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ÖNSÖZ 

Eski Türk Edebiyatında divanlar, mesneviler, tezkireler ve tarih kitapları kadar şiir 

mecmûaları da önemli kaynaklardandır. Anadolu sahasında ilk örneklerine 15. yüzyılın 

başlarında rastlanan şiir mecmûaları; edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Rağbet 

gören bir tür olması nedeniyle pek çok örneği verilen şiir mecmûaları, yazıldığı dönemin 

edebî zevkini yansıtır ve unutulmuş, bilinmeyen şairlerin şiirlerini gün yüzüne çıkarır. Bilinen 

şairlerin divanlarında görülmeyen şiirlerinin tespit edilmesinde son derece önemli 

kaynaklardır. 

Çalışmamızın konusu, Na‘t mecmûasıdır. Na‘t mecmûaları farklı zamanlarda yaşamış 

şairlere ait, farklı nazım şekillerinden oluşan muhteva birliğine sahip şiirlerden müteşekkil 

birer antolojidir. 

Üzerinde çalıştığımız mecmûa; Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 779 numarada 

kayıtlı, Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf'in 1b-69a varak arasıdır. Mürettibi ve müstensihi 

Enderunlu Vâsıf ve Mîr Vâsıf olarak tanınan Vâsıf Osman Bey’dir. 

Çalışmamızın giriş kısmında mecmûa kavramı, mecmûanın önemi ve tasnifi hakkında 

genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde, çalıştığımız mecmûanın genel özellikleri ve 

ardından mecmûanın mürettibi ve müstensihinin biyografisi yer alır. Ardından 1b-69a varak 

arası muhtevası hakkında bilgiler, tablolar ile birlikte verilmiştir. Birinci bölüm, 1b-69a varak 

arasında yer alan şairlerin kısa biyografileri verilerek tamamlanmıştır. İkinci bölümde, yazma 

eser transkribe edilerek günümüz yazısına çevrilmiştir. Çalışmamız sonuç, kaynakça, ekler 

(Tıpkıbasım) ve öz geçmiş bölümleriyle sonlandırılmıştır. 

Çalışmamızın giriş kısmında mecmûa kavramı, mecmûa’nın önemi ve tasnifi hakkında 

genel bilgiler verilirken, kelimeleri faydalandığımız kaynakta geçen şekliyle tezimize aldık. 

Kelime uzunluklarına müdahil olmadık. 

Çalışma konusunun belirlenmesinde ve çalışmamızın hazırlanma sürecinin her 

aşamasında değerli zamanlarını ve bilgilerini esirgemeyerek bana yardımcı olan kıymetli 

Hocam Prof. Dr. Mehmet ARSLAN’a en içten duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. 

                                                                              

                                                                             Yasemin GÖKKUŞ 

    Sivas – 2019 
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ÖZET  

Şiir mecmûaları, edebiyat tarihimiz bakımından büyük öneme sahiptir. 

Mecmûalar, farklı şairler tarafından aynı muhtevaya sahip şiirlerin bir araya 

getirildiği derleme kitaplardır. Yazıldıkları dönemin edebî zevki hakkında bilgi 

bulduğumuz kaynaklardır. 

Çalışmada, Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum No: 779’da kayıtlı, 

mürettibi ve aynı zamanda müstensihi şair Enderunlu Vâsıf olan "Mecmû‘a-i 

Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf"in 1b-69a varakları arası üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada, mecmûalar hakkında genel bilgilerin yer aldığı giriş bölümü, 

mecmûanın geneli ve 1b-69a varaklar arasının tanıtıldığı bölüm, yazma eserin 

transkripsiyon harfleriyle günümüz yazısına çevrildiği bölüm ve sonuç 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

Bu çalışma, klasik Türk edebiyatının edebî eser kaynaklarından mecmûaların 

önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı 

Şerîf, Enderunlu Vâsıf, Metin ve İnceleme. 
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ABSTRACT  

Poetry magazines are of great importance in terms of literary history. 

Mecmuas are collections of poems that have the same content by different poets. 

The sources we find information about the literary pleasure of the period in 

which they were written. 

The study focused on recorded in the Public Library Ali Emîrî Manzum no: 

779 registered Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf 1b-69a pages of the poet 

Enderunlu Vâsıf, who was the organizer and also replicator. 

The study consists of the introduction section, where general information 

about the mecmuas is presented, the second section, where the general and "1b-69a" 

pages are introduced, the third section and the conclusion section, in which the 

manuscripts are translated into transcription letters and today's writing. 

This study aims to draw attention to the importance of magazines which are 

the sources of literary works of classical Turkish literature. 

Key Words: Classical Turkish literature, Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf, 

Enderunlu Vâsıf, Text and Review. 
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GİRİŞ 

Mecmûa 

Arapça bir kelime olup cem‘ kökünden gelir. Mecmûa, "toplanıp biriktirilmiş, 

tertip ve tanzîm edilmiş şeylerin hepsi; seçilmiş yazılardan meydana getirilen yazma 

kitap; dergi"1 demektir. Sözlükte "dağınık şeyleri bir araya getirmek, toplamak" 

anlamındaki cem‘ masdarından türeyen mecmû‘dan (bir araya getirilmiş, toplanmış) 

gelmektedir. Mecmûanın yanı sıra "mecâmî‘", "mecma‘", "câmi‘" gibi aynı kökten 

türemiş kelimelerle -yalnız Osmanlı Türkçesinde- "cüzdan", "defter" ve "cerîde" 

isimleri de aynı manada kullanılmıştır.2 Ayrıca, Farsçada "dilenci, dilenci çantası, 

dağarcık, torba" gibi anlamlarına gelen "keşkûl" kelimesi Arapçada "mecmûa, 

antoloji" manasını ifade etmektedir.3 

Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve 

hacimlerdeki dinî, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplardır.4 

Mecmua, içinde seçme yazıların bulunduğu el yazması eserdir. Eski harflerle 

yazılmışlardır. Şekil yönünden bir defterden ibarettir. Bir çeşit antoloji 

niteliğindedirler. Çoğunlukla yazarları ve yazıldıkları tarih belli değildir.5 

Mecmûalar, klasik kültürümüzün mahsulleridir. Mecmûalarda Arap-Fars dil 

ve edebiyatlarının tesirinde medrese-mektep mensuplarının manzum-mensur; edebî, 

dinî, tarihî, tasavvufî vb.eserlerinden yapılmış seçmeleri buluruz.6 Mecmûalar daha 

ziyade eserleri yazıya geçmiş, kütüphanelere intikal etmiş şâir ve muharrirlerden 

yapılmış seçmelerdir. Divân edebiyatımızın bütün nevileri: Şiir, mesnevî, tarih, 

tezkire, mektup, seyâhatnâme, sefâretnâme; Kur’ân, tefsîr, hadîs, fıkıh, kelâm vb. 

gibi İslamî ilimler; bâtıl ve gerçek bilgiler, meselâ: İlm-i simyâ, ilm-i reml (bazı 

şekillere göre murad ve niyeti haber verme), sihir, rü’yâ tâbiri, ilm-i nücûm, ilm-i 

1 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yay., Ankara 2001, s. 596. 
2 Mustafa Uzun, "Mecmua", İslâm Ansiklopedisi, C. 28, TDV Yay., Ankara 2003, s. 265. 
3 Hüseyin Elmalı, "el-Keşkûl", İslâm Ansiklopedisi, C. 25, TDV Yay., Ankara 2002, s. 324. 
4 Mustafa Uzun, a.g.e., s. 265. 
5 İskender Pala, "Mecmua", Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay., İstanbul 2004, s. 300. 
6 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2000, s. 5-6. 
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zâyiçe (yıldızların ve burçların hareketlerinden hüküm çıkarıp istikbali anlama), 

musikî… mecmuaların belli başlı mevzularıdır.7 

Derleme yoluyla meydana getirilen mecmualar tamamen derlemecinin 

zevkine bağlıdır. Bu bakımdan çok düzgün ve tertipli mecmualar yanında düzensiz 

mecmualar da vardır. Eserleri yazıya geçmiş şair ve yazarlardan yapılan seçmelerin 

yer aldığı mecmualar bulunduğu gibi, adları bilindiği halde henüz ele geçmemiş bazı 

önemli eserlerin asılları veya kopyalarını içeren önemli mecmualar da vardır. 

Sözgelimi şâirlerin divânlarına koymadıkları şiirleri ile edebiyat tarihi açısından 

önemi büyük olan risâle ve mektupları bu mecmularda bulunur.8 

Osmanlı dönemindeki gelişimine bakarak XV. yüzyıldan itibaren dikkat 

çekmeye başladıklarını, XVI. yüzyıldan sonra ise sayı ve çeşitlerinin iyice arttığını 

söylemek mümkündür. Daha çok Osmanlı ve İran sahasında rağbet gördüğü anlaşılan 

özel mecmuaların kâğıdının kalitesi, rengi, boyutları, cildi, yazısı, tezhibi, şekli gibi 

vasıfları ve maddî nitelikleri itibariyle birbirlerinden çok farklı olduğu, bir kısmının 

düzensiz, âdeta karalama defteri; bir kısmının çok düzenli ve özenli bir sanat eseri 

niteliği taşıdığı görülmektedir.9 

Mecmûalar, Köprülü’nün tarifiyle medfun ve meçhul birer hazinedir.10 

Mecmûaların Önemi 

Mecmualar yazıldıkları dönemin aynası durumundadır. Bu eserler üzerine 

yazılacak çalışmalar meseleye farklı açılardan bakmayı gerekli kılmaktadır. 

Mecmualar edebiyat araştırmacısına, dönemin beğenilen edebî metinlerini; 

konularını, okuyucunun talebini, mürettibin şiir zevkini, tertip amacını, estetik 

anlayışını, öne çıkan isimleri ve eserlerini, okunurluk oranlarını ve buna benzer 

birçok bilgi ile bunları yorumlama fırsatı verir.11 

7 Şükrü Elçin, a.g.e,, s. 5-6. 
8 İskender Pala, a.g.e., s. 300. 
9 Mustafa Uzun, a.g.e,, s. 265-268. 
10 Fuad Köprülü, "Türk Edebiyatı Tarihi’nde Usûl", Edebiyat Araştırmaları, TTK, Ankara 1999, s. 37. 
11 Cemal Kurnaz ve Yaşar Aydemir, "Mecmualara Sorulması Gereken Sorular", Turkish Studies-International 
Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1, Winter 2013, Ankara-
Turkey, s. 62 
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Köksal, genelde mecmuaları, özelde şiir mecmualarını önemli ve değerli kılan 

temel unsurları şöyle sıralamıştır: 

1. Kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine mecmualarda 

rastlamak mümkündür. 

2. Bilinen şairlerin bilinmeyen / divanlarında bulunmayan şiirlerine 

rastlamak mümkündür. 

3. Şairlerin divanlarındaki şiirlerin farklı şekillerine (fazla veya eksik 

beyitler, nüsha farkları vs.) tesadüf edebiliriz. 

4. Mecmualar arasında bilinmeyen, varlığı bilindiği hâlde nüshası tespit 

edilemeyen eserlerle de karşılaşılır. 

5. Bilinmeyen veya kullanılmayan nazım şekilleri, bilinen nazım şekillerinin 

örneği görülmeyen kafiye tipleri, farklı bend yapıları; yeni türler, 

edebiyatımızda kullanımına rastlamadığımız aruz kalıpları vb. örneklerle 

de mecmualarda karşılaşabiliriz. 

6. Mecmualarda, zaman zaman şairlerin hayatıyla ilgili önemli bilgileri de 

yakalama imkânı vardır. Bu, ölüm tarihi bilinmeyen bir şairin ölümü için 

düşülmüş bir tarih manzumesi şeklinde olabileceği gibi, araştırmacılar 

için çok önemli olabilecek derkenara düşülmüş bir bilgi notu veya şiir 

başlığı şeklinde de olabilir. 

7. Bazı şiir mecmualarında, başka şairlerin de şiirleri bulunmakla beraber, 

özellikle bir şairin şiirlerinin yoğun olduğu görülür. Derleyeninin şair 

olduğu bir şiir mecmuası edebiyat tarihi araştırmalarına katkısı 

bakımından kuşkusuz daha kıymetli sayılır. 

8. Mecmualar, -bir kısmı kendisi de şair olan- şiir sever kişiler tarafından 

tertip edilen eserlerdir. Bu itibarla derleyeni belli kişiler tarafından 

toplanan mecmualarda o şahsın / şairin zevklerini fark ederken, dönemin 

genel beğenisiyle ilgili önemli ipuçları da yakalamak mümkündür. 

9. Şiir mecmualarında genel olarak dönemin zevklerini, edebî tercihlerini vs. 

anlamak kabil olduğu gibi ferdî temâyüllerin de izini sürmek mümkündür. 

10. Mecmualar dışındaki eserlerin fevayid ve vikaye yapraklarında da zaman 

zaman rastlamak mümkünse de özellikle mecmualarda çok sık 

rastladığımız edebiyat dışı kimi konularda da ayrıca ele alınması gereken 

3 



önemli noktalardır. Şöyle ki hemen her mecmuanın boş kalmış 

sayfalarında, yazılı sayfaların derkenarlarında çeşitli dualar, otlarla ilâç 

yapım tarifleri, tılsım, vefk, reml, tefe’’ül gibi gizli ilimler (havâs) denilen 

itikadlara dair notlar, tarih kıt’aları, müstakil matla‘ ve müfredler, bazı 

münşeat örnekleri, kimi resmî kayıtların örnekleri çokça rastlanan -asıl 

mecmua konusuyla ilgili olmayan- kayıtlardır. Bütün mecmuaların bir de 

bu gözle ele alınması çok çok önemlidir. 

11. Bütün bunlarla beraber, özelde şiir mecmualarının, genelde de bütün 

mecmuaların yukarıda sayılan fayda ve önemleri tek tek ve birbirinden 

bağımsız olarak incelendiğinde çok fazla bir anlam ifade etmezler. Ama 

aynı dönemde derlenmiş yüzlerce mecmuanın taranmasından ortaya 

çıkacak manzara devrin müşterek anlayış ve zevkini ortaya dökecektir.12 

Mecmûaların Tasnifi 

Mecmûaları çeşitli yönlerden değerlendiren tasnif denemeleri mevcuttur. 

Muhteva açısından ilk değerlendirme Agâh Sırrı Levend’e aittir. Yazar, Türk 

Edebiyatı Tarihi adlı eserinde mecmûaları şu şekilde sınıflandırmıştır: 

a. Nazîreler mecmûaları, 

b. Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiirler 

mecmûaları, 

c. Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen 

mecmûalar, 

d. Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen 

mecmûalar, 

e. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel 

mektupları kapsayan mecmûalar.13 

Bu konudaki ikinci tasnif denemesi Günay Kut’a aittir. Kut, Türk Dili ve 

Edebiyatı Ansiklopedisi’ndeki14 ilgili maddede mecmûaları şu şekilde sınıflandırır: 

12 M. Fatih Köksal, Eski Türk Edebiyatında Tenkit Ve Teori, Kesit Yay., İstanbul 2017, s. 138-141. 
13 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 1, TTK Yay., Ankara 1998, s. 166-167. 
14 Günay Kut, "Mecmûa" Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 6, Dergâh Yay., İstanbul 1986, s. 170-174. 
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a. Nazîre mecmûaları, 

b. Seçme şiir mecmûaları (mecmûa-i eş‘âr, mecmûa-i devâvîn) 

c. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya gelmesi ile oluşan mecmûalar 

(Mecmûa-i edviye, mecmûa-i ed’iye, mecmûa-i tevârîh, mecmûa-i 

mu‘ammeyât, mecmûa-i münşe’ât, mecmûatü'r-resâ’il gibi). 

d. Karışık mecmûalar (Bu tür mecmûalar nazım-nesir karışık olabilirler. 

