör merāma 
   Ola manžar Cenāb-ı Ĥażretüñe 
 
     331 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Zehī devlet zehī ‘izzet se‘ādet 
   İde bir ķuluna Mevlā hidāyet 
 
  2 Güźer eylerdi dil arż u semādan 
   Cenābuñdan olursa ger ‘ināyet 
 
  3 Viśālüñ gülşeninde şey’e li’llāh 
   Aŧā ķıl ‘andelīb-i cāna vuślat 
 
  4 Nažar eyleme sehv ile ķuśūra 
   Ķanı ķulda saña lāyıķ ‘ibādet 
 
  5 Vücūdum źerresini eyle ifnā 
   Ŧulū‘ ide dile şems-i ĥaķīķat 
 
  6 Viśālüñ źevķini ol cān bilür ki 
   Çekile ‘aynına kuĥl-ı hidāyet 
 
  7 Fenāyī bendeñi ķıl mažhar-ı źāt 
   Dü ‘ālemde yeter aña bu ‘izzet 

                                                
331 HM: 191b, M: 118b, DE: 130b, SA: -, SB: -, YK: - 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

423

     332 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
       
  1 Dost yolına kim ki terk-i cān ider 
   Bāri anı vāśıl-ı cānān ider 
 
  2 İkiliği ref‘ idüben aradan 
   Vaĥdet-i źātiyyesin erzān ider 
 
  3 Vāķıf olan mā ‘arefnā remzine 
   Lā-mekān illerini seyrān ider 
 
  4 Cümle eşyā vaĥdet-i źāta güvāh 
   Sırr-ı vaĥdet dilleri ĥayrān ider 
 
  5 Şem‘-ı ĥüsnüñe göñül pervānesi 
   Perr ü bālin derd ile sūzān ider 
 
  6 Ġonca rūyın keşf idicek bülbüle 
   Bu vecihden dem-be-dem nālān ider 
 
  7 Bāb-ı Ĥaķķa ey Fenāyī sür yüzüñ 
   Her merāmı ‘abde ol iĥsān ider 
 
     333 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ezelden biz size dildāda geldük 
   Mübārek nāmunızı yāda geldük 
 
  2 Ħurūc idüp ķadīmī āşiyāndan 
   Vücūd iķlīmini ābāda geldük 
 
  3 Temevvüc itdi çün baĥr-i ĥaķīķat 
   Anın emvācını imdāda geldük 
 
  4 Ķoķup vaĥdet gülin mıśr-ı vücūdda  
   Hezār-veş ol güle feryāda geldük 

                                                
332 HM: 191b, M: 118b, DE: 130b, SA: -, SB: -, YK: - 
333 HM: 192a, M: 118a, DE: 131a, SA: -, SB: -, YK: - 
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  5 Daħi bünyād urılmadın bu çarha 
   Bu dil ta‘mīrine bünyāda geldük 
 
  6 Metā‘-ı vaślı bey‘ idüp bu cāna 
   O bāzār naķdini āmāde geldük 
 
  7 Bu heft iķlīmi ŧayy eyle Fenāyī 
   Ķoyup ġayrı elifle bāda geldük 
 
     334 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Sürādiķ ref‘ olıcaķ muĥtecibden 
   İrişür ĥisse ve’scüd va’ķteribden 
 
  2 Belā gülzārına irmek dilerseñ 
   Gülüñ ĥālin süāl it ‘andelībden 
 
  3 Gel ey bülbül ko bī-hūde fiġānı 
   Ħiŧāb işit saña senden yaķından 
 
  4 Ĥaķīķat cür‘asından şey’e li’llāh 
   Dirīġ itme viśālüñ bu ġarībden 
 
  5 Ne deñlü çoġ ise ‘abdüñ ķuśūru  
   ‘Aŧā umar dü ‘ālem raĥmetinden 
 
  6 Devāsız derde isterseñ devāyı 
   Gel iste anı Ĥaķķānī ŧabībden 
 
  7 Fenāyī bendeñe yā Rab ķıl iĥsān 
   ‘Aŧā baħş it anı sırr-ı Ĥabībden 
 
     335 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Ferāmūş eyle ey dil dū cihānı 
   Bulam dirseñ eger cān içre cānı 
 
  2 Şühūd-ı nūr-ı źātuñdur çü maķśūd 
   Ara yirden gider īn ile ānı 

                                                
334 HM: 192a, M: 118b, DE: 131a, SA: -, SB: -, YK: - 
335 HM: 192b, M: 118b, DE: 131b, SA: -, SB: -, YK: - 
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  3 Kelām-ı külle yevmin hüve fī şe’n 
   Nümāyān ide her cāda o şānı 
 
  4 Güźer eyleye dil heft āsumāndan 
   Ola žāhir aña sırr-ı meŝānī 
 
  5 Gider āyīne-i dilden ġubārı 
   Görine anda esrār-ı nihānī 
 
  6 Beķā iķlīmine ‘azm eyle ey cān 
   Bu cismüñ olmadın fānīde fānī 
 
  7 Fenāyī bendeñe ref‘ it ĥicābı 
   Ĥaķīķīce bile ma‘nā-yı insānı 
 
     336 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Revā mıdur ki göñlimüz alasın 
   Bu günümüzi yarına śalasın 
 
  2 Dil-i şeydā hemīşe şāne gibi 
   Çeker her demde zülfinüñ belāsın 
 
  3 ‘Arūs-ı ma‘nā ref‘ idüp ĥicābın 
   Dile ‘arż eyledi çeşmi elāsın 
 
  4 İki ‘ālem ķuyūdından berīdür  
   Gören nūr-ı tecellīnüñ żiyāsın 
 
  5 Zamān ile mekāndan ‘āli şānı 
   Anı sa‘y idegör sen de bulasın 
 
  6 Bu kevnüñ geçdüñ ise mā-verāsın 
   Sürersin sırr-ı ev ednā śafāsın 
 

                                                
 *7 beytin 2. mısrasında vezin hatası var. 
336 HM: 192b, M: 119a, DE: 132a, SA: -, SB: -, YK: - 
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  7 Görürsin sırr-ı eşyāyı kemā-hī 
   Güźer it ey Fenāyī māverāsın 
 
     337 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Dū cihānda buldı bir bāķī ĥużūr 
   ‘Add iden özini min ehli’l-ķubūr 
 
  2 Ķılma yā Rab cürm ü ‘iśyāna nažar 
   ‘Afv umup bābuña geldük yā Ġafūr 
 
  3 Aradan ref‘ ola resm-i mā-sivā 
   İde dil arż u semāvātdan ‘ubūr 
 
  4 Bezm-i vaśluñ cür‘asından ķıl ‘aŧā 
   Cān u diller eyleye kesb ü sürūr 
 
  5 Ref‘ olına muĥtecibden perdeler 
   Dīdeden envāruñı eyleme dūr 
 
  6 Çünki itdüñ in te‘uddūdan naśīb  
   Ķıl yine ez-zümre-i ‘abd-i şekūr  
 
  7 Luŧf ile eyle Fenāyīye nažar 
   Vāĥid ola tā nažar žāhir ü manžūr 
 
     338 
   Ķıŧ‘a 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
      
  1 Fedādur yoluña bu cism ü cānum  
   ‘Ayān olsun gehī sırr-ı nihānum 
    

                                                
337 HM: 192b, M: 119b, DE: 132a, SA: -, SB: -, YK: - 
 1 buldı: buldı mı DE, M 
 *7. beytin 2. mısrasında vezin hatası var. 
338 HM: 193a, M: -, DE: 132b, SA: 42a, SB: 47a, YK: -  
 1 gehī: ki tek SA, SB  
 2 hemān: hemām HM  
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  2 Ķarār itmez göñül arż u semāda 
   Viśālüñdür hemān ārām-ı cānum 
 
  3 Kemāl-i źāt-ı pāke yoķ nihāyet 
   Kemālātuña mažhar ola şānum 
 
    339 
    Rübā‘ī 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Aĥsen-i taķvīmi inkār eyleyen şeyŧān olur 
   Śūret-i şāb-ı ķuŧayŧ bu ma‘nāya bürhān olur 
   Ħāl ü ħaddi vechine āşüftedür bu ‘aķl ü cān 
   Lebleri esrārına iki cihān ħayrān olur  
 
     340 
   Fāi‘lātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Mūsa-veş Ŧūr-ı fenāda eyleyen varın telef 
   Gördi ol ānestü nāran nūrını ez-her ŧaraf 
 
  2 Tis‘a āyātı kelāmın eyledi cān ile gūş 
   Gösterirse yed-i beyżā lem‘asın n’ola be-kef 
 
  3 Sāĥir-i ŝu‘bān nefsüñ oldı elinden ħalāś 
   Žāhir olur ķalbine nükte-i emr-i lā teħaf 
 
  4 Ħalķ idüp tevĥīd dürrin ma‘rifet baĥrinde Ĥaķ 
   Ķıldı ‘unśurdan vücūduñ aña maĥzen çün śadef 
 
  5 Vāśıl ol eb-i ĥaķīķi sırrınuñ mefhūmına 
   Olmaķ isterseñ Fenāyī ħayr-i ferzend-i ħalef 
 
    341 
   Mef‘ūlü mefā‘ilün mef‘ūlü mefā‘ilün  
                                                
339 HM: 193a, M: -, DE: 132b, SA: 78a, SB: -, YK: - 
340 HM: 193b, M: -, DE: 134a, SA: 30b, SB: 34a, YK: 22b  
 2 āyāt-ı: āyātın SA  
 4 maĥzen: maĥzūn SB 
341 HM: 194a, M: -, DE: 134b, SA: 1b, SB: 1b, YK: 2b 
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         1 Şem‘-ı ruħ-ı cānāna pervānelerüz cānā 
   Bezm-i mey-i ķālūdan mestāneleriz cānā 
 
  2 Feyż-i yemm-i cūdundan irişdi ‘aŧā cāna 
   Ġavś eyleyüp ol baĥre dür-dāneleriz cānā 
 
  3 Çevgān-ı muĥabbetle vaĥdet ŧopını ķapduķ 
   Meydān-ı fenā içre merdāneleriz cānā 
 
  4 Ħum-ħāne-i vaĥdetle pür oldı śafā cāmı 
   Ol cür‘a-i śahbādan peymāneleriz cānā 
 
  5 Bu śūret ü ma‘nānuñ fehm itdi meālin her kim 
   Olup özine vāķıf bildi nelerüz cānā  

 
  6 Remz-i ‘arefūdan tā bulalı göñül behre 
   Ol kenz-i nihānīye vīrāneleriz cānā  

 
  7 Ol dürr-i yetīmi bul özinde Fenāyī  tek 
   Eśdāf-ı haķīķatde yek-dāneleriz cānā 
 
 
    342 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
   
  1 Ey ‘aceb bilsem göñül sırrında pinhānuñ nedür 
  Cānı ħod cānāna virdüñ arada cānuñ nedür  
 
  2 Gül-‘izār-ı vuślatuñ hemdemi olduñ çün hezār  
  Dem-be-dem ol verd-i bī-hemtāya efġānuñ nedür 
 
  3 Āşiyān-ı aśla irişmek dilerseñ rūz u şeb 
  Tārik-i kevn ü mekānsın ya bu imkānuñ nedür 
 
  4 İtdüñ ol dürr-i yetīmi naķd-i cāna iştirā 
  Cevherüñ kānını bulduñ pes bu dükkānuñ nedür 
 

                                                
 4 vaĥdetle: vaĥdetden SA, SB  
342 HM: 194a, M: -, DE: 134b, SA: 21b, SB: 22b, YK: 16b 
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  5 Ŧayy idüp arż u semāyı seyrüñ irdi sidreye 
  ‘Ālem-i esfelde olan ya bu seyrānuñ nedür 
 
  6 Bī-naśībsin sen bu źevķden zāhidā eyle ĥaźer 
  Da‘vā-yı ‘aşķ eyleme özüñe bühtānuñ nedür 
 
  7 Mā vesa‘nīden Fenāyī  olduñ ise neş’e-dār           
  Ķıl me‘ānīsin beyān innā ‘arażnānüñ nedür 
 
   343 
   Tārīh 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ĥaķ Te‘ālā cümleye iĥsān ide 
   Sehv ile noķśānumuz ġufrān ide 
 
  2 Yapdı beytin yümn ile Aĥmed Aġa 
   Bāri müşkillerini āsān ide 
 
  3 Bedr ola burc-ı şerefde ŧāli‘i 
   Rū-yı baħtı gül gibi ħandān ide 
 
  4 Dehr-i dūndan görmeye hergiz sitem 
   Fażl ile luŧfını bī-pāyān ide 
 
  5 Cennet-i firdevsini ide naśīb 
   Ħādimini ĥūr ile ġılmān ide 
 
  6 ‘İzzet-i dāreyn ile mesrūr idüp 
   Bu dil-i maĥzūnını şādān ide 
 
  7 Didi hātif ey Fenāyī tārihin 
   Ħāneñüz Raĥmān ābādān ide 
 
    344 
                                                
343 HM: 194b, M: -, DE: 135a, SA: -, SB: 98a, YK: 46a 
 4 luŧfını: luŧfı HM, DE  
 6 idüp:  olup SB  
 7 hātif ey Fenāyī: itmāmına hātif   
344 HM: 115a, M: -, DE: 135b, SA: -, SB: 98a, YK: -  
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    Tāriħ 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
  1 Yine ķıldı Ħudā ħalķa ‘ināyet 
   İrişdi ehline mühr-i śadāret 
 
  2 Maśūn eyleye Mevlā her ħaŧardan 
   İde dāim maķāmında iķāmet 
 
  3 Ķudūmıyla feraĥ-nāk oldı ‘ālem 
   Ķıla her kārına Bārī ‘iānet 
 
  4 Yed-i ķudretle a‘dā ola maķhūr 
   Bi-ĥaķķ-ı mebde-i kān-ı risālet 
 
  5 Dü ‘ālem devletiyle ola mesrūr 
   Aña meftūĥ olup bāb-ı ‘adālet 
 
  6 Şeref burcında bedr olup hilāli 
   Żiyāsına irişmeye kesāfet 
 
  7 Sürūran didi tārīhin Fenāyī 
   Bi-ĥamdi’llāh yerin buldı vezāret 
 
    345 
 Tārīh-i Maĥmūd Efendi li Hażreti’l-‘Azīz ķaddese’llāhu sırrahüm 
   Fā’ilātün fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün 
    
  1 Yumdı göz dār-ı fenādan pīr-i śadr-ı śādıķān 
   Gördi hep ġafletde yatur n’eylesün halķ-ı cihān 
 
  2 Görinen hengām-ı şeb encüm değildür ber-felek 

Dökdi göz yaşını anuñ rıĥletine āsümān 
 

                                                                                                              
 1 mühr-i: mühr ü SB  
 3 i‘ānet: ināyet SA, SB  
 6 olup: ola SB 
 7 HM’de altta 1056 tarihi var ve sayfanın yarısı boş bırakılmış 
345 HM: 195b, M: -, DE: 136a, SA: 51a, SB: 57b, YK: 40a  
 *DE’de 13. beyitten öncesi yok bir yaprak kopmuş. 
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  3 Cism-i pāk ü ŧāhiri olmışdı rūĥ-ı maĥż anuñ 
   A‘yün-i nāsdan anuñ’çün cān gibi oldı nihān 
 