Ayrıca Arapça, Türkçe ve Farsça gibi farklı dillerde de yazılmış olabilir.) 

e. Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış mecmûalar. 

Mecmûaların tasnifine dâir bu ilk ve önemli tasnifler, son dönemlerde yapılan 

araştırmalar vesilesiyle geliştirilmiştir. Mehmet Gürbüz şiir mecmûalarını şu şekilde 

sınıflandırmıştır: 

I. Şiirlerin şekil özelliklerine göre oluşturulan şiir mecmûaları (Gazel 

mecmûaları, kasîde mecmûaları, müstezâd mecmûaları, matla mecmûaları, beyit 

mecmûaları, mısra mecmûaları, farklı nazım şekilleriyle yazılmış şiirlerden oluşan 

mecmûalar). 

II. Şiirlerin konularına göre oluşturulan (tematik) şiir mecmûaları (Tarih 

mecmûaları, na‘t mecmûaları, mu‘ammâ mecmûaları, lügaz mecmûaları, medhiye 

mecmûaları, şehrengiz mecmûaları, farklı konularda yazılmış şiirleri içeren 

mecmûalar). 

III. Nazire Mecmûaları 

IV. Şairlerin aidiyeti / mensubiyeti esasına göre hazırlanan mecmûalar 

(Aynı zümreye mensup şairlerin şiirlerini toplayan mecmûalar, Mevlevî şairlerin 

şiirlerini toplayan mecmûalar, Hurûfî-Bektaşî şairlerin şiirlerini toplayan mecmûalar, 

aynı coğrafyada ya da aynı şehirde yetişmiş veya aynı milliyete mensup şairlerin 

şiirlerini toplayan mecmûalar). 

V. Bir mensubiyet ilişkisi gözetmeksizin belirli şairlerin dîvânlarını / 

şiirlerini bir araya getirmeyi amaçlayan mecmûalar15 

Atabey Kılıç’ın yaptığı mecmua tasnifi ise şu şekildedir: 

15 Mehmet Gürbüz, "Şiir Mecmûaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi", (haz. Hatice Aynur vd.), Eski Türk 
Edebiyatı Çalışmaları VII Mecmûa: Osmanlı edebiyatının kırkambarı, Turkuaz Yay., İstanbul 2012, s. 108-112. 
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1. Cilt ve tertip hususiyetleri bakımından 

 1.1. Cönkler 

 1.2. Mecmûalar 

  1.2.1. Tertip durumuna göre mecmûalar 

   1.2.1.1. Mürettep mecmûalar 

   1.2.1.2. Mürettep olmayan mecmûalar 

  1.2.2. Mürettip durumuna göre mecmûalar 

   1.2.2.1. Mürettibi bilinen mecmûalar 

   1.2.2.2. Mürettibi bilinmeyen mecmûalar 

  1.2.3. Aynı zümreye mensup şahsiyetlerin eserlerinin 

toplandığı mecmûalar 

2. Şekil bakımından 

 2.1. Manzûm metinler mecmûaları 

  2.1.1. Kasîde mecmûaları 

  2.1.2. Gazel mecmûaları 

  2.1.3. Nazire mecmûaları 

  2.1.4. Mu‘ammâ mecmûaları 

2.1.5. Manzûm lugât mecmûaları 

2.1.6. İlâhî mecmûaları 

2.1.7. Şehrengîz mecmûaları 

2.1.8. Na‘t mecmûaları 

2.1.9. Hilye mecmûaları 

2.1.10. Mi‘râciyye mecmûaları 

2.1.11. Matla‘ mecmûaları 

2.1.12. Mersiye mecmûaları 
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2.1.13. Çeşitli mesnevîlerden seçkileri barındıran mecmûalar 

2.1.14. Güfte mecmûaları 

2.1.15. Müstezâd mecmûaları 

2.1.16. Tarih mecmûaları 

2.1.17. Musammat mecmûaları 

2.1.18. Kıt‘a ve rubâ‘î mecmûaları 

2.1.19. Dîvân mecmûaları 

 2.2. Mensur metinler mecmûaları 

  2.2.1. Lugaz mecmûaları 

  2.2.2. Fetva mecmûaları 

  2.2.3. Tefsir mecmûaları 

  2.2.4. Şerh mecmûaları 

  2.2.5. Sakk mecmûaları 

  2.2.6. Mekân tasvirlerini içeren mecmûalar 

  2.2.7. Münşe’ât mecmûaları 

   2.2.7.1. Derleme münşe’ât mecmûaları 

2.2.7.2. Tek şahsa ait inşa örneklerinden oluşan 

münşe’ât mecmûaları 

 2.3. Karışık manzum ve mensur eserler mecmûaları 

  2.3.1. Fevâyid ve eş‘âr mecmûaları 

  2.3.2. Farklı türleri barındıran mecmûalar 

3. Dil bakımından 

 3.1. Arapça mecmûalar 

 3.2. Farsça mecmûalar 

 3.3. Türkçe mecmûalar 
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 3.4. Çok dilli mecmûalar 

4. Muhteva bakımından 

 4.1. Din 

 4.2. Tasavvuf 

 4.3. İlm-i nücûm / fal ve remil 

 4.4. Hikâye / latîfe 

 4.5. Hezel ve hiciv 

4.6. Edviye 

4.7. Mûsikî 

4.8. Hat ve kitâbet 

5. Şahısların tertip ettiği veya şahıslar için tertip edilen mecmûalar16 

Çalışmamıza konu olan Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf, Mehmet 

Gürbüz’ün tasnifine göre şiirlerin konularına göre oluşturulan (tematik) şiir 

mecmûaları başlığı altında na‘t mecmûaları grubuna girmektedir. Atabey Kılıç’ın 

yaptığı tasnife göre ise şekil bakımından manzûm metinler mecmûaları başlığı 

altında na‘t mecmûaları grubuna girmektedir. 

16 Atabey Kılıç, "Mecmûa Tasnifine Dâir", (haz. Hatice Aynur vd.), Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII 
Mecmûa: Osmanlı edebiyatının kırkambarı, Turkuaz Yay., İstanbul 2012, s. 75-96. 
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1. FATİH MİLLET KÜTÜPHANESİ ALİ EMÎRÎ MANZUM 

779 NUMARALI ŞİİR MECMÛASI (MECMÛ‘A-İ MÜNTAHAB-I 

NA‘T-I ŞERÎF) (1b-69a VARAK) TANITIMI 

1.1. Mecmûanın Genel Özellikleri 

Mecmûa, Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 779’da kayıtlıdır. 

Mecmûanın ilk sayfasında “Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf Bâ-hatt-ı Vâsıf-ı 

Mîr-i Şâ‘ir Enderûnî” kaydı yer almaktadır. Bu kayda göre mecmûanın mürettibi 

aynı zamanda müstensihi, Enderunlu Vâsıf diye tanınan 19. yüzyıl divan şairlerinden 

Vâsıf Osman Bey’dir. Mecmûanın ilk sayfasında sol alt köşede mecmûanın Millet 

Genel Kütüphanesi’ndeki kayıt bilgilerini gösteren bir damga mevcuttur. Bunun 

üzerinde bir mühür yer alır. Arap rakamıyla katolog kaydı olan 779 arşiv numarasını 

mührün hemen üstünde görürüz. Bunların üstünde mecmûanın ismi yer alır. En üst 

kısımda ise silinmiş bir mühür bulunmaktadır. 

Mecmûa 182 varaktan oluşur.17 Varak numaraları eserin bazı yerlerinde 

günümüz rakamlarıyla gösterilmiştir. Mecmûa sadece siyah mürekkep kullanılarak 

yazılmıştır. Bazı şiirlerde şair adı ve başlık yer alırken; bazı şiirlerde şairin adı ve 

şiirin başlığına rastlanmamaktadır. Adı geçmeyen şairler de mahlasları sayesinde 

bulunmaktadır. 

1.2. Mecmûanın Mürettibi ve Müstensihi Enderunlu Vâsıf'ın Biyografisi 

(d. ? / ? – ö. 1240 / 1824-25)18 

Asıl adı Osman’dır. Enderun’da yetişti. Mir Vâsıf ve Enderunlu Vâsıf diye 

tanındı. İstanbul’da doğdu. Eski kazaskerlerden Arnavut / Elbesanlı Halîl Paşa’nın 

biraderinin kızının oğludur. Kardeşi, Sadullah Efendi’dir. Çocukluğunda 

Galatasaray’a çerağ edildi, orada ilim tahsil etti. Onu çekemeyenlerin dedikodusuyla 

bir müddet zorluk yaşadı. 

17 Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Na‘t, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1993, s. 54. 
18 "İsmail Hakkı Aksoyak, "Vâsıf, Vâsıf Osman Bey", www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 14167. 
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1218/1803-04’te Silâhdâr Süleyman Paşa, onu kendine kaftancı yaptı. IV. 

Mustafa cülûs edince onu enderunda has odaya aldı. Sonradan hünkâr baş lalası, 

Rebiülahir 1230 / Mart-Nisan 1815'de Peşkir Ağası, o sene ya da Rebiülahir 1232 / 

Şubat-Mart 1817'de Anahtar Ağası ve 1232 / 1816-17'de Kilar Kethüdası oldu. 

Padişah huzurunda hilat giydirildi ve iltifat gördü. Kiler kethüdası olarak Recep 1234 

/ Nisan-Mayıs 1819'da kendi talebiyle Bolayır’da Şehzâde Süleyman Paşa 

tevliyetiyle emekli edildi. Sonra hâcelik rütbesi verildi. 1240 / 1824-25'te vefat etti. 

Son Asır Türk Şairleri'nde verilen bilgiye göre Üsküdar'da İnadiye'den Saraçlar 

Çeşmesi'ne giden caddenin, sol tarafında, Karacaahmed Türbesi civarındaki 

kabristana defnedildi. Fakat Osmanlı Müellifleri'nde Vâsıf'ın Üsküdarda medfun 

olduğu kabul edilmeyip Eyüp’te Zal Paşa Camisi dergahına defnedildiği belirtilir. 

Mezar taşında, dostlarından Keçecizâde İzzet Molla’nın kitabesi yazılıdır ve 

tarih beyti şöyledir: "Şuarâ mâtem edüp yazdı mücevher tarih / Rûh-i Osman'a ide 

Vâsıf'ı terfik ilâh" (1240 / 1824-25). 

İnce bir zat olduğu hâlde vücûdunun fil kadar büyük olduğu, evinin 

Tophâne'de bulunduğu ve 1238 / 1822-23'de yandığı bilinmektedir. Matbu ve 

mürettep bir Dîvân'ı vardır. Dîvân'ı, 1257/1841-42'de Mısır'da Bulak Matbaası'nda 

talik harflerle, yine aynı sene İstanbul'da Takvim-i Vekayi Matbaası'na nesih 

harflerle basıldı. İzzet Molla, mezar taşı kitabesinde Vâsıf'ın eserini yaktığını 

söylüyor. Fakat şiirleri yandıktan yedi sene sonra Dîvân'ın İstanbul'da ve Mısır'da 

nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Dîvân'ı Rahşan Gürel tarafından hazırlanmış ve 

İstanbul'da basılmıştır. 

Dîvân'ında “O gül-endâm bir al şâle bürünsün yürüsün / Ucu gönlüm gibi 

ardınca sürünsün yürüsün” beyti gibi dil-rübâ şiirlere nadiren rastlanır. Şiirlerinin 

sade ve hoş olmasıyla övülür. En güzel şiirleri şarkılarıdır. 

1.3. 1b-69a Varak Muhtevası 

Mecmûanın tezimize konu olan 1b-69a varakları arasında 17 şaire yer 

verilmiştir. Nazım şekilleri olarak 31 kasîde, 2 rubâ‘î, 1 terkîb-i bend toplam 34 şiir 

yer almaktadır. Mecmûada yer alan şiirlerde en çok kullanılan nazım şekli kasîdedir. 

Mecmûada ismi tespit edilen şairler şunlardır: 
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Sâlik, Sâbit, Sırrî, Nâdirî, Riyâzî, Vechî, Rızâyî, Şehrî, Kâşif, Fehîm, Vesîm, 

Nâ’ilî, Neylî, Yahyâ Bey, Şâkir, Fâ’izî, Nef‘î. 

En çok şiiri bulunan şairler şunlardır: Sâbit; 3 kasîde, Rızâyî; 3 kasîde, Şehrî; 

1 rubâ‘î, 4 kasîde, Kâşif; 1 rubâ‘î, 3 kasîde, Nâ’ilî; 6 kasîde, Fâ’izî; 2 kasîde. 