  4 Gördi kimse bilmedi ol dürr-i pāküñ ķıymetin 
   Śaldı śanduķa güher-veş ħāzin-i kevn ü mekān 
 
  5 Vādi-i ĥayretde ķalan teşne dilleri müdām 
   Ķandururdı cām-ı ‘irfān ile cānların her ān 
 
  6 Fevti içün oldılar ħalķ-ı cihān mātem-zede 
   Olmuş idi çün vücūdı bāiŝ-i emn ü emān 
 
  7 Geldi geçdi bilmedi kimse o şānuñ rütbesin 
   Vāķıf olmadı ĥaķīķat ĥāline ins ile cān 
 
  8 Levĥ-ı maĥfūža muķābildi derūnī ‘ālemi 
   Münteķışdı levĥ-ı ħāŧırında sırr-ı kün fe-kān 
    
  9 Emr-i mūtū ĥükmine itmişdi gerçi imtiŝāl 
   Küllü nefsin ma‘nāsından žāhiren ķıldı beyān 
 
  10 Mā-sivādan ķılmış idi evc-i a‘lāya ‘urūc 
   Görinürdi śūretā cismi cihān içre hemān 
 
  11 N’ola źātı oldı ise cān gibi gözden nihān 
   Eyledi seb‘a’l-meŝānī sırrın ‘uşşāķa ‘ayān 
 
  12 Ķanı bir göz ki şühūd ide cemāli nūrını 
   Göstere mir’āt-ı dilde vechini ol bī-gümān  
 
  13 Ol ‘Azīzüñ rūĥ-ı pākine du‘ālar idenüñ 
   Ĥażret-i Ĥaķ eylesün anları firdevs āşiyān 
 
  14 Meşhedine śıdķ ile yüzler sürenler zāirūn 
   Rü’yetüñle olalar iki cihānda şād-mān 
 
  15 Źāt-ı pāküñ vaĥdeti’çün cümle ihvānı ma‘an 
   Dāhil eyle ‘adnüñe fażluñla fī a‘le’l-cinān 
 
  16 Rūĥ-ı ķudsiydi Hüdāyī ŧarĥ-ı kevneyn eyledi 
   Cevher-i ferd oldı ķıldı lā-mekān ilin mekān 
          Sene 1038 
 
    346 
    Müfred 
                                                
346 HM: 196a, M: 119b, DE: 137a, SA: -, SB: -, YK: - 
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   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Gerçi vaśluñ cānuma cāndan olur baña ķarīb   
   Sensin olan bize bizden hem ba‘īd ü hem ķarīb 
 
    347 
    Müfred 
   Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
 
   Ey dīde-i dil noķŧa-ı bāya nažar eyle 
   Bir gördüñ ise var ikilikden ĥaźer eyle 
   Rā’ī ile mer’ī vü muħāŧab mütekellim 
   Birdür iki śanma aña keşf-i baśar eyle 
 
    348 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Ĥālümüze Bāri iĥsān eyleye 
   Cümle müşkilleri āsān eyleye 
   Mažhar-ı esrār-ı ‘irfān eyleye 
   Cān ü dil derdine dermān eyleye 
 
    349 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
   Cenāb-ı Ĥażret-i Bārī ola ĥālümüze yāri 
   Göñül ħoşlıķların ķılsun müyesser dāimā Bārī 
 
    350 
    Rübā‘ī 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Ara yirden cāna ref‘ ola ĥicāb 
   Göre göz envārını bī-irtiyāb 
   İde ķullarına her dem fetĥ-i bāb 
   Gūş-ı cāna ire luŧfuñdan ħiŧāb 
 
                                                
347 HM: 196a, M: 119b, DE: 137a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * Bu müfred HM ve DE’de dışında “rüba‘ī” başlığıyla verilmiştir. 
348 HM: 196a, M: 120a, DE: 137a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * Bu müfred HM ve DE dışındae “rüba‘ī” başlığıyla verilmiştir. 
349 HM: 196b, M: 120a, DE: 138a, SA: -, SB: -, YK: - 
350 HM: 196b, M: 120a, DE: 138a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * Başlık rübā‘ī olmasına rağmen rübā‘ī kalıbıyla yazılmamıştır. 
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    351 
    Rübā‘ī 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Fażluñ ile yā İlāhī eyle tevfīķuñ refīķ 
   Ĥażretüñe ŧoġrı vara tā ĥaķīķatde ŧarīķ  
   Feyż-i vaśluñ neş’esinden irişe cāna naśīb 
   Āteş-i hicrāna itme iki ‘ālemde ĥarīķ 
 
     352 
     Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Cümle müşkillerimüz Ķādir Ħudā āsān ide 
   Maĥż-ı fażlından umaruz vuślatın iĥsān ide 
    
     353 
   Tārīħ-i Cāmi‘-i Şerīf li-Vālîde Sulŧān 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
  1 Ķad benā Vālide Sulŧān cāmi‘an 
   Ħāliśen li’l-‘ālimīne’l-‘āmilīn 
 
  2 Eŧyab-ı mālından ifrāz eyledi 
   Ķıla maķbūl anı Rabbü’l-‘ālemīn 
 
  3 Ķultü tārīħen li hāźe’l-ma‘bed 
   Mecme‘un li’l-müslimīne’l-mütteķīn 
 
     354 
     Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

                                                
351 HM: 196b, M: 120a, DE: 138a, SA: 32b, SB: 36b, YK: - 
352 HM: 196b, M: 120a, DE: 138b, -, SB: -, YK: - 
353 HM: 197a, M: 120a, DE: 138b, -, SB: -, YK: - 
 * M’de Ķıt‘a başlığıyla verilmiş.  
 * HM sayfa kenarında 1074 (1664) tarihi bulunuyor.  
 * Son beyitte vezin hatası var. 
 (1. Vâlide Sultan, samimi olarak, ilmiyle âmil olan âlimler için bir cami yaptırdı. 

3. Bu mâbed için “müttakî müslümanlar için toplayıcı” diye bir tarih söyledim.) 
354 HM: 197a, M: 120b,  DE: 139a, -, SB: -, YK: - 



/ Alim Yıldız 

 

434

    
   Ol kerem kānı Ħudāvend-i ‘Alīm 
   Ķıla dāim sizlere luŧfuñ ‘ažīm 
 
     355 
     Rubā‘ī 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
   
   Viśālüñ źevķini yā Rabb bize fażluñla ķıl i‘ŧā 
  Şu‘ā‘-ı nūr-ı źātuñdan ola tā mürdeler iĥyā   
   Geçür bu bezm-i keŝretden nažar ķıl sırr-ı vaĥdetden 
  İçür ‘aşķuñ şarābından olalum dāimā şeydā 
 

   356 
   Ķıt‘a 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
 
  1 Śunarsa sāķi-yi ‘aşķuñ dile cām-ı muśaffāyı 
    Görür mir’āt-ı dilde ol cemāl-i ‘ālem-ārāyı 
 
  2 Nice bir berr-i fürķatde olalum vaśluña teşne 
    Zülāl-i la‘l-i nābuñdan ‘aŧā eyle tesellāyı 
 
  3 Żiyā-baħş olsun āfāķda cemāl-i ‘ālem-efrūzuñ 
    Fürūzān eyledükce ŧal‘at-ı ħurşīd-i dünyāyı 
 
   357 
   Rubā‘ī 
  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 
  Temennā-yı viśālüñde dil ü cān 
  Umaruz ola iĥsān aña her ān 
  Zülāl-i feyż-i cūduñdan ‘aŧā ķıl 
  Ķoma bu berr-i fürķat içre ‘aŧşān 
 
   358 
                                                
355 HM: 197a, M: 120b, DE: 139a, SA: 4a, SB: 5b, YK: - 
356 HM: 197a, M: 120b, DE: 139a, SA: 4a, SB: 5b, YK: - 
357 HM: 197b, M: 121a, DE: 139a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * HM ve DE’de “Müfred” başlığıyla verilmiş 
358 HM: 197b, M: 121a, DE: 139a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * HM ve DE’de “Müfred” başlığıyla verilmiş 
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   Rubā‘ī 
  Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
  Ķıl ‘ināyet luŧf ile noķśānumuz bulsun kemāl  
   Leyl-i fürķat ref‘ olup žāhir ola śubĥ-ı viśāl 
   Nice yol bulur Cenāb-ı Pāke bu ‘abd-i źelīl 
   Şems-i źātuñ lem‘asından irmese źerrece ĥāl 
 
    359 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Derin ‘ālem Efendi cümle ‘ālem 
   Bu esrār ile ħayrān ibn-i ādem 
 
    360 
    Rubā‘ī 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Cenāb-ı Ĥażret-i Ĥaķ ķıla gūyā 
   Ĥaķīķat gülşeninde ‘andelībi 
 
   Bi-ĥaķķ-ı Ĥażret-i śadr-ı risālet 
   Ķarīb ola Cenāb-ı Pāke ķurbi 
 
    361 
 Müfred    
    
   Büşrā le-ķad enceze’l-iķbālü mā-ve‘adā 
   Kevkebü’l-mecdi min ufuķı’s-sa‘ādeti ķad bedā 
 
    362 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Neseble iftiħār itmek hevesdür 
   Fülān ensāb ehl-i ‘aķla besdür  
                                                
359 HM: 197b, M: 121a, DE: 140a, SA: -, SB: -, YK: - 
360 HM: 197b, M: 121a, DE: 140a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * HM ve DE’de “Müfred” başlığıyla verilmiş 
361 HM: 197b, M: 121a, DE: 140a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * M’de “Tārīh-i Şehzāde Śulŧān Muśŧafa” başlığıyla verilmiş. 
 ( Müjdeler olsun, va‘d edilen şey yerine getirildi. Şeref yıldızı saadet burcunda 

göründü.)  
362 HM: 198a, M: 121a, DE: 140a, SA: -, SB: -, YK: - 
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    363 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Şeref burcında bedr oldı çün ol māh 
   Semāvāt ehli didi bāreke’llāh 
 
    364 
    Rübā‘ī 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Mekteb-i ‘irfāndan ey dil almaķ isterseñ sebaķ 
   Varuñı pervāne gibi şem‘-i ĥüsn-i yāre yaķ 
   Saķın aldanma cihānuñ ķurı naķş ü āline 
   Gel derūnuñ ‘āleminde ketb olan ma‘nāya baķ 
 
    365 
    Ķıŧ‘a 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    

1 Ger dilerseñ bite dilde dürr-i pāk 
   Meskenetle ol fenā rāhında hāk 
 

2 ‘Andelībüñ gūş idenler na‘lesin 
   Ceyb-i śabrı gül gibi eyledi çāk 
 

3 Mā vesa‘nī lem‘asından ķıl ‘aŧā 
   Žāhir ola sırra her dem Źāt-ı Pāk 
 
    366 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Efendiden olıcaķ ķula da‘vet 
   Olur ķuldan daħi ĥüsn-i icābet 
 

                                                
363 HM: 198a, M: 121a, DE: 140b, SA: -, SB: -, YK: - 
364 HM: 198a, M: 121b, DE: 140b, SA: -, SB: -, YK: - 
 * HM ve DE’de “Müfred” başlığıyla verilmiş 
365 HM: 198a, M: 121b, DE: 140b, SA: -, SB: -, YK: - 
 * HM ve DE’de “Müfred” başlığıyla verilmiş 
366 HM: 198a, M: 121b, DE: 141a, SA: -, SB: -, YK: - 
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    367 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
   Güźer ķılsa ‘aceb midür bu dil Firdevs-i a‘lādan 
   Açıldı vaĥdeti sırrı bu gün nūr-ı tecellādan 
 
    368 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   ‘Āķıl iseñ Zeyd u ‘Amra eyleme hergiz żarar 
   Her ne iderse kişi bil yine kendüye ider 
 
    369 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   ‘Āķıl oldur ĥiśśe ala ķıśśadan 
   Seyr ide deryāyı her bir noķŧadan 
 
    370 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
   
   Ħuŧūŧı kim yed-i ķudret ser-i insāna yazmışdur 
   Meŝānī āyetidür kim ruħ-ı cānāna yazmışdur 
 
    371 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Ħudā virdi çü ķudret luŧf u cūda 
   Getür mümkin olan luŧfı vücūda 
                                                
367 HM: 198a, M: 121b,  DE:141a, SA: -, SB: -, YK: - 
368 HM: 198b, M: 121b, DE: 141a, SA: -, SB: -, YK: - 
369 HM: 198b, M: 121b, DE: 141a, SA: -, SB: -, YK: - 
370 HM: 198b, M: 121b, DE: 141a, SA: -, SB: -, YK: - 
371 HM: 198b, M: -, DE: 141b, SA: -, SB: -, YK: - 
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     372 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün feū‘lün 
    
   Bizi dūr eyleme ĥüsn-i nažardan 
   Ħalāś olam ki tā ‘ayn-ı güźerden 
 
    373 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Eyle mesrūr bu şikeste bālümi 
   Ķıl muvāfıķ emrüñe her ĥālümi 
 
    374 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Vuślatuñ deryāsına yā Rabbi ķıl bizi ġarīķ  
   Nice bir şöyle ķalalum nūr-ı ĥasretde ĥarīķ 
 
    375 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Fażluñ ile bizi tevfīķ eyle ŧoġrı yoluña 
   Saña lāyıķ olanı ķıl yā İlāhī ķuluña 
    
    376 
    Ķıŧ‘a 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 
  1 Fedādur yoluña bu cism ü cānum 
   ‘Ayān olsun ki tā sırr-ı nihānum 

                                                
372 HM: 198b, M: -, DE: 141b, SA: -, SB: -, YK: - 
373 HM: 198b, M: -, DE: 141b, SA: -, SB: -, YK: - 
374 HM: 198b, M: -, DE: 141b, SA: -, SB: -, YK: - 
375 HM: 198b, M: -, DE: 141b, SA: -, SB: -, YK: - 
376 HM: 198b, M: -, DE: 141b, SA: -, SB: -, YK: - 
 * Müfred başlığıyla verilmesine rağmen şiir müfred değil Kıta’dır.  
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  2 Ķarār itmez göñül arż u semāda 
   Viśālüñdür hemān ārām-ı cānum  
 
  3 Kemāl-i źāt-ı pāke yoķ nihāyet 
   Kemālātuña mažhar ola şānum 
 
    377 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
 
   Śaķın aldanma naķşına bu ‘ālem-i gülistānuñ 
   Senüñ gibinüñ ey bülbül uçurmışdur hezārānuñ  
 
    378 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
 
   Ħayāl-i sırr-ı cānāne göñül fikr ü ħayāl irmez 
   Bu bir rāz-ı nihānīdür buña ‘aķl-ı ‘iķāl irmez 
 
    379 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Ĥażret-i Vālide Sulŧān Cāmi‘i oldı tamām 
   Cennet-i ‘adnini Mevlā eylesün aña maķām 
 
    380 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Āşiyān-ı ķudse ey dil ister iseñ ittiśāl 
   Geç sivādan Ĥażret-i Mevlāya eyle ittikāl 
 
 
                                                