Mecmûada yer alan şair ve şiirleriyle ilgili tablo şöyledir: 

Tablo 1. Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf''de Yer Alan Şairlerin Alfabetik 
Sıralanması Ve Şiirler Hakkında Tablo 

No Şair Adı Nazım Türü Nazım Şekli Birimi 

1 Fehîm-i Kadîm Na‘t Kasîde 52 beyit 

2 Ganî-zâde Nâdirî Mi‘râciyye Kasîde 74 beyit 

3 Kaf-zâde Fâ’izî Na‘t Kasîde 31 beyit 

4 Kaf-zâde Fâ’izî Şitâ’iyye-Na‘t Kasîde 38 beyit 

5 Kâşif Na‘t Rubâ‘î Tek dörtlük 

6 Kâşif Temmûziyye-Na‘t Kasîde 34 beyit 

7 Kâşif Na‘t Kasîde 42 beyit 

8 Kâşif Bahâriyye-Na‘t Kasîde 26 beyit 

9 Nâ’ilî-i Kadîm Na‘t Kasîde 52 beyit 

10 Nâ’ilî-i Kadîm Na‘t Kasîde 54 beyit 

11 Nâ’ilî-i Kadîm Na‘t Kasîde 72 beyit 

12 Nâ’ilî-i Kadîm Na‘t Kasîde 47 beyit 

13 Nâ’ilî-i Kadîm Na‘t Kasîde 55 beyit 

14 Nâ’ilî-i Kadîm Na‘t Kasîde 65 beyit 

15 Nef ‘î Na‘t Kasîde 45 beyit 

16 Neylî Na‘t Kasîde 23 beyit 

17 Rızâyî Na‘t Kasîde 60 beyit 

18 Rızâyî Na‘t Kasîde 36 beyit 

19 Rızâyî Bahâriyye-Na‘t Kasîde 56 beyit 

20 Riyâzî Mi‘râciyye Kasîde 99 beyit 

21 Sâbit Mi‘râciyye Kasîde 99 beyit 

22 Sâbit Münâcât-Na‘t Kasîde 76 beyit 

23 Sâbit Ramazâniyye-Na‘t Kasîde 90 beyit 

24 Sâlik Efendi Na‘t Kasîde 25 beyit 
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Tablo 1. (Devam) Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf''de Yer Alan Şairlerin 
Alfabetik Sıralanması Ve Şiirler Hakkında Tablo 

25 Sırrî Na‘t Kasîde 64 beyit 

26 Şâkir Mehmed Efendi Mevlûdiyye Terkîb-i Bend 8 bend 

27 Şehrî Na‘t Rubâ‘î Tek dörtlük 

28 Şehrî Na‘t Kasîde 45 beyit 

29 Şehrî Na‘t Kasîde 44 beyit 

30 Şehrî Bahâriyye-Na‘t Kasîde 58 beyit 

31 Şehrî Na‘t Kasîde 105 beyit 

32 Vechî Na‘t Kasîde 80 beyit 

33 Vesîm Mi‘râciyye Kasîde 77 beyit 

34 Yahyâ Bey Na‘t Kasîde 68 beyit 
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Tablo 2. Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf''de Yer Alan Şiirlerin Varak Numaralarına Göre Tanıtılması 

 

Varak 

Numarası 
Şair / Şairler Nazım Biçimi 

Beyit / Bend 

Sayısı 
Şiirin Başlığı 

1b – 2a  Sâlik Efendi Kasîde 25 beyit Na‘t-ı Şerîf-i Şehen-şâh-ı Levlâk Sâlik Ḳulları 

2b – 5b Sâbit Kasîde 99 beyit 
S̱âbit 

Bismillâhirraḥmânirraḥîm 

5b – 8a Sâbit Kasîde 76 beyit Velehû S̱âbit 

8a – 10b Sâbit Kasîde 90 beyit Velehû S̱âbit 

10b – 12b  Sırrî Kasîde 64 beyit Sırrî 

12b – 15a Nâdirî Kasîde 74 beyit Nâdirî 

15a – 18a Riyâzî Kasîde 99 beyit Niẓâmî19 

18a – 20b Vechî Kasîde 80 beyit - 

20b – 22a Rızâyî Kasîde 60 beyit Gül-Feşânî-i Nesîm-i Niyâz Be-Ravża-i Midḥat-ı Şâh-ı 

Taḫtgâh-ı İ‘câz Nûr-ı Evvel ü Ẓuhûr-ı Âḫir Ebü'l-Ḳâsım 

Muḥammed Ḥâşir- ‘aleyhi ezḳâ'ṣ-ṣalât ü efḍalü's-selâm 

mâḫatemeti'ṣ-ṣalâtü bi's-selâm   

19 Manzûmenin başlığında Nizâmî yazıyor; ancak biz onun Riyâzî’ye ait olduğunu tespit ettik. 
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Tablo 2: (Devam) Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf''de Yer Alan Şiirlerin Varak Numaralarına Göre Tanıtılması 

22a – 23b Rızâyî Kasîde 36 beyit Na‘t-ı Maḥrem-i Ḥarem-gâh-ı Ḳuds ü Bezm-gâh-ı Ünsâ-

Üns Şeh-bâz-ı İ‘câz-ı Mi‘râc Pervâz-ı Şâh-ı Levlâk Taḫt ü 

Mevc-i Dür-Pâş-ı -"inne lî-ma‘allâhî vaḳtün"- ‘aleyhi'ṣ-

ṣalâtü ve's-selâm 

23b – 25a Rızâyî Kasîde 56 beyit Ḫırâmîden-i Nâzük-Nihâl-i Ḳalem Be-Âheste Nesîm-i 

S̱enâ-Güẕârî-i Faḫr-ı ‘Âlem Resûl-i Ekrem Ṣallallâhu 

‘Aleyhi ve Sellem 

25a Şehrî Rubâ‘î Tek dörtlük - 

25a – 26b Şehrî Kasîde 45 beyit - 

26b – 28a Şehrî Kasîde 44 beyit - 

28a – 30a Şehrî Kasîde 58 beyit - 

30a – 33a Şehrî Kasîde 105 beyit - 

33a Kâşif Rubâ‘î Tek dörtlük - 

33a – 34b Kâşif Kasîde 34 beyit - 

34b – 35b Kâşif Kasîde 42 beyit - 

35b – 36b Kâşif Kasîde 26 beyit - 

36b – 38a Fehîm Kasîde 52 beyit - 

38a – 40b Vesîm Kasîde 77 beyit - 
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Tablo 2: (Devam) Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf''de Yer Alan Şiirlerin Varak Numaralarına Göre Tanıtılması 

40b – 42b Nâ’ilî Kasîde 52 beyit Der-Menḳabe-i Gül-i Gülzâr-ı Risâlet Maḥbûb-ı Rabb-ı 
‘İzzet Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafâ Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve 
Sellem 

42b – 44a Nâ’ilî Kasîde 54 beyit Der-Menḳabe-i Ser Ḫayl-i Enbiyâ Maḥbûb-ı Ḫudâ Ḥażret-i 
Muḥammed Muṣṭafâ Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 

44a – 46a Nâ’ilî Kasîde 72 beyit Der-Menḳabe-i Risâlet-penâh Ḥabîbullâh Ḥażret-i 
Resûlullâh Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 

46b – 47b Nâ’ilî Kasîde 47 beyit Der-Medḥ-i Resûl-i Ekrem Maḥbûb-ı Rabb-ı ‘Âlem Ḥażret-
i Muḥammed Muṣṭafâ Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 

48a – 49b Nâ’ilî Kasîde 55 beyit Der-Menḳabe-i Şîr-i Ḫudâ ‘Aliyy-i Murtażâ Raḍıyallâhu 
Te‘âlâ ‘Anh 

49b – 51b Nâ’ilî Kasîde 65 beyit Der-Menḳabe-i Ḳurretü'l-‘Ayn-ı Resûl-i Müctebâ Şehîd-i 
Deşt-i Kerbelâ Ḥażret-i Ḥüseyn Raḍıyallâhu ‘Anhümâ 

51b – 52a Neylî Kasîde 23 beyit Na‘t-ı Şerîf 
52b – 54b Yahyâ Bey Kasîde 68 beyit Şefî‘-i Rûz-ı  Ḳıyâmet Ṣâḥib-i Sa‘âdet Muḥammed Muṣṭafâ 

Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 
54b – 56a Şâkir Mehmed 

Efendi 
Terkîb-i Bend 8 bend Mevlûdiyye 

56a – 57a Fâ’izî Kasîde 31 beyit Der-Menḳabet-i Ḥażret-i Şîr-i Ḫudâ ‘Aliyy-i Murtażâ ve 
Raḍıyallâhu ‘Anhüm 

57a – 58b Fâ’izî Kasîde 38 beyit Der-Menḳabet-i Ḥażret-i İmâm Ḥasan Bin ‘Aliyy-i Velî 
Raḍıyallâhu Te‘âlâ ‘Anhüm 

58b – 59b Nef ‘î Kasîde 45 beyit Der-Na‘t-ı Seyyid-i Kâ’inât ‘Aleyhi Efḍalü'ṣ-Ṣalavât 
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1.4. 1b-69a Varak Arasında Yer Alan Şairler ve Kısa Biyografileri20 

Fehîm-i Kadîm (d. 1037 / 1627 – ö. 1057 / 1647)21 

Asıl adı Mustafa’dır. Aslen Halepli, Arap kökenli bir aileden gelmektedir. 

Yakın dostu Evliya Çelebi, babasının İstanbul Parmakkapı'da kurabiye satan Mısırlı 

bir fellah olduğunu ifade etmekteyse de kaynaklar ağırlıklı olarak ailenin Halepli 

olduğunda birleşirler. Babasının mesleği dolayısıyla Uncuzâde olarak tanınmıştır. 

Gibb, Fehim’in babasını un tüccarı olarak takdim eder (Çavuşoğlu 1999: 207) ancak, 

yaşadığı hayat ve sıkıntılar onun iyi gelirli bir tüccarın oğlu olduğunu doğrulayacak 

yönde değildir. İstanbul doğumlu olan Fehîm, 4. Murad (saltanatı: 1623- 1640) ve 

Sultan İbrahim (saltanatı: 1640-1648) devirlerinde yaşamıştır. Doğum tarihi 

kaynaklarda kesin bir bilgi olarak verilmemekle birlikte; Dîvân’ında yer alan ve kimi 

tarihi olayların (4. Murad’ a yönelik kaside, Örfi Dîvân’ını istinsah ettiğine dair 

düşürdüğü tarih vb.) ardından söylenmiş şiirlerden hareketle, ihtiyat kaydıyla, doğum 

tarihi 1037/1627 kabul edilmektedir. 19.yy.ın ünlü şairlerinden olan Süleyman 

Fehîm’den ayırt edilebilmesi için kaynaklar ondan Fehîm-i Kadîm şeklinde bahseder. 

Sicill-i Osmanîde adı Fehmî Mustafa Efendi olarak geçmekteyse (Akbayır 1996: 515) 

de gerek şiirlerinde kullandığı mahlas gerek diğer kaynakların verdiği bilgi Fehmî 

adının yanlışlığını ortaya koymaktadır. 

Dîvân'ı dışında Şehrengîz, Bahr-ı Tavîl, Letâif-i Kümmelîn ve Durûb-ı Emsâl-i 

Türkî adlı eserleri bulunmaktadır. 

Dîvân'ı 1934’te Sadettin Nüzhet Ergun ve 1991’de Tahir Üzgör tarafından 

yayımlanmıştır. Üzgör, söz konusu yayımında şiirlerin mensur diliçi çevirilerini de 

yapmıştır. Tahir Üzgör’ün tenkitli metnini yayınladığı divanda, 17 kaside, 5 

musammat, 16 kıt’a, 293 gazel, 56 rubai ve 8 Farsça şiir yer almaktadır. Klasik şiirde 

rubailerde mahlas kullanılmaması bir gelenektir. Ancak Fehîm 28 rubaisinde mahlas 

kullanmıştır. 

20 Mecmûada yer alan şairlerin biyografilerini içeren bilgiler, www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com kaynak 
gösterilerek hazırlanmıştır. 
21 "Ayşe Yıldız, "Fehîm-i Kadîm", www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 8027. 
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17. yy.’ın önde gelen Sebk-i Hindî temsilcilerinden olan Fehîm, sözden ziyade 

anlama önem vermiş, şiirinde anlam giriftleşmiştir. Sebk-i Hindî’nin de özelliği olan 

mübalağa ve ıstırap Fehîm’in şirinin belirgin özelliklerindendir. 

Klasik şiirde, şairlerin beğendiği, üstat kabul ettiği şairlerden bahsetmeleri, 

onları takdir edip sanat güçlerini övmeleri ve kendilerini onlarla kıyaslamaları 

alışılmış bir durumdur. Ancak Fehîm’de gelenekselleşmiş bu duruma çok fazla 

rastlanmaz. Fehîm, kendi şairliğine fazlasıyla güvenir. Şiirlerinde Hâkânî, Örfî, 

Enverî, Tâlib-i Âmul, Senâî ve Zahîrî’nin adı geçmekle beraber kendini en az onlar 

kadar iyi bir şair olarak görür (Felek 2007: 7-9). 

Ganî-zâde Nâdirî (d. 980/1572 – ö. 1036 Cemaziyelahir / 17.02.1626)22 

Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendi. Asıl adı Mehmed’dir. 980 / 1572 

yılında İstanbul’da doğdu. Kaynaklarda daha ziyade babasının ismi ve mahlâsıyla 

anılan Nâdirî’nin künyesi, “Mehmed Nâdirî bin Abdulganî bin Emîr şâh bin Bâyezîd” 

şeklindedir. 

Bilgili ve kültürlü bir kimse olan Nâdirî’nin aynı zamanda geniş hayalli bir 

nazım üslûbuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onun eserlerinde bir terkip halinde 

karşımıza çıkan unsurlar dîvân şâirlerinin hemen hepsinde gördüğümüz ortak 

hususiyetlerdir. Bu bakımdan Nâdirî’nin orijinalitesini işlediği mevzuda ve şiir 

tekniğinde değil, söz ve imaj seviyesinde araştırmak daha uygun olur. 

Eserlerinde duygudan çok düşünce hâkimdir. Lirik bir şâir olmadığı için de 

şiirlerinde pek fazla derinlik ve samimiyet göze çarpmamaktadır. En samimi ve 

duygulu şiirleri dinî şiirleri, özellikle mi’râciyeleridir. İkisi dîvânında biri de 

Şehnâme’sinde olmak üzere toplam 204 beyit tutarında üç mi’râciyesi vardır. Onun en 

çok tanınan ve beğenilen şiirleri de mi’râciyeleri ve Şehnâme’sidir. 

Ganî-zâde Mehmed Nâdirî Efendi ilmi yanında edebî zevke de sahip bir kişidir. 

Bu bakımdan hem tefsir ilminde hem de edebî sahada eserler vermiştir. İdbâr ve ikbâl 

ile dolu hayatı boyunca bulunduğu müderrislik, kadılık, kazaskerlik gibi resmî 

22 "İsmail Hakkı Aksoyak, " Nâdirî, Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendi," www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com 
Madde No: 11043. 
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vazifeleri düşünülürse azımsanmayacak kadar manzûm ve mensûr eser verdiği 

söylenebilir. Eserlerini şöyle sıralayabiliriz. 

1. Divan: Eserin başında bulunan ağır ve secili bir dille kaleme alınmış 

dibaceden anlaşıldığına göre, Dîvân bizzat Nâdirî tarafından tertip 

edilmiştir. Dîvân’ın ilk şiiri 74 beyitlik bir mi’râciyedir. Bunu takiben 1 

na’t ve padişahlardan III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa ve II. 

Osman için söylenmiş kasideler gelir. Daha sonra sadrazamlardan Sinan 

Paşa, Lâlâ Paşa, Yavuz Ali Paşa, Kuyucu Murat paşa, Nasuh Paşa, Öküz 

Mehmed Paşa ile şeyhülislamlardan Sinan Efendi, Ebu’l-Meyâmin Mustafa 

Efendi, Sadaret kaymakamı Kasım Paşa ve Mîrâhûr Ali, Mîrâhûr Gazanfer 

Ağa’lara sunulan 37 kaside yer alır. Dîvân’ın tek tercî-i bendi Sultan IV. 

Murad içindir. 

Bu şiiri ile Bâkî’nin III. Murad için yazdığı: 

Tâli oldı neyyîr-i ikbâl-i devlet subh-dem / Şule saldı âleme necm-i hidâyet 

subh-dem matlalı tercîini tanzir etti. 

O’nun birer mersiye olan 4 müseddesi de mütekerrir müseddestir. Bunları, 

Şeyhülislâm Yahya’nın bir ve Bâkî’nin iki gazeline yazdığı 3 tahmis takip 

eder. Dîvân’ında bulunan 30 kıt’anın 9 tanesi tarih kıtasıdır. Geriye kalan 

21 kıt’anın 7 tanesi kıt’a-i kebîredir. Elifbâ’nın bütün harfleriyle gazel 

yazmış olan Nâdirî’nin 121 gazeli vardır. Gazellerin çoğu 5 beyitli olup 35 

tanesi de müzeyyel gazeldir. Edebiyatımızın rubâîdeki en büyük ustası 

Azmi-zâde Hâletî’nin yakın dostu olan Nâdirî’nin Dîvân’ında 32 tane de 

rubâ’îsi mevcuttur. Nâdirî Dîvânı’nın nüshaları oldukça fazladır. 19 kadar 

Dîvân nüshası yanında, çeşitli şiir mecmualarında da şiirlerinin toplandığı 

görülmektedir. 

2. Şehnâme: Şehnâme’de Osmanlı tarihinin kısa bir bölümü, I. Ahmed’in son 

zamanlarıyla II. Osman zamanında meydana gelen olaylar anlatılmıştır. 

3. Münşeat: Ağır bir lisan ve san’atlı bir üslûpla kaleme alınmış Münşeât’ında 

çeşitli şahıslara hitâben yazılmış ve içerisinde Arapça, Farsça kıt’a nazm, 

mülemma şiirler de bulunan mensûr yazılar mevcuttur. Münşeât’ta 20 

kadar mektup bulunmaktadır. 
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4. Kalemiyye Risalesi: Arapça olarak kaleme alınmış bu kısa risâle de bazı 

Dîvân nüshalarının arkasında mevcuttur. 

5. Tefsîr-i Beyzavî-i Haşiye: Beyzâvî Abdullah b. Ömer (?-1286)’in Envârü’l 

Tenzil ve Esrârü’t-ta’vîl adlı tefsirinin müteddid şerhleri vardır. 

Kaf-zâde Fâ’izî (d. 998/1589 – ö. ? / ?)23 

XVII. yüzyılın tanınmış, asil bir ailesine mensup olan Kafzâde Fâizî’nin asıl 

adı Abdülhaydır. Fâizî hem ana tarafından hem de baba tarafından âlim ve fâzıl bir 

ailenin evladıdır. Bu yönüne mevcut bütün kaynaklar dikkat çekerler. Babası da 

Kafzâde lakabıyla anılan âlim, şair ve kazasker Feyzullah Efendidir. 

Fâizi’nin doğum yeri İstanbul’dur. Doğum tarihiyle ilgili biyografik 

kaynaklarda ihtilaf görülmektedir. Bazı kaynaklar Fâizî’nin doğum tarihi olarak 980/ 

1572 yılını gösterirken bazı kaynaklar da 998/ 1589 yılına işaret ederler. Fâizî’yi 

tanımak için onun en yakın arkadaşı ve can dostu aynı zamanda Fâizî’yi yakından 

tanıyan; edebiyat tarihimizin biyografik kaynaklarından bir eserin müellifi ve hamse 

ve divanı sahibi olan Nevî-zâde Atâyî ile olan ilişkilerine dikkatle bakmak uygun 

olacaktır. 

Fâizî’nin ölüm tarihinin 1031/ 1622 olduğunda biyografik kaynaklar 

müttefiktir. Keşfü’z-Zünun'un Mısır baskısında Fâizî’nin vefatı 1031 tarihi olarak 

gösterilse de İstanbul baskısında sehven 1032 olarak dizilmiştir. Şerafettin Yaltkaya 

baskısında ise bu yanlışlık düzeltilmiştir. Mehmed Muhibbî, Hülâsatü’l-Eser’de vefat 

tarihini 1032 olarak kaydetmiştir. Ayrıca Gibb Osmanlı Şiir Tarihi’nde 1032 yılını 

gösterir. Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı Sözlüğü’nde de 1032 /1623 tarihi 

verilmiştir. 

Kafzâde genç yaşında ölmesine rağmen bu kısa ömrüne birçok eserler 

sığdırmıştır. Elimizde daha çok şairliğini gösteren manzum eserleri vardır. Fakat 

kaynaklarda şaire ait münşeat örneklerinden söz edilmekte, nesir yönünün kuvvetli 

olduğu belirtilmektedir. Fâizî’nin nesir örneği olarak elimizde üç mektubu vardır. 

23 "Halil İbrahim Okatan, "Fâizî, Kafzâde Fâizî, Abdülhay", www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 
9720. 
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Fâizî’nin elimizde bulunan eserleri dört adettir: 1. Divan, 2. Zübdetü’l-Eşâr, 3. 

Leylâ vü Mecnun, 4. Sâkînâme 

1. Divan: Fâizî’nin en önemli iki eserinden birisi divanıdır, diğeri de 

tezkiresidir. Divanda 1naat, Hz. Ali için 2 methiye, Hz. Hasan için 1 

methiye, Hz. Hüseyin için 1 mersiye, 1 münacat, Sultan II. Osman için 1, 

Sultan I. Ahmed için 1, Şeyhülislam Yahya için 3, Vezîr-i Azam Ali Paşa 

için 2, Vezîr-i Azam Dilaver Paşa için 1, kime sunulduğu tespit edilemeyen 

ve divanda “Kasîde-i nâ-tamam” başlığı ile verilen 1 kaside, Şeyhülislam 

Mehmed Efendi için 1 kaside olmak üzere 16 kaside vardır. Kasidelerden 

sonra 156 adet gazel bulunur. Gazellerden sonra 22 kıta, 6 rubâi, 92 matla 

beyti yer alır. 

2. Zübdetü'l-Eşâr: Fâizî’nin asıl şöhreti kısaca “Zübde” adıyla anılan bu 

tezkiresi sebebiyledir. Klasik tezkirelere benzemeyen bu eser bir antoloji 

mahiyetindedir. Fâizî’nin bu eseri antolojik mahiyetli tezkirecilikte ilk 

örnektir. 

3. Leylâ vü Mecnun: Fâizî bu eserini Selânik’te iken yazmaya başladığını 

(1618) Atâyî’ye yazdığı mektubundan anlıyoruz. Şair mesnevisini 

tamamlayamadan ölmüştür. Eser 1136 beyittir. 

4. Sâkînâme: Kaf-zâde Fâizî’ye ait 168 beyitlik küçük bir mesnevidir. Eser 

Leylâ vü Mecnun mesnevisinin içinde yer alır. İçki ve içki meclisinin 

övgüsü yapılır. Terkîb-i bend nazım biçimiyle yazılmıştır. 

Kâşif (d.l076/1665-66-ö.19 Rebiülahir 1111/14 Ekim 1699)24 

Asıl adı Seyyid Mehmed Sadeddin'dir. (Müstakimzade Süleyman Sadeddin 

2000: 324). Nakibüleşraf Rumeli kazaskeri Seyyid Said Efendi'nin oğludur. Dedesi de 

Mehmed Esad Efendi'dir. Bu sebeple Es'adzâde Seyyid Sa'deddin Efendi olarak anıldı. 

1076/1665-66 yılında İstanbul'da doğdu. Gençliğinde iyi bir eğitim aldı. 1093/1682 

yılında Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendi'den mezun oldu. (Sâlim 2005: 582) 

Öğrenimini bitirdikten sonra müderris oldu. 

24 "İsmail Hakkı Aksoyak, "Kâşif, Es'adzâde Seyyid Sa'deddin Efendi", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde: No: 9865. 
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Üç dilde şiir söyleme yeteneğine sahipti. Farsça ve Türkçe mürettep Dîvân'ı 

vardır. Hat sanatında ilerlemek için özel hocalarla çalıştı ve şöhret kazandı. (Sâlim 

2005: 582; Müstakîm-zâde Süleymân Sadeddin 1928: 714). Safâyî, şairi inşada Veysî 

ve Nergisî'ye benzetir, Dîvânı olduğunu söyler. Şiirde de, tanınmış Fars şairlerinden 

Hüsrev, Hakanî ve Şevkete benzetir. Andığı şairlere göre Kâşif üslupta Sebk-i 

Hindî‘yi takip etmektedir. 

Nâ’ilî-i Kadîm (d. ? / ? - ö. 1077 / 1666)25 

Nâilî’nin biyografisi, tezkirelerin verdiği az sayıda bilgi dışında, kendi 

Dîvân’ından elde edilen bazı verilere dayanır. Halûk İpekten, şairin hayatı hakkındaki 

bilgi yetersizliğini bazı makul gerekçelerle açıklar. Nailî, yüksek rütbeli bir devlet 

memuru değildir ve devlet büyükleri ile de bir yakınlığı bulunmamaktadır. Bu nedenle 

onun adını, devrin önemli olayları içinde görmek mümkün değildir. 

O, şiirden başka bir alanda söz sahibi olmamıştır, bu nedenle hayatı hakkında 

şair tezkireleri dışında muteber, ikinci bir kaynak yoktur (İpekten 1999: 11). Şeyh ya 

da paşa olmadığı halde şiiriyle ön plâna çıkan Nâilî’nin, edebî kişiliği bu açıdan önem 

arz etmektedir. Çünkü o, yalnızca sanatı ile kalıcılığı yakalamış, başarılı bir şairdir. 

Beliğ, Nuhbetül-Âsâr’ında Nâilî’nin künyesini İstanbulî Pîrî-zâde Mustafa 

Çelebi olarak verir ve onun 1077/1666 tarihinde ölümüne Şeyh Nazmî’nin düşürdüğü 

tarihi aktarır (Abdulkadiroğlu 1999: 396). Vefeyât-ı Ayvansarâyî’de de şairin 

babasının adı Pîrî Halife olarak aktarılır. Aynı eserde şairin, babası ile meslektaş 

olduğu ve babası sayesinde maden kâtipliği görevine getirildiği söylenmektedir 

(Ekinci 2012: 116). Nazmî’nin, Nâilî’nin vefatına düşürdüğü tarihte şairin maden 

mukataası görevinde halifebaşılığa yükseldiği ve muhasebe işleriyle uğraştığı ima 

edilir (Çapan 2005: 582). 

Rıza, Tezkire’sinde Nâilî’nin edebî kişiliği üzerinde durur ve onu manalar 

söylemeye muktedir ve irfan sahibi bir şair olduğunu bildirir (Zavotçu 2009: 142). 

Esad Mehmet Efendi şairi, Sâbit ve Nazîm'in üstadı olarak tanıtır ve divan sahibi 

olduğunu bildirir (Oğraş 1995: 221). Ayvansarâyî de şairin Sâbit ve Nazîm’in üstadı 

olduğu bilgisini aktarmaktadır (Ekinci 2012: 116). 

25 "Özer Şenödeyici, "Nâ’ilî-i Kadîm, Mustafa", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 11085. 
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Bir şairin hakkında yapılan değerlendirmeler, onun edebiyat tarihindeki yeri 

açısından önem arz eder. Bunun yanı sıra, şairin kendisini nasıl gördüğünü ve neyi 

amaçladığını tespit etmek de onun edebî kişiliği hakkında önemli ipuçları verebilir. 

Klâsik şiir geleneğinde, şairlerin şiir bahsinde büyük iddialar güttükleri, kendi 

şiirlerini sihir ve mucize olarak niteledikleri bilinmektedir. 

Ancak, bu ifadelerin arasından, mübalağalı fahriyeler çıkarıldığında, şairin 

estetik algısının da önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarılabilir. Bu bakış açısıyla Nâilî 

Divanı'na yaklaşıldığında, şairin kendi şiiriyle ilgili önemli ipuçları verdiği 

söylenebilir. Sözgelimi o, dönemindeki kaynakların kendisi hakkında söylediklerini 

teyit eder mahiyette ifadelere yer verir; yeni ve kendisine mahsus bir şiir tarzına sahip 

olduğunu şöyle dile getirir: "Sözün ey Nâ’ilî olmazsa da şâyeste-i tahsîn/Yine bir tarz-

ı hâs-ı şûhdur bir özge vâdîdür" (İpekten 1990: 196). 

Nef‘î (d. 980? / 1572? - ö. 1044 / 1635)26 

Asıl adı Ömer olan Nef’î, Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesinde doğdu. 

Bu yüzden kaynaklarda Erzenü’r-rûmî Ömer Bey, Erzenü’r-rûmî Ömer Efendi diye 

anılır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de 980/1572 yılında doğduğu tahmin 

edilmektedir. Dedesi Mirza Ali Paşa, babası Mehmed Bey’dir. Soylu bir aileye 

mensup şairin baba ve dedesi sancak beyliği yapmıştır. Babası Mehmed Bey’in, Kırım 

hanına nedimlik yaptığı, bu nedenle ailesini ihmal ettiği Sihâm-ı Kazâ'daki bir 

hicivden anlaşılmaktadır. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi bulunmayan 

Nef’î’nin iyi bir medrese eğitimi gördüğü, Arapçayı özellikle Farsçayı, Fars 

edebiyatını iyi bildiği anlaşılmaktadır. Şiire genç yaşta başlamış olan Nef’î üzerinde, 

şair olan babasının ve o sırada Erzurum’da defterdar olarak görev yapan tarihçi 

Gelibolulu Âlî’nin önemli etkisi vardır. Hatta ilk dönem şiirlerinde kullandığı zarara 

mensup anlamına gelen “Darrî” mahlası, Âlî tarafından “Nef’î” mahlasıyla 

değiştirilmiştir. Nef’î’nin ne zaman ve hangi sebeple İstanbul’a geldiği kesin olarak 

bilinmese de Sultan I. Ahmed’in tahta geçişinden sonra İstanbul’a geldiği, ölümüne 

kadar yaklaşık otuz yıl burada kaldığı bilinmektedir. Sunduğu kasidelerle I. Ahmed’in 

takdirini kazanmış, padişahın maiyetinde kısa bir süre Edirne’de kalmıştır. I. Ahmed 

26 "Bahir Selçuk, "Nef‘î, Ömer Efendi", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 11351. 
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için kaleme aldığı kasidelerde her fırsatta minnet hislerini ifade etmiş, maden 

mukataacılığı ve maden kâtipliği görevlerinde bulunmuştur. I. Ahmed’e sekiz kaside 

sunmuş, padişahın kendisine gösterdiği yakın ilgi sebebiyle tanınmış; Kuyucu Murad 

Paşa, Nasûh Paşa, Damad Mehmed Paşa, Halil Paşa gibi dönemin önde gelen 

isimlerine yazdığı methiyelerle onların da iltifat ve takdirlerini kazanmış, şöhretini 

artırmıştır. 

Nef’î’nin biri Türkçe, biri Farsça iki divanı ve hicivlerini içeren Sihâm-ı 

Kazâ’sı vardır. Farsça Divan’da yer alan Tuhfetü’l-Uşşâk, bazı kaynaklarda müstakil 

bir eser olarak gösterilir. 

1. Türkçe Dîvân: Bulak ve İstanbul’da iki defa basılan divanın, Metin 

Akkuş (1991) tarafından karşılaştırmalı metni hazırlanan ve daha sonra 

yayımlanan (1993) baskısında “altmış iki kaside, bir terkib-bend 

(sâkînâme), bir mesnevi, dokuz kıta-i kebire, yüz otuz dört gazel, iki 

kıta, dört nazım, beş rübai, on altı müfred” bulunmaktadır. Kaside 

ağırlıklı Türkçe Dîvân'da Nefî’nin, saltanatlarına şahitlik ettiği 

padişahlara, vezirlere ve önemli devlet adamlarına sunduğu kasideler, 

özellikle Sultan I. Ahmed için sekiz, IV. Murad için on iki, II. Osman 

için yazmış olduğu dört kaside dikkat çekmektedir. Gazeller, Dîvân’da 

en fazla yer kaplayan ve Türk edebiyatının en mükemmel örneklerini 

oluşturan kasidelerin gölgesinde kalır. Kasidelerdeki tok ve gür sesin 

aksine gazellerde daha yumuşak bir ses tonu hissedilir. Divan üzerine F. 