377 HM: 199a, M: -, DE: 142a, SA: -, SB: -, YK: - 
378 HM: 199a- 200b, M: -, DE: 142a, SA: -, SB: -, YK: - 
379 HM: 199a, M: -, DE: 142a, SA: -, SB: -, YK: - 
380 HM: 199a, M: -, DE: 142a, SA: -, SB: -, YK: - 
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    381 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Budur dāim göñül levĥında melĥūž 
   Küdūrātdan sizi Ĥaķ ide maĥfūž 
 
    382 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
 
   Žuhūr iden bu ‘ālemde cemāl ile celālüñdür 
   Ĥaķīķatle nažar itseñ yine ‘ayn-ı cemālüñdür 
 
    383 
    Müfred 
   Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
 
   Her bār dāver-i eśĥāb-ı śafā ol 
   Luŧf itmek ile mažhar-ı elŧāf-ı Ħudā ol 
 
    384 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
 
   Şebüñ Ķadr ola ey māh-ı şeb-efrūz 
   Çerāġ-ı devletüñ yansın şeb ü rūz 
 
    385 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Alduñ ise ey Fenāyī noķŧa-ı bādan sebaķ 
   Gel bu ĥarfüñ levĥ-ı dilden idegör inşāsını  

                                                
381 HM: 199a, M: -, DE: 142b, SA: -, SB: -, YK: - 
382 HM: 199a, M: -, DE: 142b, SA: -, SB: -, YK: - 
383 HM: 199a, M: -, DE: 142b, SA: -, SB: -, YK: - 
 * 1. mısranın vezninda problem var.  
384 HM: 199b, M: -, DE: 142b, SA: -, SB: -, YK: - 
385 HM: 199b, M: -, DE: 142b, SA: -, SB: -, YK: - 
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    386 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Manŧıķu’t-ŧayr ey Fenāyī hemçü ‘Aŧŧār bilegör 
   Nice görür Kūh-ı Ķāfa varmayan ‘Anķāsını  
 
    387 
    Müfred 
   Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
 
   Ya‘ķūb-ı dil itse n’ola her laĥža teessüf 
   Dīdārı ‘azīz eylemege başladı Yūsuf 
 
    388 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Lā-mekān iline irüp buldı ol cānānını 
   Gerçi ‘unśurdan mürekkeb eylemiş endāmını 
 
    389 
    Müfred 
   Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
   Cümle mevcūdāt lisān-ı ĥāl ile eyler nidā 
   Mā-sivādan yoķ vefā Mevlāya idüñ ilticā 
 
    390 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
 
   Seri pā ķılmayınca baĥr-i ‘aşķa ŧalı-bilmezsin 
   Nefes ŧutmaz iseñ dürr-i murādı alı-bilmezsin 
 
                                                
386 HM: 199b, M: -, DE: 142b, SA: -, SB: -, YK: - 
387 HM: 199b, M: -, DE: 143a, SA: -, SB: -, YK: - 
388 HM: 199b, M: -, DE: 143a, SA: -, SB: -, YK: - 
389 HM: 199b, M: -, DE: 143a, SA: -, SB: -, YK: - 
390 HM: 199b, M: -, DE: 143a, SA: -, SB: -, YK: - 
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    391 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Bizi dūr eyleme ĥüsn-i nažardan 
   Ħalāś olam ki tā ‘ayn-ı kederden 
 
    392 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   İlā yevmi’l-ķıyām olsun mükerrem 
   Cenāb-ı Ĥażret-i Pāşā-yı Ekrem 
 
    393 
    Ķıŧ‘a 
   Fāi‘lātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Ehl-i ‘irfānuñ maķāmı ķāf imiş 
   ‘Ārif-i Rab ‘ārif-i a‘rāf imiş  
   Bilmeyen ol ķaf-ı sūzı lāf imiş 
   Özini bilen bu gün śarrāf imiş 
 
    394 
    Müfred 
   Fāi‘lātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Zāhidüñ hīç oldı zerķı hīçe vardı ŧā‘ati 
   Başladı Yā Sīne şimdi kimse gelmez yasına 
 
    395 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Ŝenā eylerse n’ola ħāśś ile ‘ām 
   Henüz buldı maķāmın Şeyħü’l-İslām 
 

                                                
391 HM: 199b, M: -, DE: 143a, SA: -, SB: -, YK: - 
392 HM: 199b, M: -, DE: 143a, SA: -, SB: -, YK: - 
393 HM: 200a, M: -, DE: 143b, SA: 30a, SB: 32a, YK: -  
 * SA’da “Beyt”, HM ve DE’de “Müfred” başlığıyla veriliyor 
394 HM: 200a, M: -, DE: 143b, SA: -, SB: -, YK: - 
395 HM: 200a, M: -, DE: 144a, SA: -, SB: -, YK: - 
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    396 
    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Umaruz ‘afv ide cürmini Celīl 
   Eyleye İbrāhimi Mevlā ħalīl 
 
    397 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   N’ola görse dü ‘ālemde liķāyı 
   Civār-ı ķudse ‘azm itdi Fenāyī 
 
    398 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Olıcaķ rūĥ-ı ķudsīlerle hemdem 
   İrişdi āşiyān-ı vaśla ādem 
 
    399 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   ‘Ademden bir vücūd olınmış i‘ŧā 
   Mu‘ammer eylesün Allāh Te‘ālā 
 
    400 
    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Pādişāhum Ĥaķ seni yavuz nažardan śaķlasun 
   Bir nihāl-i tāzesin Mevlā ħaŧardan śaķlasun 
                                                
396 HM: 200a, M: -, DE: 144a, SA: -, SB: -, YK: - 
397 HM: 200a-200b, M: -, DE: 144a, SA: -, SB: -, YK: -  
398 HM: 200a, M: -, DE: 144a, SA: -, SB: -, YK: - 
399 HM: 200a, M: -, DE: 144a, SA: -, SB: -, YK: - 
400 HM: 200a, M: -, DE: -, SA: -, SB: -, YK: - 
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    401 
    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Demdeme irişmeğe dem ehline hemdem gerek 
   Rūĥ-ı Ķudsīden irişmiş Īsa-veş bir dem gerek 
 
    402 
    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Tengdür yārüñ dehānı dir imiş çün ol ĥasūd 
   Yoķ yere da‘vā ider iŝbātı yoķ bulmaz şühūd 
 
    403 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Kelām-ı Ĥaķķı gel kendüden işit 
   Hemān ŧurma ulular yolına git 
 
    404 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
      
   İde ĥālüñize Bārī vü yārī 
   Gidere ķalbüñüzden inkisārı 
 
    405 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Cemā‘atle ķılalum gel namāzı 
   İdelüm dāimā Ĥaķķa niyāzı 
                                                
401 HM: 200b, M: -, DE: -, SA: -, SB: -, YK: - 
402 HM: 200a, M: -, DE: -, SA: -, SB: -, YK: - 
403 HM: 200b, M: -, DE: -, SA: -, SB: -, YK: - 
404 HM: 200b, M: -, DE: -, SA: -, SB: -, YK: - 
405 HM: 200b, M: -, DE: 144b, SA: -, SB: -, YK: - 
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    406 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Bizi bilenlere idüñ selāmı 
   Müyesser ide Ĥaķ dāru’s-selāmı 
 
    407 
    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Ħalķa-i ‘aynumı śayyād-ı ezel ķılalı dām 
   Ħūblarda seni dutdı gözüm ey kebk-i ħırām 
    408 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    
   Ezelden böyle olmuş ‘ādetu’llāh 
   Ki ħiźmetle bulunur vuślatu’llāh 
 
    409  
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
   Müyesser ķıla ol Mevlā iki ‘ālem merāmını 
   Feraĥ baħş eylesün dāim bu ħalķuñ ħāśś u ‘āmını 
 
    410 
    Müfred 
    
   ‘Aşķ atınuñ süvārı irişdi menziline  
   Lāġar-ı ħār ile zāhid bekler ķapuda nevbet 