Tulga Ocak (1980) bir doçentlik çalışması, Bahir Selçuk (2004) ahenk 

unsurları bakımından bir tahlil çalışması yapmıştır. 

2. Farsça Dîvân: Türkçe Dîvân’ın aksine tasavvufî düşüncenin ağırlıkta 

olduğu Farsça Dîvân’da, Urfî-i Şirazî ve Enverî’nin etkileri hissedilir. 

3. Sihâm-ı Kazâ: Nef‘î’nin hicivlerini topladığı bu eser, ince bir zekâ 

ürünü olan manzumelerle beraber argo ifadeler ve küfür içeren 

manzumeler de barındırmakta, yerginin yerini çok defa sövgü 

almaktadır. 

4. Tuhfetü'l-Uşşâk: Bazı kaynaklarda müstakil bir eser olarak gösterilen 

bu manzume, Farsça Dîvân’da yer alan doksan yedi beyitlik Farsça bir 

kasidedir. Fuzulî’nin Enîsü’l-Kalb adlı eserine nazire olarak yazılmıştır. 
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Klâsik Türk şiirinin en güçlü seslerinden biri olan Nef’î, özgün dil ve üslubu ile 

kaside sahasında çığır açmış, yaşadığı dönemden itibaren takip edilmiş, üslubu ve 

sanatı hep takdir edilmiştir. Güftî, Fehîm-i Kadîm, Nedîm, Şeyh Gâlib, İzzet Molla; 

Ziya Paşa, Namık Kemal, Tevfik Fikret gibi şairler ondan övgüyle bahsetmişlerdir 

(Akkuş 2006:524). 

Neylî (d. 1084 / 1673 – ö. 1161 / 1748)27 

18. yüzyılın ilim ve irfan sahibi şairlerinden olan Neylî, 1084/1673 yılında 

İstanbul’da doğdu. (Çiftçi: 5975, 469). Asıl adı Ahmed, mahlası Neylî’dir. Babası, 

Sultan IV. Mehmed döneminin tanınmış âlimlerinden ve İstanbul kadılarından Mîrzâ 

Mehmed Efendi (ö. 1093/1682), dedesi Habîb Beg’dir. Babasının isminden dolayı 

Mîrzâ-zâde diye anılır. (Muallim Naci 1308: 308, 330). Ahmed Neylî, ilim, irfan ve 

faziletiyle tebarüz etmiş, köklü bir aileden gelmektedir. İlim erbabı bir aileye 

mensubiyeti gereği 1089/1678’de beş yaşlarında ilim tahsiline başlamıştır. Özellikle 

dinî ilimlerde kendini yetiştirmiş, Arapça ilimlerde öne çıkmış, nazım ve nesirde 

devrinin sayılır kişilerinden biri olmuştur. (Erdem 2005:4). 

Neylî’nin çeşitli kaynaklarda Arapça tasnifat ve te’lifat, haşiye ve fıkıh 

konusunda altmışa yakın çalışmaları olduğu zikredilir (Çiftçi: 5975: 469). Fakat 

bunların çoğuna ulaşılamamıştır. Kütüphanelerde kayıtlı başlıca eserleri şunlardır: 

1. El-Fazlü’l-Vehbî fî-Tercemeti’l-Cânibi’l-Garbî: Ebü'l-Feth Muhammed b. 

Muzafferi’d-dîn Muhammed b. Hamîdi’d-dîn Abdi’llâh tarafından Farsça 

yazılan eserin tercemesidir. 

2. El-Evfâ fî-Tercemeti’l-Vefâ: Ebü'l-Ferec Abdu’r-rahmân b. Alî b. el-Cevzî 

el-Bağdâdî'nin El-Vefâ fî-Fezâ’ili’l-Mustafâ adlı Arapça eserin 

tercümesidir. 

3. Mâ-lâ büdde minhü li’l-Edîbi mine’l-Meşhûrî ve’l-Garîb (Şerh-i Lügat-ı 

Târîh-i Vassâf): Şerfe’d-dîn Abdu’llâh Vassâf b. Fazli’llâh-ı Şîrâzî’nin 

Tecziyetü’l-Emsâr ve Tecziyetü’l-A’şâr adlı eserin şerhidir. 

4. Dîvân: Dîvân’da biri Arapça 16 kaside, on dördü Farsça 195 gazel, 1 

müstezat, 2 terkib-i bend, üçü Farsça 34 rubai, 2 murabba, 1 şarkı, 1 

27 "Adnan Uzun, "Neylî, Mîrzâ-zâde Ahmed Efendi", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 11413. 
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muhammes, 1’i Farsça 6 tahmis, 2’si Arapça 1’i Farsça 69 tarih, biri 

Arapça 16 lügaz, 5 muamma, 36 kıta, 5’i Farsça 95 müfred, 5 mesnevi ve 3 

takriz bulunmaktadır (Erdem 2005: 11). Dîvân'ın tenkitli metni 

yayımlanmış (Kılıç 2004; Erdem 2005), ayrıca yüksek lisans tezi olarak 

hazırlanmıştır (Uzun 1991). 

Sâlim Efendi, Neylî’yi ilim ve irfan ile İstanbul ufuklarını aydınlatan bir güneş 

olarak niteler (Sâlim: 689). Safâ’î ise, değer verilip yüceltilmeye yaraşır, melek huylu 

bir kişi olarak tanıtır (Erdem 2005: 4). Neylî'nin şiirleri kolaylıkla söylenmiş, akıcı, 

kusursuzdur. Şahsiyetindeki olgunluk şiirlerine yansımıştır (Sâlim: 689-690). 

Şiirlerinde Nâbî ve Nedîm tesiri görülür. Gazellerindeki anlatım açık ve sadedir (Ali 

Canib 1928: 202-204). Muallim Nâci, Neylî'nin şairlerimizin pek çoğuna tercih 

edilebilineceğini, güzel düşünen, haşivsiz, özlü ifadeler kullandığını, sanatlı söyleyişe 

meylinin fazla olduğunu; tabiatının nazik, fikrinin boş ve lüzumsuz edadan uzak 

olduğunu belirtirken bazen İran mukallitliğinden kurtulamadığı yönünde eleştiride 

bulunur. 

Rızâyî (d.1001/1592-ö.1039/1629)28 

Asıl adı Mehmed Ali’dir. Kimi kaynaklarda yalnız “Ali” olarak geçmektedir 

(Çaldak 1997: 450; Coşkun 1985: 71; Kayabaşı 1997: 310). Rıza tezkiresinde, 

Şeyhülislam Yahya’ya yakınlığı sebebiyle “Hısım Alî Çelebi” olarak meşhur olduğu 

kaydedilmiştir (Zavotçu 2009: 158). 1001/1592 yılında doğmuştur. “Rızâ” kelimesi 

doğum yılına işaret eder. Şairin doğum yeri olarak bazı kaynaklarda Amasya (Tuman 

2001: 359; Bursalı Mehmed Tâhir 2000: 425), bazılarında ise İstanbul yazmaktadır 

(Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1996: 330). Rızâyî, tümü ilmî ve idarî 

görevlerde bulunmuş olan “Bayramzâdeler” ailesine mensuptur. Dedesi, meşhur 

Bayramzâde Şeyhülislâm Zekeriyâ Efendi ve annesi de yine Bayramzâde soyundan 

olan Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin kız kardeşidir (Kayabaşı 1997: 310; Çaldak 1997: 

450). Babası, Biber Mehmed Efendi’dir ve Konya kadısı olduğu sırada vefat etmiştir. 

Tuman, Sicill-i Osmânîde babasının adının Pîr Hasan Efendi olarak geçmesinin yanlış 

olduğuna dikkat çekmiştir (2001: 359; Mehmed Süreyyâ 1996: 1392). Babasının 

28 "Aslı Gürsoy, " Rızâyî , Mehmed Ali Çelebi", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 12223. 
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ölümünden sonra Şeyhülislam Yahya, yeğeninin tahsiliyle bizzat ilgilenmiş, onu 

yetiştirmiş ve yüksek mevkilere gelmesini sağlamıştır (Çaldak 1997: 450; Atâyî 

1268’den aktaran Topçu 1997: 1-2). 1017/1608-9’da, dayısı Şeyhülislâm Yahyâ’dan 

mülâzım olarak ilmiye mesleğine atılmış ve otuz akçe ile müderris olarak görev 

yapmaya başlamıştır. Bu sıralarda, kardeşi İsmail Efendi ile birlikte defalarca Mısır’a 

gitmiş ve Arap ulemasıyla temaslarda bulunmuştur. 

Üç adet eseri bulunmaktadır: 

1. Dîvân: On beş yazma nüshanın tümü incelenerek hazırlanan yüksek lisans 

tezine göre dîvânda; yirmi bir kaside, iki yüz on dokuz gazel, on üç ruba’î, 

sekiz kıt’a ve kırk altı müfred bulunmaktadır (Zor 1999: 5). Mecmu’a-i 

Devâvîn adlı şiir mecmuasında şairin divanında bulunmayan dokuz gazeli 

daha tespit edilmiştir. Bir kasidenin eksik dokuz beyti ve iki gazelinin eksik 

kısımları da yine bu mecmuada yer almaktadır (Gönel vd. 2013: 42). 

Rızâyî, mahlâsnâmedeki sözlerinden dolayı dayısı Şeyhülislâm Yahyâ’ya 

kulak verip her sene bir na’t yazmayı ihmal etmemiştir (Zavotçu 2009: 158; 

Bursalı Mehmed Tâhir 2000: 425). Bu sebeple divânında yer alan 

kasidelerin yarısı na’ttır. Atâyî, tezkiresinde bu na’tlardan övgüyle söz 

etmiştir (Atâyî 1268’den aktaran Topçu 1997: 10-11). Kasidelerinde 

kullandığı ağır dille âlim kimliğini kolayca hissettirirken, gazellerinde bu 

yönünü geri plana alarak coşkun bir üslupla daha sade bir dil kullanmıştır 

(Topçu 1997: 6-8). Tam olarak mutasavvıf bir şair olmasa da gazellerinin 

konusu genellikle tasavvufi aşktır. Divanını dört nazım şekliyle oluşturan 

şair, en başarılı örnekleri kaside ve gazel şekillerinde vermiştir (Topçu 

1997: 17). Eser üzerine iki adet yüksek lisans tezi hazırlanmıştır (Topçu 

1997; Zor 1999). 

2. Nakdü’l-Mesâil fî Cevâbi’s-Sâil: Bu eserde şair, Mergânî’nin el-Hidâye ve 

Hânûtî’nin Fetavâ'l-Hânûtî’sinden seçtiği on adet fetvayı tercüme etmiştir 

(Bursalı Mehmed Tâhir 2000: 425). Mensurdur. 

3. Avdü’ş-Şebâb: Kâtib-i İsfahânî’nin Harîdetü’l-Kasrî ve Cerîdetü'l Ehli’l-

Asr ismindeki tarihinin muhtasar tercümesi niteliğindedir (Bursalı Mehmed 

Tâhir 2000: 425). Mensurdur. Hammer, şairi bu eseriyle devrin en seçkin 

ulemâsı arasında sayar (Hammer 1993: 266). 
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Genç yaşta ölmesine rağmen bir divan oluşturacak kadar şiir yazması onun az 

zamanda çok yazdığına delildir. Mana inceliği, hayal derinliği ve girift söylem gibi 

özellikleriyle 17. yüzyıl Türk edebiyatını etkileyen Hint üslubu, şairin şiirlerinde 

açıkça görülmekte, yine bu üslûbun bir göstergesi olan kendini İran’ın büyük 

şairleriyle kıyaslama ve onlardan daha yüksek seviyede görme şiirlerinde göze 

çarpmaktadır. Erken ölümü, Hint üslubunda kendini geliştirmesine fırsat vermemiştir. 

Bunun yanında aruzu kullanmadaki teknik mükemmelliği, müstensih hataları hariç, 

hiçbir vezin ve kafiye hatasının olmamasından anlaşılmaktadır (Topçu 1997: 4-6; 

Gönel vd. 2013: 40). 

Tuhfe-i Naili’de sadece Rıza Tezkiresi’nin kaynak olarak gösterilen Rızâyî, Ali 

Rıza Çelebi’nin de, Mehmed Ali Rızâyî maddesindeki kişiyle aynı kişi olduğu 

düşünülmektedir. 

Riyâzî (d. 980/1572 – ö.1054/1644)29 

Asıl adı Mehmed’dir. 980/1572’de dedesi Samsunîzâde Mahmûd Efendi’nin 

Mekke kadılığı sırasında Mekke’de doğdu. Babası 3. Murad (saltanatı: 1574-1595) 

devri âlim ve kadılarından Birgilili Mustafa Efendi’dir. Anne tarafından bilginleri ile 

ünlü köklü bir aileye mensuptur. İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefâyât-ı 

Dânişverân-ı Nâdiredân’da Riyâzî’nin anne tarafından soyunun, Sultan Yıldırım 

Bâyezîd (saltanatı: 1389-1402)’in annesi Gülçiçek Hatun’a dayandığını kaydeder. 

Riyâzî, ilmiye sınıfına mensup bir ailede yetişmenin de etkisiyle iyi bir eğitim görerek, 

Müeyyedzâde Abdülkâdir Efendi’den mülazım olmuş müderrislik ve kadılık 

yapmıştır. Osmanlı Müellifleri’nde Ebussuud Efendi’den mülazım olduğu kayıtlıysa 

da, Ebussuud Efendi’nin ölüm tarihi olan 1574’te Riyazî iki yaşında olduğundan bu 

bilginin doğru olması mümkün değildir. 1033/1623’de tayin edildiği Kahire kadılığı 

sırasında işitme probleminin artması sebebiyle 1034/1624’te emekliye ayrılmıştır. 

İlerleyen yaşlarında kulağı ağır işittiği için “el-esamm” ya da “el-utrûş” lakabıyla 

anılan Riyâzî’nin ölüm tarihi 1054/1644’tür. İstanbul’da ölen Riyâzî’nin mezarının 

yeri bilinmemektedir. 

29 "Ayşe Yıldız, "Riyâzî, Mehmed Riyâzî Efendi", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 12283. 
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En önemli eseri Riyâzü’ş-Şu’arâ isimli şairler tezkiresidir. Tezkiresi’nin yanı 

sıra Dîvân, Sâkînâme ve Düstûru’l-Amel isimli eserleri bulunmaktadır. 

Riyâzî’nin Dîvân’ı, 25 kaside, 1 terkib-bend, 669 gazel, 9 kıt’a, 171 rubai, 89 

matla ve 11 beyitten oluşmaktadır. 

Sâkînâme, mef'ûlü mefâ’ilün fe’ûlün kalıbıyla kaleme alınmış, 1054 beyitlik 

bir mesnevidir. Sakinamelerde görüldüğü üzere musiki ve eğlence meclislerinden, içki 

terimleri ve içkinin insan üzerindeki etkilerinden bahsedilir. Ayrıca Riyâzî 

Sâkînâme’de mevcut içki yasağından da şikayet etmektedir. 