                                                
406 HM: 200b, M: -, DE: 144b, SA: -, SB: -, YK: -  
 *Ĥaķķı źikr ideler her śubĥ u şāmı    (altta) HM, DE 
407 HM: 201a, M: -, DE: 144b, SA: -, SB: -, YK: - 
408 HM: 201a, M: -, DE: 144b, SA: -, SB: -, YK: - 
409 HM: 201a, M: -, DE: 145a, SA: -, SB: -, YK: - 
410 HM: 201a, M: -, DE: 145a, SA: -, SB: -, YK: - 
 * Veznini tespit edemedik. 
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    411 
    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Umaruz kim Faħr-i ‘ālem ola anuñ rehberi 
   Śubĥ-veş yoluñda śādıķ eyle yā Rab Ca‘feri 
 
    412 
    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Ķulluġın ‘ābid ider dāim ĥisāb 
   Olıserdür zāhide zühdi ĥicāb 
 
    413 
    Ķıŧ‘a 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 
    

1 Ħudāyā yara senden çāre senden 
   Umar derde devā bī-çāre senden 
 

2 Bizi bizlik ĥicābından ħalāś it 
   Senüñle varalum sen yāre senden 
 
  3 İder sevdā-yı vaśluñı şeb ü rūz 
   Temennā bu dil-i āvāre senden 
 
    414 
    Müfred 
    
   Olıcaķ rūĥ-ı ķudsīlerle hemdem 
   Rūĥu’l-ķuds deminden ‘Īse’bn-i Meryem oldum 
 
    415 

                                                
411 HM: 201a, M: -, DE: 145a, SA: -, SB: -, YK: - 
412 HM: 201a, M: -, DE: 145a, SA: -, SB: -, YK: - 
413 HM: 201a, M: -, DE: 145a, SA: 52a, SB: 58b, YK: - 
414 HM: 201b, M: -, DE: 145a, SA: -, SB: -, YK: - 
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    Müfred 
   Fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
    
   Ey kemāl-i ķudretüñde iken ‘ālem bir ħayāl 
   Künh-i vaśfuña irişmek mā-sivā emr-i muĥāl 
 
    416 
    Müfred 
   Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 
    
   Hemīşe ġonca-ı baħtı ola güller gibi ħandān 
   Cihān ŧurduķca bu beyti idüp Ĥaķ dāim ābādān 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 *  1. mısra “Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün” kalıbındadır, 2. mısranın veznini tespit 

edemedik. 
415 HM: 201b, M: -, DE: 145a, SA: -, SB: -, YK: - 
416 HM: 201b, M: -, DE: 145a, SA: -, SB: -, YK: - 
  





 

 

 
BİBLİYOGRAFYA 

 
ABDULBAKÎ, Muhammed Fûad, el-Mu’cemu’l-Müfehres li-Elfâzi’l-

Kur’âni’l-Kerim,  2. Baskı, Kahire 1988. 
ACLÛNÎ, İsmail ibn. Muhammed el-Aclûnî el-Cerrâhî, Keşfü’l-Hafâ 

ve Muzîlü’l-İlbâs ‘ammâ İşterehû mine’l-Ehâdîs-i ‘ale’s-Sünneti’n-
Nâs, Beyrut 1351,  

AÇIKGÖZ, Namık, “Edebiyatta Üslup ve Anlam Derinliği Çağı: 17. 
Yüzyıl”, Osmanlı, Ankara 1999, IX, 630-638.  

AFYONCU, Fatma, XVII. Yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı, Ankara 
2001. 

AHMED b. HANBEL, Ebû Abdullah, Kitâbu Fezâilü’s-Sahâbe I-II, 
Mekke 1403/ 1983. 

AK, Coşkun, Şair Padişahlar, Ankara 2001. 
AKALIN, L. Sami, Türk Folklorunda Kuşlar, Ankara 1993. 
AKKAYA, Hüseyin, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Görülen Fi-

kir Hareketlerinden Kadızadeliler-Sivasîler Tartışması”, Osmanlı, 
Düşünce, Ankara 1999, VII, 170-177. 

------------------, Abdülahad Nuri ve Divanı (Basılmamış Doçentlik 
Tezi), Sivas 1998. 

AKSOY, Hasan, Mustafa Âlî’nin Manzum Kırk Hadis Tercümeleri, 
İstanbul 1991. 
AKTAŞ, Hasan, Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Konya 2001. 
AKÜN, Ömer Faruk, “Divan Edebiyatı”, DİA., İstanbul 1994, IX,  
394-396. 
Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfû‘a fi’l-Ahbâri’l-Mevdû‘a, Beyrut 
1986. 
Arnavutluk Devlet Arşivleri Osmanlı Yazmalar Kataloğu, Ankara 
2001. 
ASLANAPA, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986. 
AŞKAR Mustafa, Niyâzi-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara 1998. 
ATEŞ Süleyman, İslam Tasavvufu, Ankara 1972.  
ATEŞ, Ahmet, “Metin Tenkidi Hakkında”, Türkiyat Mecmuası, VII-
VIII, 1942. 
AYDEMİR, Yaşar, Behiştî Dîvânı Behiştî, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri 

ve Divanının Tenkidli Metni, Ankara 2000. 
AYVANSARAYÎ, Hüseyin, Vefâyât-ı Selâtîn ve Meşâhir-i Ricâl , 

İstanbul 1978. 



/ Alim Yıldız 

 

450

BAĞDATLI İSMAİL PAŞA, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-Müellifîn ve 
Âsâru’l-Musannifîn, İstanbul 1951. 

-------------, Hediyyetü’l-ârifîn, Esmâu’l-müellifîn ve Âsârı’l-
musannifîn II,  İstanbul 1955. 

-------------, Îzahu’l-meknûn fi’z-zeyl ‘alâ Keşfi’z-zünûn ‘an esâmî’l-
kutüp ve’l-fünûn  I, İstanbul 1945.   

BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı, Türklerde Yazı Sanatı, Ankara 
1993. 
BANARLI, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul 
1987. 
BARTHOLD, W. –KÖPRÜLÜ, Fuad, İslam Medeniyeti Tarihi, Anka-
ra 1982. 
BAYAK, Cemal, “Fenâî Ali Efendi”, DİA, İstanbul 1996, XII, 335-
336. 
BAYRAK, Nail, Atatürk Kitaplığı Osman Nuri Ergun Yazmaları, İs-
tanbul 1991. 
BELİĞ, B. İsmail, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân, Bursa 1302. 
BELVİRANLI, Ali Kemal, Aruz ve Âhenk, 3. Baskı, İstanbul 1995. 
BİLGEGİL, Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul 1989. 
BİLGİN, A. Azmi, Ümmî Sinan Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul 
2000. 
BİLKAN, Ali Fuat, Nâbî Dîvânı I-II, İstanbul 1997. 
----------------------, “Osmanlı Hanedanının Sanat Tarihçesi”, Akade-

mik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı,  Şubat-Temmuz 
2000, Sayı: 4-5, s. 331-352. 