Düsturu’l-Amel, 1607 yılında yazıldığı tahmin edilen, 1050 kadar Farsça 

kelime ve deyimlerin beyit tanıklıklarıyla açıklandığı bir eserdir. Riyâzî’nin Dîvân’ı, 

Sâkînâme’si ve Düstûru’l-Amel’i üzerine Namık Açıkgöz tarafından doktora tez 

çalışması yapılmıştır. 

Sâbit (d./-ö. 11 Şaban 1124/5 Eylül 1712)30 

Bosna vilayetine bağlı Öziçe [Uzica] kasabasında dünyaya gelen şairin kesin 

olmamakla beraber 1060 / 1650 civarında doğmuş olabileceği düşünülmektedir 

(Rypka, 60; Akün, 10). Şairin adı Safvet Tezkiresinde Ali, diğer kaynaklarda Alaaddin 

olarak geçmektedir. Çağdaşı Vuslatî Ali Bey ve Abdullah Mâhir Bey gibi şairlerin 

akrabası olan Sâbit ilk tahsilini memleketin önemli âlimlerinden Halil Efendi’den 

almıştır. 

Eserleri ise şunlardır: 

1. Divan: Sâbit’in 39 kaside, 6 müzeyyel gazel, 3 tahmis, 44 tarih kıtası, 355 

gazel, 2 tercî-bend, 45 kıta, 24 rubai, 182 müfred ve 5 lugazden oluşan 

mürettep divanının yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerde 60’dan fazla 

nüshası bulunmakta olup bu divan nüshalarının bir kısmında şairin bazı 

kısa mesnevileri de yer alabilmektedir (Karacan 1991; 45, 132). Nüsha 

sayısının çokluğu Sâbit’in gazel ve kaside şairi olarak ne kadar sevilip 

okunduğunu açıkça göstermektedir. Müellif hattı nüshası Azerbaycan 

30 "Ali Emre Özyıldırım, "Sâbit, Alâaddin (Ali)", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 12419. 
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İlimler Akademisindeki külliyat içinde yer alan Divan’ın tenkitli metni 

Turgut Karacan tarafından yayımlanmıştır. 

2. Zafer-nâme: Gazâ-nâme ve Selim-nâme adlarıyla da anılan eser konusuna 

uygun olarak Şehname vezniyle (fe'ûlün fe'ûlün fe'ûlün fe'ûl) yazılmış 426 

beyitten oluşan mesnevidir. 

3. Dere-nâme: Aynı zamanda Hâce Fesâd ve Söz Ebesi adıyla da anılan eser 

feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla yazılmış 169 beyitlik kısa bir mizahî 

mesnevidir. 

4. Berber-nâme: Feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla yazılmış olan bu kısa 

mesnevi 111 beyitten oluşmaktadır. 

5. Amrü’l-leys: Feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla yazılmış olan bu kısa 

mesnevi sadece 43 beyittir. 

6. Edhem ü Hümâ: Sâbit’in yarım kalmış olan ve Edhem-nâme diye de anılan 

bu mesnevisi feilâtün mefâilün feilün kalıbıyla yazılmış olup eksik haliyle 

yaklaşık bin beyitten oluşmaktadır. 

Hem gazel ve kasideleriyle hem de mesnevileriyle döneminin en etkili ve 

sevilen şairlerinden biri olarak takdir gören Sâbit, çağdaşı olan tezkireciler Safâyî ve 

Sâlim tarafından büyük bir övgüyle anılmıştır. Yine Sâbit’le aynı dönemde yaşayan 

başta Nâbî olmak üzere birçok şairin kendisinden hayranlıkla söz ettiği bilinmektedir. 

Sâbit’in yeni bir üslup ortaya koyabilmiş ekol sahibi bir şair olduğu, beyitlerinin birer 

sehl-i mümteni örneği olarak görüldüğü ve şiirlerinin 19. yüzyıl ortalarına kadar 

sürekli okunduğu tanzir ve taklid edildiği tarihî kaynaklarda sıkça tekrarlanmaktadır. 

Sâbit’in üzerinde durulması gereken başka bir önemli özelliği de gazel, kaside 

ve mesnevide yani üç şiirsel alanda eserler vermesi ve bunların her birinde etkili 

olmasıdır. Dönemin şiir mecmualarına ve antolojilerine bakıldığında onun çok sayıda 

gazelinin sevilerek okunduğu anlaşılmaktadır. Özellikle miraciyye ve ramazaniyyesi 

ise kaside alanında en çok sevilen ve takdir edilen eserleri olmuştur. 

 

 

30 



Sâlik (d.1130/1717-18 - ö.1215/1800’den sonra)31 

Kasımpaşalı Sâlik Efendi adıyla bilinmektedir. Şefkat Tezkiresinde lakabı 

“Halebiyyü'l-asl” olarak kayıtlıdır (Kılıç: 76). Doğumuna kendisi tarafından bir 

rubaisinde 1130/1717-18 tarihi düşürüldü. Ölüm tarihi ve yeri hakkında kesin bir bilgi 

olmamakla birlikte Dîvân’ının Topkapı nüshasında “Bu Divan vezirlerin efendiliğinde 

bulunmuş olan Sâlik Çelebi’nindir. 1215/1800’den sonra vefat etmiştir.” denildiğine 

göre ölümünde 85 yaşın üzerinde olduğu söylenebilir. Sicill-i Osmanîde III. Mustafa 

dönemi Kethüda-yı Sadrıali kalemi kâtiplerinden olduğu yazılıdır (Mehmed Süreyya 

1308:3). Râmiz Tezkiresinde iyi bir tahsil gördüğü, ilim ve irfan sahibi biri olduğu 

yazılı olup, şiirinden övgü ile bahsedilir (vr.52). Hayatı hakkında sınırlı bilgi olan 

Sâlik Efendi’nin nerede vefat ettiği ve mezarının nerede olduğu da kaynaklarda 

belirtilmemiştir. 

Sâlik, Devhatü'l-Eser adını verdiği Dîvân’ını 1150/1737-38 tarihinde tertip 

ettiğini, tarih manzumeleri arasındaki “Tarih-i tedvîn-i âsâr-ı in fakîr” manzumesinde 

birkaç defa aynı tarihi düşürerek belirtmiştir. Dîvân’ın bilinen 5 yazma nüshası vardır: 

Millet Ktp. Ali Emiri Ef. Mzm. 192; Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, 2642; Topkapı 

Ktp. Emanet Haz. 932 (2577); Milli Ktp. 06 Mil Yz FB 319; İngiltere Milli Ktp. 

Türkçe Yazmalar or 11235. Dîvân, 64 kaside, 1 terkib-i bent, Arapça ve Farsça 43 

manzume, 74 tarih, 290 gazel, 4 terci-i bent, 7 tahmis, 159 muamma, 24 kıta, 34 rubai, 

34 müfret ve 5 adet lügazdan oluşmaktadır. Dîvân’ın tenkitli metni doktora tezi olarak 

hazırlanmıştır (Kılıç 1998).  

Sırrî (d.?/-ö. 1111/1699)32 

Üsküdarlı Sırrî olarak tanınan şairin asıl adı İbrahim Sırrî; mahlası ise Sırrî’dir. 

Doğum tarihi ve ailesi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Sadece asıl adı 

Mehmed olan ve Üsküdarlı Reşîd (ö. H. 1146/M. 1733) olarak bilinen bir akrabasının 

varlığından söz ederler. Sırrî, bir müddet maliye kaleminde “tarihçilik”le uğraşmış ve 

Girit defterdarı iken (H. 1111/M. 1699) vefat etmiştir. 

 

31 "Müzahir Kılıç, "Sâlik, Kasımpaşalı", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 12725. 
32 "Şevkiye Kazan, "Sırrî, İbrâhim Sırrî Efendi", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 13031. 
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Eserleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Dîvân: Bir nüshası Londra’da (Rieu, CTM, 199) bulunan Dîvân’ının pek 

çok yazma nüshası mevcuttur. Fazla hacimli olmayan Dîvân’ında 17 

kaside, 2 tahmis, 123’ü Türkçe ve 5’i Farsça olmak üzere toplam 128 gazel, 

5 Türkçe tarih kıtası, 8 rubaî, 1 mesnevi ve diğer şiirleri bulunmaktadır. 

Rüşdî ve Mezâkî’nin gazellerini tahmis etmiştir. 

2. Târih-i Sultân Mustafâ-yı Sânî: Eserde Sultan II. Mustafa’nın Şubat 

1695’teki cülûsundan Eylül 1699’da Edirne’den çıkışına kadar geçen 

olaylar anlatılmış ve eser II. Mustafa’ya sunulmuştur. 

3. Hikâye-i Gâribü’l-Âsâr: Agâh Sırrı Levend, İbrahim Sırrî adına kayıtlı 475 

beyitlik “Hikâye-i Gâribü’l-Âsâr” adlı bir eserin varlığından söz etmekte ve 

bir nüshasının kendisinde olduğunu belirtmektedir. Eserin üç nüshası 

belirlenerek İ. Hakkı Aksoyak tarafından bilgi verilmiştir. 

4. Şerhu Medhi’n-Nebî: Ankara Milli Kütüphane’de Üsküdarlı Sırrî adına 

"müellif müsvettesi" olarak (Y. A. 3446, vr. 1b-58b) kayıtlı 639 beyitlik bir 

eser mevcuttur. Kanaatimizce bu eser, Üsküdarlı Sırrî’ye değil Sırrî 

mahlaslı bir başka şaire aittir. 

Sırrî’den söz eden bütün kaynaklar, onun şiirlerini ve şairliğini övmüşlerdir. 

Şairin edebî kişiliğiyle ilgili görüş bildirenlerden Ali Canip Yöntem (1996:128), 

bugün tamamen unutulmuş olan Üsküdarlı Sırrî’nin bir zamanların en meşhur 

şairlerinden birisi olduğunu; onun hakkında söylenen övgü dolu sözlerin hiç de 

mübalağalı olmadığını söyler. 

Sırrî’nin şiirleri, ölümünden sonra da sevilerek okunmuş; hatta bunların bir 

kısmı bestelenmiştir. 

Şâkir (d. 1178/1762 - ö. 1252/1836)33 

1178/1762’de İstanbul’da doğdu. Babası Sadrazam çukadârlarından Ahmed 

Ağa’dır. Babasına nispetle Çukadâr Ahmed Ağa-zâde olarak tanındı. Annesini altı 

yaşında kaybeden Mehmed Şâkir, altı yaşından itibaren babasından ders almaya 

başladı. 1188/1772’de dokuz yaşındayken Sarây-ı Hümâyûn’a alındı, olgunluk yaşına 

33 "İbrahim Halil Tuğluk, "Şâkir, Çukadâr Ahmed Aga-zâde", 
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com Madde No: 13331. 
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geldiğinde kendisine Livâ-yı Şerîf şeyhliği verildi. Eğitimini Enderûn-ı Hümâyûn’da 

tamamladı. Sultan I. Abdülhamîd ve III. Selîm’in lütuflarına mazhar olan şair, 

Nakşibendî tarikatına mensuptur. Dîvân'ında Şeyh Muhammed Bahaüddin ve Şeyh 

Sa'deddin’e yazdığı şiirler vardır. Ailesi ile ilgili olarak eldeki diğer bir bilgi de 

1200/1784‘te Ahmed adındaki oğlunun vefat etmiş olmasıdır. Mehmed Şâkir, sarayda 

Livâ-yı Şerîf şeyhliği görevindeyken 1252/1836’da 74 yaşında vefat etti ve Eyüp’te 

defnedildi. 

Mehmed Şâkir Efendi’nin kaleme aldığı eserler şunlardır: 

1. Dîvân: Eserin Milli Kütüphane 06 Mil Yz FB 329 numarada ve İÜ 

Kütüphanesi T. 309 numarada kayıtlı iki nüshası bulunmaktadır. Dîvân’da 

29 kaside 276 gazel, 80 kıt’a, 8 müstezad, 18 mesnevi, 120 tarih, 4 terkib-i 

bend, 8 murabba, 7 muhammes, 9 tahmis, 5 müseddes, 10 tesdis, 1 

müsemmen 2 muaşşer, 10 rubai, 116 şarkı, 2 bahr-ı tavîl, 1 mensur lugaz, 

21 beyit vardır. 

2. Manzum Mesnevi Tercümesi: Eserin asıl adı Tercemânu'l-Ma’nevî fî-

Tercemeti'l-Mesnevî’dir. Eser, 4 Zilhicce 1251/1835’te Mesnevî vezniyle 

kaleme alınmıştır. Mesnevî’nin tümünü tercüme eden dört eserden biridir. 

Son üç defteri de elde yoktur. 

3. Hediyyetü’l-İrfân der-Şerh-i Bahâristân: Matbaa-i Âmire’de, basılan eser, 

607 sayfadan oluşmaktadır. Mehmed Şâkir Efendi, Şem'î’nin şerhinin 

Bahâristân’ın anlamlarını gereği gibi izah edemediğini belirtmiştir. Şâkir 

Efendi, metnin müşkilatlarını, Farsça kaideleri, nazım bölümlerinin 

anlamlarını izah etmiştir. Sultan Selîm methinde bir kaside kaleme alan 

şârih, eserinin ismini Hediyyetü'l-İrfân der-Şerh-i Bahâristân koyduğunu 

ifade eder. 

Mehmed Şâkir Efendi, âlim ve fazıl bir şahsiyet olarak tanınmıştır. Fuzûlî, 

Şeyh Gâlib gibi şairlere nazireler yazmış, şiirlerinde dinî-tasavvufi kavramlar divan 

şiirinin genel kullanımı çerçevesinde, estetik ve anlamsal boyutları içinde karşımıza 

çıkmaktadır. Âşıkâne tarzı gazeller yazdığını şair kendisi ifade etmektedir. Şiirlerinde 

az da olsa hikmetli söyleyişler vardır. Dîvân'ında pek çok tarih manzumesi vardır. 

Devlet büyüklerine kasideler sunmuş ve takdir görmüştür. 