BOLAY, S. Hayri, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, Ankara 1987. 
BOYDAŞ, Nihat, Ta’lik Yazıya Plastik Değer Açısından Bir Yakla-

şım, İstanbul 1994. 
BURSALI Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, I-III, İstanbul 1333 
(1915). 
BURSEVÎ İsmail Hakkı, Kitâbu’n-Netîce I-II, İstanbul 1997. 
-------------------------------, Silsile-i Tarîk-ı Celvetî, İstanbul 1291 
(1874). 
CEBECİOĞLU, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 
Ankara 1997. 
CENGİZ, Halil Erdoğan, Divan Şiiri Antolojisi, 2. Basım, Ankara 
1983. 
CEYHAN, Adem, “Eski Türk Edebiyatı’nda Sad-Kelime-i Ali Derle-

me, Tercüme ve Şerhlerine Dair”, CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, Manisa 1997, Sayı: 1, s. 232-254. 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

451

ÇELEBİOĞLU, Âmil, Eski Türk Edebiyâtı Araştırmaları, İstanbul 
1998. 
-------------------, Muhammediye I, İstanbul 1996. 
ÇELİKOĞLU, Şahver, Divan Sezayi-i Gülşenî, İstanbul 1985. 
DEMİRCİ, Mehmet, Sorularla Tasavvuf ve Tarîkatler, İstanbul 2001. 
-----------------------, “Nûr-ı Muhammedî”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi I, İzmir 1983. 
-------------------, Yunus Emrede İlâhi Aşk ve İnsan Sevgisi, İstanbul 

1997. 
-------------------, “Zâhidlik Nedir? Dünya Ahiret Dengesi Nasıl Kuru-

lur”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi IV, İzmir 1987. 
DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. Baskı, Ankara 2000. 
DURUSOY, M. Orhan, İstanbul Belediyesi Kütüphanesi Alfabetik 

Kataloğu, İstanbul 1953. 
DÜNDAR, Abdülkadir, “Osmanlı Mimarisinde Hassa Mimarları”, 

Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 1999, Sayı: 5, s. 159-176. 
el-ELBÂNî, Silsiletü’l-Ehâdîse’z-Zaîfe ve’l-Mevzûa I, Dımeşk 
1384/1965. 
ELMALILI Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, I-X, İstanbul 1982. 
-----------------------------, Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Meâli, İstanbul 
1994. 
ERAYDIN, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 1990. 
ERTUĞRUL, İ. Fennî, Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddîn-i Arabî, İstanbul 

1991. 
FINDIKLILI İsmet Efendi, Şekâik-i Nu‘maniyye Zeyilleri 

Tekmiletü’ş-şakâik fî hakkı ehli’l-hakâik V, İstanbul 1989. 
GENÇ, İlhan, Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye İnceleme-

Metin, Ankara 2000. 
GIBB, E. J. Wilkinson, Osmanlı Şiir Tarihi I-II, Ankara1999. 
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Divan Şiiri (XVII. Yüzyıl), İstanbul 1954. 
--------------------, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, Ankara 1971.   
--------------------, Tasavvuf Şiiri Antolojisi, İstanbul 1972. 
--------------------, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, 

İstanbul 1977. 
GÜL, Ahmet, “Lokman Hekim ve Öğütleri”, EÜ. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi II, Kayseri 1985.  
GÜNDOĞDU, Cengiz, “XVII. Yüzyıl Osmanlısında Siyasi Otoritenin 

Ulemâ-Sûfî Yaklaşımına Dair Bir Örnek: IV. Murat-Kadızâde-
Sivâsî”, Dinî Araştırmalar, Eylül-Aralık 1999, Sayı: 5, s. 203-223. 

GÜZEL, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara 2000. 



/ Alim Yıldız 

 

452

---------------------------, Kaygusuz Abdal, Ankara 1981. 
HOCA-ZÂDE, Ahmed Hilmi, Ziyâret-i Evliyâ, İstanbul 1327 (1909).  
HÜSEYİN VASSAF, Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr fî Şerh-i Esmâr-ı Esrâr 

I-V, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 2307-2309 
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti Şifâu’s-Sâil, İstanbul 1984. 
İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevzûât, Beyrut 1389. 
İLAYDIN, Hikmet, Türk Edebiyatında Nazım, 6. Baskı, Ankara 1997.  
İLGÜREL, Mücteba, “III. Mehmet”, “I. Mustafa”, Doğuştan Günü-

müze Büyük İslam Tarihi X, İstanbul 1989. 
İlmiye Salnâmesi Osmanlı İlmiyye Teşkilâtı ve Şeyhülislâmlar, İstan-

bul 1998. 
İPEKTEN, Haluk vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Söz-

lüğü, Ankara 1988. 
İSEN Mustafa- KURNAZ Cemal, “XVII. Yüzyıl Divan Edebiyatı”, 

Türk Dünyası El Kitabı III, 2. Baskı, Ankara 1992. 
İSEN, Mustafa, “Divan Edebiyatında Mahlasdaş Şairler”, Ötelerden 

Bir Ses Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine 
Makaleler, Ankara 1997. 

--------------------, “Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatına Bakışlar, 
Divan Şairlerinin Tasavvuf ve Tarikat İlişkileri”, Ötelerden Bir Ses 
Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makale-
ler, Ankara 1997. 

İSEN, Mustafa-KURNAZ Cemal, “XVII. Yüzyıl Divan Edebiyatı”, 
Türk Dünyası El Kitabı III, Ankara 1992.  

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, İstanbul 
1969. 
KANAR, Mehmet, Fehmi ve Şebisterî’den Şem ve Pervane, İstanbul 
1995. 
KARA, Mustafa, Dini Hayat ve Sanat Açısından Tekke ve Zaviyeler, 
İstanbul 1977. 
-------------------, Tasavvuf ve Tarikatar Tarihi, 2. Baskı, İstanbul 

1990. 
KARAHAN, Abdülkadir, İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis Top-

lama, Tercüme ve Şerhleri, İstanbul 1954. 
KARATAY, Fehmi Edhem, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Türkçe Yazmalar Kataloğu I,  İstanbul 1961. 
KAYA, Doğan, Şairnâmeler, Ankara 1990. 
Kazasker Salim Efendi, Tezkire-i Salim, İstanbul 1315 (1898). 
KEMİKLİ, Bilal, Sun’ullâh-ı Gaybî Dîvânı İnceleme-Metin, İstanbul 
2000. 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

453

Kemiksiz-zâde Saffet Mustafa, Nuhbetü’l-âsâr min ferâidi’l-eş‘âr, 
İSAM, nu: 10663. 
KILIÇ, Filiz, XVII. Yüzyıl Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değer-

lendirmeler, Ankara 1998. 
KOCAKAPLAN, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, İstanbul 1992. 
KOCATÜRK, Vasfi Mahir, Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul 1947. 
--------------------------------, Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara 1955. 
KOÇİ BEY, Risâle, İstanbul 1972. 
KONUR, Himmet, “Gülşenîliğe Dair Bir Eser: Nazir İbrâhim’in 

Beyân-ı Tarîkat-ı Gülşenî’si” , Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştır-
ma Dergisi, Sayı: 3, Nisan 2000. 

KONYALI, İ. Hakkı, Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi I, 
İstanbul 1977. 
KORTANTAMER, Tunca, Nev‘î-zâde Atâyî ve Hamsesi, İzmir 1997. 
KÖPRÜLÜ, Fuad, Edebiyat Araştırmaları, İstanbul 1989. 
---------------------, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 7. Baskı, An-

kara 1991. 
---------------------, XVII. Asır Sazşâirleri, Ankara 1962. 
KURNAZ, Cemal, “Bülbül”, DİA., İstanbul 1992, VI, 485-486. 
---------------------, “Gül”, DİA., İstanbul 1996, XIV, 219-222.  
---------------------, Hayâli Bey Divânı’nın Tahlîli, İstanbul 1996. 
KURNAZ, Cemal-TATCI, Mustafa-AYDEMİR, Yaşar, Giritli 

Salacıoğlu Mustafa Celvetî Divan, Ankara 2000. 
KURT, Yılmaz, Koçibey Risalesi, Ankara 1998. 
KUT, Günay, “Divan Edebiyatında Bezm, Âlât-ı Bezm ve Âdâb-ı 

Sohbet”, Osmanlı, Ankara 1999, IX,  616-629. 
----------------, “Vefeyât-ı Ayvansarayî ve Nüshaları ya da Tezkire-i 

Ayvansarayî”, Türklük Bilimi Araştırmaları Agâh Sırrı Levend Ha-
tıra Sayısı III, Harvard 2000, s. 151-277. 