33 



Şehrî (d.?/? - ö.1071/1660)34 

Asıl adı Ali olan Şehrî, Malatyalıdır. Şaire ait bu bilgiler kendisinden bahseden 

birçok kaynakta, örneğin Safâyî Tezkiresinde, “nâmı Âli, Malatya’dan zuhûr idüp” 

Rızâ Tezkiresinde ise "Şarkiyâtdan Âli nâm Malatya mekândur" gibi birbirine yakın 

ifadelerle dile getirilmiştir. Şehrî’nin kaç yaşına kadar Malatya’da kaldığı ve ne zaman 

İstanbul’a geldiği konusunda bir bilgi yoktur. Bununla birlikte İstanbul’a geldiğini, 

tahsilini burada tamamladığını ve hatta 17. yüzyılın en önde gelen şairlerinden biri 

olan Nef’î’nin öğrencisi olduğunu 17. ve 18. yüzyıl tezkirelerinden öğreniyoruz. Söz 

konusu kaynaklardan Safâyî, “Malatya’dan zuhûr idüp İstanbul'a gelüp Nef’î 

merhûmun terbiyesiyle ...” İsmail Beliğ, Kemiksiz Safvet ve Şeyhî Mehmed Efendi, 

“Nef’î merhûmun perverdesidür ve Seyrek-zâde Mehmed Âsım ile Ârif Hikmet ise 

“Nef’î’nün tilmîzidür” diyerek, farklı ifadelerle aynı bilgileri zikretmişlerdir. Şehrî, 

eğitimini tamamladıktan sonra, yazısının güzelliği, şiir ve inşâdaki başarısı gibi 

yeteneklerinin yardımıyla Dîvân-ı Sultânî kâtipleri zümresine katılarak bir süre bu 

görevi yürütmüş, daha sonra dönemin veziriazamı Gürcü Mehmed Paşanın tezkirecisi 

olmuştur. Şiirlerinden bulunduğu görevler esnasında sık sık azledildiği ve derbeder bir 

hayat yaşamak zorunda kaldığı anlaşılan Şehrî, naat türündeki kasidelerinin birinde 

hayattan yeterince murat alamadığını, otuz yılını boş yere geçirdiğini, bundan dolayı 

Hz. Peygamber’den şefaat beklediğini belirtmektedir. 

17. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olan Fehîm, divanındaki bir kıtasında, 

Şehrî’nin hayatıyla ilgili önemli bilgiler verir. Söz konusu kıtada, Şehrî’nin oğlunu 

kaybetmesinden dolayı çok büyük bir üzüntü duyduğu, henüz bu olayın acısı 

geçmeden evinin soyulduğu, üstündeki elbisesinden başka bir şeyinin kalmadığı 

anlatılmaktadır. 

Şehrî, 1071/1660 yılında vefat etmiştir. Şairin ölümü üzerine, "Âh Şehrî göçdi 

bezm-i cennete" tarih mısraı söylenmiştir. 

Şehrî’nin bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Eserin biri yurt dışında (Fransa, Paris, 

Bibliothèque Nationale) olmak üzere toplam 27 yazma nüshası bulunmaktadır. 

Düzenli bir divanda olması gereken yapı bu divan için de söz konusudur. Fakat bazı 

34 "Şener Demirel, "Şehrî, Malatyalı Ali Çelebi", 
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nüshalarda, bu tertibin dışına çıkıldığı ve müstensihlerin şahsi tasarrufları sonucunda 

özellikle musammatların, tarihlerin ve kıtaların sıralanışında farklılıklar olduğu göze 

çarpmaktadır. 

Şehrî Dîvânı, 9 kaside, 2 kıt'a-ı kebîre, 1 terkîb-bend, 1 tercî’-bend, dördü 

Farsça 137 gazel, üçü kıt’a-ı kebire olan 12 kıt’a, 10 tarih, 16 rubâî,-10 müfred, 1 

müstezâd rubâî ve 1 mesnevi’den müteşekkildir. Ayrıca bazı nüshalarda Mevlevî şairi 

Yusuf Dede'nin Dîvân'a yazdığı takrîz de bulunmaktadır. 

Şehrî'nin hayatı ve edebî kişiliğiyle ilgili olarak 20. yüzyılda M. Fuad Köprülü 

ve Ali Nihad Tarlan tarafından yapılmış iki çalışma dikkat çeker. Köprülü ‘Sâib-i 

İsfahanî’nin başlıca mu‘akkibleri arasında Şehrî’yi de unutmamaya mecburuz” diyerek 

Şehrî’nin dikkate değer bir şair olduğuna işaret etmesi ve Tarlan’ın da daha çok şairin 

hayal gücündeki zenginliğe ve zincirleme sıfat tamlamaları kullanmakta gösterdiği 

başarıya dikkat çektiği yazısında Şehrî'nin bu özellikleriyle Nâilî, Fehîm, İsmetî, 

Neşâtî, Riyâzî ve Sâmî gibi devrinin önde gelen şairlerinden çok ileride olduğuna 

dikkat çekmiştir. 

Vechî (d. ? / ? – ö. ? / ?)35 

Hakkında bilgi veren tek tezkire olan Heşt Bihişt’te Gelibolulu “hoş-tab‘ bir 

yiğit” olduğu ibaresi bulunmaktadır. Bu hâlde Sehî’nin tezkiresini yazdığı dönemde 

genç olan şairin Kanunî devri şairlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Nâil Tuman’ın 

Sicill-i Osmânî, Riyâzu'ş-Şu‘arâ ve Zübdetü'l-Eş‘âr'da hakkında bilgi bulunan diğer 

Vechî’yle bunu aynı şair olarak takdim etmesi yanlış olmalıdır. Çünkü 1019’da / 1610 

/ 11 ölen o Vechî'nin Sehî'nin tezkiresini yazdığı zamanda hayatta olması çok zordur. 

Hele bu şairin Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’un-Nezâ’ir'inde ve Pervâne Bey 

Mecmuası'nda nazirelerinin bulunduğunu göz önüne aldığımızda ikisinin aynı şair 

olmasının imkânsız olduğu ortaya çıkar. Vechî'nin Pervâne Bey Mecmuası'nda 10, 

Mecma’u’n-Nezâ’ir’de sekiz adet şiiri yer almaktadır. 

 

 

35 "Mehmet Fatih Köksal, "Vechî", 
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Vesîm (d. ?/? - ö. 29 Şevval 1173 /13 Haziran 1760)36 

Asıl adı Abbas olan 18. yüzyılın önemli isimlerinden olan Vesîm İstanbul’da 

doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Topkapı Sarayı Hazine bölümü 961 numaraya 

kayıtlı Dîvân nüshasının başında yer alan "Seyyid Vesîm-i pür-taksîr ..." (Abbas 

Vesîm. Divan. Topkapı Sarayı Hazine Kütüphanesi, nu. 961.) ifadesinin hangi amaçla 

kullanıldığına dair elimizde kesin bir bilgi yoktur. Kaynaklardaki bilgiye göre, kambur 

olması sebebiyle “Kambur Vesîm” lakabıyla tanındı. Babasının ismi Abdurrahman'dır. 

Kendisinden ders alan yeğeni Mehmed Sâdık, 1789’da hekimbaşı olmuştur. Vesîm'in 

eserleri, onun oldukça iyi bir eğitim aldığını göstermektedir. 

Eserleri şunlardır: 

1. Düstûru’l-Vesîm Fî Tıbbı’l-Cedîd ve’l-Kadîm: 1161/1748’de kaleme 

alınan bu eserin ismi aynı zamanda yazılış tarihini de verir. Kitap, 

batılılaşan Türk tıbbının bir ürünüdür. 

2.  Nehcü’l-Bülûğ fî Şerhi Zîc-i Ulûğ: Sultan I. Mahmud’a sunulan eser, 

Uluğ Bey Zîci’nin Türkçe yapılmış şerhidir. 

3. Risâle fî Rü’yeti’l-Hilâl: 1740’ta kaleme alınan eser Arapça’dır. Eserde 

Ay’ın görünüşü, çizgileri hakkında bilgi verilmiştir. 

4. Risâle-i Vefk: Kaynaklarda Abbas Vesîm’in mükemmel bir vefk 

risalesi olduğu belirtilse de eser henüz ele geçmemiştir. 

5. Tercemeti Kitâbi’l-Bircendi Mine’l-Husûf ve’l-Küsûf: Eser, El-

Bircendî’nin Hâşiye Alâ Şarh El-Mulahhas Fi’l-Hay adlı eserinin 

onuncu babı olan husuf ve kusuf (güneş ve ay tutulması) bahsinin 

Türkçe tercümesidir. 

6. Vesîletü’l-Metâlib fî ‘İlmi’t-Terâkib: Macar hekim Gorgos’un 

Akrobadin adlı eserinin Türkçe kısmı tercümesidir. 

7. Divân: Dîvân'da 280 gazel, 12 kaside (2'si Farsça), 1 mesnevi, 47 rubai 

(5'i Farsça), 1 terci-i bend, 12 kıta, 1 nazm 2 beyit vardır. Dîvân doktora 

tezi olarak hazırlanmıştır (Tuğluk 2007). 

36 "İbrahim Halil Tuğluk, "Vesîm, Abbas", 
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Devrinde hekimliğiyle ön plana çıkan Abbas Vesîm, klasik edebiyat kültürüyle 

yetişmiş; Fuzulî, Nedîm, Hâfız, Örfî, Kemal, Sâ’ib, Hâkânî gibi şairlerden 

etkilenmiştir. Şiirlerinde atasözleri, kelâm-ı kibar ve halk ifadelerine yer vermiştir. 

Türkçe, Arapça ve Farsçaya hâkim bir şair olan Vesîm, şiirlerinde anlamla bütünleşen 

ses ve kelime tekrarları ile akıcı bir söyleyişe ulaşmakla birlikte, zaman zaman 

Arapça, Farsça kelimelerden oluşan uzun tamlamalarla yüklü beyitler de söylemiştir. 

İtalyancadan Türkçeye çeviri bir eseri de vardır. Rü’yet-i Hilâl adlı eseri Arapça 

kaleme almıştır. Düstûru’l-Vesîm’in önsözünde Latince, Yunanca ve Afrika dillerini 

de bildiğini belirtir. 

Yahyâ Bey (d. ?/? - ö. 990/1582)37 

Doğum tarihi ve yeri tam olarak bilinmeyen Yahyâ, bizzat belirttiği üzere 

Arnavut asıllı olup ünlü Dukagin ailesine mensuptur. Ailesinden dolayı Dukaginzâde, 

geldiği yerden hareketle ise Taşlıcalı diye anılan şair, Kuzey Arnavutluk’tan 

devşirilerek İstanbul’a getirilmiş ve Acemi Oğlanları Ocağı’nda eğitilmiştir. Burada 

ilk olarak yayabaşılığa yükselen, daha sonra sipahi sınıfına ayrılan Yahyâ, öğrenme 

isteği ve yeteneği ile Yeniçeri kâtibi Şehâbeddin Bey’in dikkatini çekmiş, bu zâtın 

kendisini çırak edinmesiyle yeniçerilere uygulanan bazı zorunluluklardan muaf 

tutulmuştur. Âşık Çelebi’nin belirttiğine göre bir nevi, “tâlimhâneyi muallimhâne 

bilmek” sûretiyle eğitimini her geçen gün ilerletmiş, bu vesile ile zamanının birçok 

şair ve nâsiriyle tanışmış, Kemâlpaşazâde, Kadri Efendi ve Fenârizâde Muhyiddin 

Çelebi gibi döneminin önde gelen bilginlerinin meclislerine devam etmiştir (İsen, 

1994: 286; İsen, 1998: 248; Canım, 2000: 578; Kılıç, 2010: 672-675; Çavuşoğlu, 

1986: 343; Kaya, 1986: 9-10, 14; Kaya, 2011: 156). 

Eserleri: 

1. Dîvân: Yahyâ Bey, önemli edebî eserlerinden biri olan dîvânını üç kez 

tertip etmiş ve her defasında şiirleri üzerinde önemli değişiklikler 

yapmıştır. Son tertibi Kanûnî’ye sunulan dîvânın Mehmet Çavuşoğlu 

tarafından hazırlanmış olan tenkitli neşrinde (İstanbul 1977) 1 dîbâce, 

34 kasîde, 5 tercî-i bend, 4 terkîb-i bend, 1 ta'şir, 4 mu'aşşer, 3 

37 "Bayram Ali Kaya, "Yahyâ Bey, Dukaginzâde", 
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müseddes, 3 muhammes, 25 murabba, 3 tarih, 1 müstezat, 2 şehrengîz, 

515 gazel ve 20 kıt'a yer almaktadır. Dîvânın bazı nüshaları: İstanbul 

Üniversitesi Ktp., İbnülemin Mahmud Kemâl inal, nr. 1302, Millet 

Ktp., Ali Emîrî Efendi Manzum, nr. 516, 517, Edirne Selimiye Ktp, 

Bâdî Efendi, nr. 2172. 

2. Hamse: Yahyâ Bey, bu eserini Kanûnî devrinde yazmış ve hamseyi 

oluşturan mesnevîlerin tümünü bu padişaha sunmuştur. 

3. Edirne Şehrengîzi: Baş tarafında münâcât bulunan şehrengîz, 

Çavuşoğlu’nun dîvân neşrinde yer verdiği metne göre 215 beyitten 

oluşmaktadır (Çavuşoğlu, 1977: 227-243). Yahyâ eserde öncelikle 

sevdiği güzelin aşkı yüzünden düştüğü halleri dile getirmiş, ardından da 

“Edirne’nin dünyada bir benzerinin bulunmadığından, bu şehrin bir 

gaziler ocağı olduğundan, Meriç ve Tunca nehirlerinin âdeta şehrin 

delilerini zapt etmeye yarayan iki zincir gibi olduğundan” vs. 

bahsetmek suretiyle şehri çeşitli yönleriyle tanıtmıştır. 

4. İstanbul Şehrengîzi: Yahyâ, yine Çavuşoğlu’nun dîvân neşrinde yer 

verdiği metne göre 345 beyitten oluştuğu görülen (Çavuşoğlu, 1977: 

244-275) eserinde, “şehr-i işret-âbâd, bâğ-ı cennetten nümûne, saâdet 

mâhı, şehr-i meşhur” vb. ibarelerle andığı İstanbul’un güzelleri, 

âşıkları, denizi, sâhilleri, surları vb. yönlerinden övgüyle söz etmiş, 

ardından güzellerin tasvirine geçmiştir. 