LA‘LÎ, Mehmed Fenâyi, Şerh-i Ma‘nevi-yi Şerif, İstanbul 1289 
(1872). 
LATÎFÎ, Latîfî Tezkiresi Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n-nüzemâ, 

Ankara 1999. 
LEVEND, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı/Kelimeler ve Remizler Maz-

munlar ve Mefhumlar, 4. Basım, İstanbul 1984. 
----------------------------, Türk Edebiyatı Tarihi I, 3. Baskı, İstanbul 
1988. 
LİNGS, Martin, Tasavvuf Nedir, İstanbul 1986. 
MACİT, Muhsin, Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Ankara 1996. 



/ Alim Yıldız 

 

454

Mehmed Sirâceddin, Mecma‘-ı Şu‘arâ ve Tezkire-i Üdebâ, Sivas 
1994. 

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî II, İstanbul 1311. 
Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şuarâ, İstanbul 1290. 
MERİÇ, Rıfkı Melül, Türk Tezyinî San’atları ve Son Üstadlardan 

Altısı, İstanbul 1937. 
MUALLİM NACİ, Osmanlı Şairleri, Ankara 1986. 
Muhyiddîn-i Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîn ve Tercümesi I, 8. Baskı, Anka-

ra, tsz. 
MÜSTAKÎMZÂDE Süleyman, Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkı Basım), 

Ankara 2001.  
------------------------------------, Devhatü’l-Meşâyih, İstanbul 1978. 
OKUYUCU, Cihan, “Tunus Milli Kütüphanesindeki Türkçe Elyazma-

ları”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7-8, Kasım 
2000-Nisan 2001, s.135-169. 

ONAY, Ahmet Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara 
1993. 

ÖZ, Tahsin, İstanbul Camileri, Ankara 1964. 
ÖZALP, M. Nazmi, Türk Mûsikîsi Tarihi I-II, İstanbul 2000. 
ÖZCAN, Nuri, “Osmanlılarda Mûsikî”, Osmanlı Ansiklopedisi, İstan-

bul 1996, III,  225-233. 
ÖZKAN, Mustafa, “Gül ü Bülbül”, DİA., İstanbul 1996, XIV, 222-

223.  
ÖZTEKİN, Nezahat, Bekâyî’nin Gül ü Bülbül’ü ile Fazlî’nin Gül ü 

Bülbül’ünün Karşılaştırılması, İzmir 2000. 
ÖZTÜRK, Mürsel, Anadolu Erenlerinin Kaynağı Horasan, Ankara 

2001. 
PAKALIN, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, 

İstanbul 1983.  
PALA, İskender, “Koçi Bey”, Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul 1996, 

IV, 236-237. 
-------------------, “Osmanlı Edebiyatı”, Osmanlı Ansiklopedisi,  İstan-

bul 1996, IV,  147-265. 
-------------------, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü I-II, Ankara, tsz. 
-------------------, Divan Edebiyatı, İstanbul 1992. 
PEKOLCAY, Neclâ vd., İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nev’îlere 

Giriş, 5. Baskı, İstanbul 2000. 
SADIK VİCDANÎ, Tomar-ı Turuk-ı Âliyye Melâmîlik, İstanbul 1338 
(1920). 



Fenayi Cennet Efendi Divanı /    

 

455

----------------------, Tomar-ı Turuk-ı Âliyye’den Halvetîlik, İstanbul 
1338 (1920). 
SAFAYÎ Mustafa, Tezkire-i Şuarâ, Süleymaniye Ktp. Esad Ef. Böl. 
nr: 2549. 
SAHAVî, Muhammed b. Abdurrahman, El-Makâsidü’l-Hasene, Kahi-

re 1956. 
SAYI, Ali, Firavun, Hâman ve Kârun Karşısında Hz. Musa, İstanbul 

1993. 
SEHÎ BEY, Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt, Ankara 1988. 
SOYSAL, M. Orhan, Edebî San’atlar ve Tanınması, İstanbul 1992.  
SÖNMEZ, Zeki, “Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Hassa Mimarlar 

Ocağı’nın Yeri, Örgütlenme Biçimi ve Faaliyetleri”, Osmanlı, An-
kara 1999, X, 184-189. 

SUBAŞI, Hüsrev, Yazıya Giriş, İstanbul 1987. 
SÜYÛTÎ, Celâleddîn b. Ebû Bekr, el-Câmi‘u’s-Sağîr, Beyrut 1401 

(1981). 
ŞEKER, Mehmet-MERCAN, İ. Hakkı, “Tunus Milli Kütüphanesinde-

ki Türkçe El Yazmaları”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi II, İzmir 
1985. 

ŞENER, H. İbrahim, Türk Edebiyatında Manzum Esmâü’l-Hüsnâlar, 
(Basılmamış doktora tezi), İzmir 1985. 

ŞEYHî Mehmed Efendi, Şekâik-i Nu‘maniyye Zeyilleri Vekâyiu’l-
Fudalâ (Haz. Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989. 

ŞİŞMANOĞLU, M. Nazif, “Attâr, Feridüddin”, DİA., İstanbul 1991, 
IV, 95-98. 
TATCI, Mustafa, Yunus Emre Divanı I-III, İstanbul 1997.  
TEZEREN, Ziver, Aziz Mahmud Hüdayi, İstanbul 1987. 
---------------------, Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi I, İstanbul 1984. 
---------------------, Seyyid Aziz Mahmud HüdayiDivânı II, İstanbul 
1985. 
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Tarih İçinde Türk Efebiyatı, 4. Baskı, İs-
tanbul 1997. 
TOLASA, Harun, “Divan Şairlerinin Kendi Şiirleri Üzerine Düşünce 

ve Değerlendirmeleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergi-
si I, İzmir 1982. 

--------------------, Günümüz Türkçesindeki Karşılıklarıyla Şeyhülislâm 
Bahâyî Efendi Dîvânı’ndan Seçmeler, İstanbul 1979. 

UŞŞAKİZÂDE Seyyid İbrahim, Zeyl-i Şakâik, Otto Harransowitz 
Wiesbaden 1965.  



/ Alim Yıldız 

 

456

UZUN, Mustafa, “Osmanlı’nın Gür Nefesi: Türk Dinî-Tasavvufî Ede-
biyatında İlâhî”, Osmanlı, Ankara 1999, IX, 591-597. 

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi,  III/1. 
ÜNVER, İsmail, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Tür-

koloji Dergisi,  XI, 51-83. 
ÜZGÖR, Tahir, Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin 

Bugünkü Türkçesi, Ankara 1991. 
YARDIM, Ali, İzmir Milli Kütüphanesi Yazma Eserler Katalogu III, 
İzmir 1997. 
YAZAR, İlyas, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve 

Bülbüliyye’sinin Metni, İstanbul 2001. 
YILDIRIM, Selahattin, Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları 1, İstan-
bul 2000. 
YILMAZ, Ali, Köstendilli Süleyman Şeyhî, Ankara 1989. 
YILMAZ, H. Kamil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul 

2000. 
-----------------------, Azîz Mahmud Hüdâyi ve Celvetiyye Tarîkatı, İs-
tanbul 1982.  
-----------------------, Azîz Mahmud Hüdâyi, Hayatı-Eserleri-Tarîkatı, 

İstanbul 1990. 
YILMAZ, Mehmet, Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler (Ansiklo-

pedik Sözlük), İstanbul 1992. 
ZEBîDî, Zeynü’d-din Ahmed b. Abmed b. Abdü’l-latîf, Sahîh-i 

Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi VII, 7. Baskı, Ankara 
1982. 