Edebi Kişiliği 

Yahyâ Bey, ömrünü âdeta Anadolu’da ve Rumeli’de bir seferden diğerine 

koşarak geçirmekle birlikte, sipâhilikten daha çok okumaya, ilim ve kültür elde 

etmeye çalışmış, askerliğinin yanı sıra şairlik vasfının da bulunması nedeniyle “sâhib-i 

seyf ü kalem”, yani “kalem ve kılıç sahibi” şahsiyetlerden biri kabul edilmiştir. O, aynı 

zamanda mürettep bir dîvânı ve beş mesneviden oluşan hamsesi bir yana, Şehzâde 

Mustafa Mersiyesi gibi, dönemin şartları gereği yazılması hayli cesaret gerektiren bir 

şiiri kaleme alacak kadar korkusuz, gözü pek ve atılgan kişiliğiyle şahsına münhasır 

bir şairdir (Kılıç, 2010: 677; Çavuşoğlu, 1986: 343, 345; Kaya, 2010: 156). 
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2. FATİH MİLLET KÜTÜPHANESİ ALİ EMÎRÎ MANZUM 

779 NUMARALI ŞİİR MECMÛASI (MECMÛ‘A-İ MÜNTAHAB-I 

NA‘T-I ŞERÎF) 1b-69a VARAKLAR ARASI  

(TRANSKRİPSİYONLU METİN) 

[SÂLİK EFENDİ] 

Na‘t-ı Şerîf-i Şehen-şâh-ı Levlâk Sâlik Ḳulları 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

[1b] 

1 Vücûduñ ḳâ’id-i râh-ı cinândır yâ Resûlallâh 

Ḥarîmüñ melce’-i üftâdegândır yâ Resûlallâh 

 

2 Olaldan maḳdemiñ pîrâye-baḫş-ı ‘âlem-i nâsût 

Zemîn maġbûṭ-ı ḳaṣr-ı âsumândır yâ Resûlallâh 

 

3 Ġubâr-ı gerd-i reftâr-ı Burâḳ-ı râh-ı iclâliñ 

Cilâ-yı dîde-i kerrûbiyândır yâ Resûlallâh 

 

4 Kemîne seng-i râhıñ kim ola ruḫ-sûde-i pâyıñ 

Dür-i iklîl-i farḳ-ı Ferḳadân'dır yâ Resûlallâh 

 

5 Żamîriñ mevrid-i âs̱âr-ı tekvîn-i İlâhî'dir 

Me’âliñ keşf-i râz-ı "kün fe kân"dır yâ Resûlallâh 
 
 

6 Cebîniñde tebâşîr-i ṣabâḥ-ı maşrıḳ-ı bi‘s̱et 

Fürûġ-ı âfitâb-âsâ ‘ayândır yâ Resûlallâh 

 

7 Nihâl-i ḳâmetiñdir sâye-pîrâ-yı riyâż-ı Ḫuld 

Ki Cibrîl anda murġ-ı âşiyândır yâ Resûlallâh 
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8 Ḳudûmuñ mâye-i fekk-i ṭılısm-ı "kenz-i maḫfî"dir 

Ẓuhûr-ı feyż-baḫş-ı ins ü cândır yâ Resûlallâh 

 

9 Ḫıtâmü'l-mürselîn mühr-i nübüvvet ẓahr-i pâkiñdir 

Berât-ı ḳayd-ı i‘câza nişândır yâ Resûlallâh 

 

10 Gezend-i mâ-sivâdan nüsḫa-i tevḳi‘-i aḥkâmıñ 

Dem-â-dem ḥırz-ı bâzû-yı cihândır yâ Resûlallâh 

 

11 Sezâ mıṣdâḳ-ı naṣṣ-ı ḫuṭbe-i "Levlâk" ise ẕâtıñ 

Medâr-ı ḫilḳat-i kevn ü mekândır yâ Resûlallâh 

 

12 Ẓuhûruñ müddet-i "küntü nebiyyen" remzidir ammâ 

Zamân-ı bi‘s̱etiñ âḫir-zamândır yâ Resûlallâh 

 

13 Süvâr olup Burâḳ'a ‘azm-i sûy-i âsumân itseñ  

Nuḫustîn cilve-gâhıñ âsumândır yâ Resûlallâh 

 

14 Nola ḳuṭb-i muḥîṭ-i ‘âlem olsa noḳṭa-i ẕâtıñ 

Medâr-ı gerdiş-i nüh-âsumândır yâ Resûlallâh 

 

15 Degişmez efser-i Keyḫusrev'e dâġ-ı ser-i şevḳin 

Gedâ-yı dergehiñ şâh-ı cihândır yâ Resûlallâh 

 

[2a] 

16 Ḳılup iḥrâz-ı genc-i maġfiret dergâh-ı luṭfuñda 

Gedâ maḥsûd-ı şâh-ı kâm-rândır yâ Resûlallâh 

 

17 Şebân-rûz eyleyüp taḳbîl-i pây-ı rif‘at-efrûzuñ 

Ni‘âliñ reşk-i tâc-ı Ḫusrevân'dır yâ Resûlallâh 
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18 Olur ḫâliṣ-‘ayâr-ı çeşm-i raġbet ḳaṣd iden ‘uşşâḳ 

Der-i cûduñ miḥekk-i imtiḥândır yâ Resûlallâh 

 

19 Riyâż-ı ḫilḳatiñ kim ‘âleme neşr-i şemîm eyler 

Ḫazândan rüste bir nev-gülsitândır yâ Resûlallâh 

 

20 Olur âvîze-i gûş-ı ḳabûl-i ins ü cân nuṭḳuñ 

Ki her bir ḥarfi bir nev dâstândır yâ Resûlallâh 

 

21 Raḳam-senc-i medîḥiñ müşterî kilk-i ‘Uṭâridle 

Zer-efşân ṣaff-ı levḥ-i Kehkeşân'dır yâ Resûlallâh 

 

22 Nice vaṣf itsün erbâb-ı süḫan ol dest-i beyżâyı 

‘Aṭâ-baḫş-ı nevâl-i baḥr ü kândır yâ Resûlallâh 

 

23 Der-âġûş eyleyelden cism-i pâkiñ kesb-i revnaḳla 

Zemîn reşk-i behişt-i câvidândır yâ Resûlallâh 

 

24 O kim kemter-gedâ-yı ḫâk-bûs-i âsitânıñdır 

Şeref-yâb-ı mezîd-i ‘izz ü şândır yâ Resûlallâh 

 

25 Reh-i şevḳiñde ol kim çeşm-dûz-ı peyk-i maṭlabdır 

Nüvîd-i maġfiretle şâd-mândır yâ Resûlallâh 

 

S̱ÂBİT 

Bismillâhirraḥmânirraḥîm 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

[2b] 

1 Ḫoşâ ferḫunde-aḫter leyle-i mümtâz u müstes̱nâ 

Ki ‘unvân-ı berât-ı ḳadridir ser-sûre-i İsrâ 
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2 Şafaḳ rûy-ı ‘arûs-ı mihre bir gül-gûn tutuḳ aṣdı 

Kevâkib ṣaçıvirdi bî-nihâyet gevher-i yektâ 

 

3 Degül cirm-i ḳamer pür-cûş olup baḥr-ı siyâh-âşâm 

Bir altun pullı mâhî ṭaşra atdı mevce-i deryâ 

 

4 Zemâne geydi nârencî ḳabâ-yı zer-nigâr üzre 

Cevâhir dügmelerle bir çiçekli ‘anberîn ḫârâ 

 

5 Yitürdi gevher-i raḫşân-ı mihri ẓulmet-i şebde 

Nola mûmlar yaḳup anı ararsa ḫâce-i dünyâ 

 

6 Kevâkib ṣanma kim pervânelerdir almış eṭrâfın 

Yaḳınca şem‘-i mâh-ı pür-fürûġı ṭârem-i vâlâ 

 

7 Yed-i tesḫîre almış kişver-i Keyḫusrev-i rûzı 

İder mûm şenligin Efrâsiyâb-ı leyle-i ẓulmâ 

 

8 Veyâḫûd maġribî-i dehr şaḳḳü'l-arż-ı Rûm itdi 

Nümâyân oldı vâfir şeb-çerâġ-ı kevkeb-i ġarrâ 

 

9 Ne âteş-bâz-ı çâpük-dest olur gerdûn ki encümden 

Şerer-pâş âsumân-peymâ fişekler eylemiş peydâ 

 

10 Meger kim üstine bir telli pullı pîrehen çekdi 

Yaḳup fânûs-ı ġarrâ-yı mehi fülk-i yem-i Ḫaḍrâ 

 

[3a] 

11 Seyirci çıḳdı Gök Meydânı'na Şâm'ıñ temâşâya 

Resen ḳurdı şihâb-ı rîsmân-bâz-ı felek-peymâ 
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12 Ṣu sepdi var ise aḫşâmdan fısḳıyye-i ḫurşîd 

Girân-ḫâb-ı ṣafâdan çeşmin açdı encüm-i zehrâ 

 

13 Meger kim cüst ü cû-yı çeşme-i ḫurşîd içün çıḳdı 

Diyâr-ı ẓulmete İskender-i mâh-ı sipihr-ârâ 

 

14 Ḥarîm-i ḫâb-gâh-ı mihre gûyâ ḫâdim-i devrân 

Şafaḳdan çekdi bir pervâzı la‘lî perde-i dîbâ 

 

15 O şebdir bir mu‘anber-ṭurra müşgîn-gîsûvân âfet 

O şebdir bir siyeh ḫârâlı şûḫ-ı nâzenîn-sîmâ 

 

16 O şeb nûr-ı siyâha vâṣıl olmuş sâlik-i Ḥaḳ'dır 

Nola ṣad şevḳ ile ‘âşıḳlar anı eylese iḥyâ 

 

17 Degül şeb bir siyeh-çerde ‘Arab maḥbûbıdır şâmuñ 

Ya Leylîdir ki ḥüsni Ḳays-ı çarḫı itdi pür-sevdâ 

 

18 O şeb żabṭ itdiler târîḫ-i mi‘râc-ı mu‘allâyı 

Midâd-ı müşg ile küttâb-ı dîvân-ḫâne-i vâlâ 

 

19 O şeb Mevlâ ḥabîbin ḫâkdan ḳaldırdı luṭf itdi 

O şeb oldı Resûlüñ cilve-gâhı maṣ‘ad-ı a‘lâ 

 

20 ‘Azîmet-ḫân-ı ḳurb ol rûḥ-ı pâki eyledi da‘vet 

Anıñ-çün micmer-i çarḫ içre yaḳdı ‘anber-i sârâ 

 

21 Ḫıdîv-i çâr-bâlîn-i serîr-i "Ḳâbe Ḳavseyn"i 

Şeh-i fermân-revâ-yı taḫt-gâh-ı mülk-i "ev-ednâ" 

 

22 Emîn-i Rabb-i ‘izzet ḫâzin-i gencîne-i raḥmet 

Delîl-i râh-ı devlet reh-nümâ-yı Cennetü'l-Me’vâ 
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23 Şeh-i ṭuġrâ-keş-i ḥükm-i şerîf-i "Lî-ma‘allâhî" 

Ḫudâvend-i bülend-iḳbâl-i ṣâḥib-mesned-i levlâ 

 

24 Meh-i burc-ı leṭâfet mihr-i ḫurşîd-efser-i behcet 

Şeh-i mülk-i ḳanâ‘at şehriyâr-ı kenz-i lâ-yüfnâ 

 

25 Resûl-i ḳâdir-i muṭlaḳ şefî‘-i aḳdem ü esbaḳ 

Ḥabîb-i Ḥażret-i Ḥaḳ maḥrem-i esrâr-ı "Mâ-evḥâ" 

 

26 İmâm-ı ṣâḥibü'l-Kevs̱er ḫaṭîb-i lâ-mekân-minber 

Emân-ı dehşet-i maḥşer żamân-ı raḥmet-i Mevlâ 

 

27 Muḥammed Muṣṭafâ Aḥmed Resûl-i efḍal ü emced 

Şeh-i "Levlâk"-mesned tâc-dâr-ı efser-i Ṭâhâ 

 

[3b] 

28 O şâhen-şâh-ı fermân-rân-ı evreng-i risâlet kim 

Nigîn-i ḥükminüñ altındadur dünyâ vü mâ-fîhâ 

 

29 O şâhen-şeh ki "Mâ-zâġa'l-baṣar"dır sürme-i çeşmi 

O sulṭân kim "le-‘amrük"dür aña iklîl-i ḳadr-efzâ 

 

30 Semend-i ḳadrine eflâk altun pullı yancıḳdır 

Ḳuṭâsıdır o necm-i tâb-dâr-ı âsumân-pîrâ 

 

31 Sirişt-i ẕât-ı pâki ṭîn-i maḫtûm-ı nübüvvetdir 

Nişânıdır mübârek arḳasında ḫâtem-i zîbâ 

 

32 Yaḫûd bir ḥüccet-i ẓahriyye-i maḳbûledir ol kim 

Aña ḳâḍî-i ḳuds-i ḳudret urmuş ḫatm ile imżâ 
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33 O ḫurşîd-i cihân-tâb-ı nübüvvet ṭoġdıġı sâ‘at 

Mecûsuñ âteş-i zehr-âb-ı tîġı eyledi iṭfâ 

 

34 Kemâl-i dehşetinden başına şeyṭânları üşdi 

O şeb İblîs cin çarpmış gibi ḳaldırdı vâ-veylâ 

 

35 Söyündürdi ocaġın dûde-i âteş-perestânıñ 

Olup kül öksüzi düşdi revâḳ-ı ġurfe-i Kisrâ 

 

36 Cemî‘ân millet-i küfrüñ büti ṣındı bi-ḥamdillâh 

Dü-nîm oldı meger mıḳrâż-ı lâ'dan zehre-i ‘Uzzâ 

 

37 Ṣafâ-yı meşrebin gördükde ol ser-çeşme-i nûruñ 

Ḥicâbından zemîne geçdi oldı Sâve nâ-peydâ 

 

38 Semâda âb-rûy-ı şevḳine âzâd olup çıḳdı 

Ki biñ yıl çekdi ḥabs-i teng-nây-ı sîne-i ġabrâ 

 

39 O naḫl-i nûr ẓıllin ‘âlem-i bâlâya ṣalmışdı 

Ki tâ âsûde olsun sâyesinde ‘âlem-i bâlâ 

 

40 Nola bir pâre ebri başı üzre sâye-bân itse 

Güneşden ṣaḳınur kendi ḥabîbin Ḥażret-i Mevlâ 

 

41 Ḫudâ ol serv-i mevzûn-ḳâmet-i âyîne-ruḫsârıñ 

Yel esdürmezdi toz ḳondurmaz idi üstine aṣlâ 

 

42 ‘Anâkib perde-i zünbûrı çekdi bâb-ı ġâr üzre 

Nola görmezse çeşm-i düşmene bir âġ idi gûyâ 

 

43 Cemâdât ü behâyim ṣıdḳıñ iḳrâr itdi bi'l-cümle 

Ḥaṣâ vü nâḳa vü âhû ẕi’b ü żabb ü ejderhâ 
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[4a] 

44 Resûl-i Kibriyâ'nıñ mu‘cizâtıñ ‘add ne mümkindir 

Ne deñlü ḫâme-i mu‘ciz-beyânım eylese ıṭrâ 

 

45 Çıḳup kürsî-i vâlâ-yı beyâna râvî-i fikret 

Biraz mi‘râcınıñ tafṣîlin itsün şimdi icmâlâ 

 

46 Ḥarîm-i Kâ‘be-i ‘ulyâda devletle sa‘âdetle 

Serây-ı Ümmühânî idi ol şeb Ḥażrete me’vâ 

 

47 Gelüp nâ-gâh berîd-i Rabb-i ‘izzet Ḥażret-i Cibrîl 

Didi ey bâ‘is̱-i îcâd-ı ṣun‘-ı cümle-i eşyâ 

 

48 Selâm itdi Cenâb-ı Kibriyâ tevḳîr ü ‘izzetle 

Saña bir raḫş-i Rıḍvânı çerâ-gâh eyledi i‘ṭâ 

 

49 Binüp gelsün ḥabîbim ‘âlem-i lâhûtı seyr itsün 

Ḳudûmından şeref bulsun feżâ-yı mülket-i kübrâ 

 

50 Ṭurup ol pâdişâh-ı tâc-dâr-ı taḫt-ı maḥbûbî 

Süvâr oldı o raḫş-ı âsumân-peymâya bî-pervâ 

 

51 ‘Aceb raḫş idi ol raḫş-ı çerâ-gâh-ı feżâ-yı ḳuds 

Cinân-ıṣṭabl ü dem-saṭl ü melek-ḫuddâm ü ṣarṣar-pâ 

 

52 Ḳamer-zîn ü felek-bergüstvân ü âsumân-yancıḳ 

S̱üreyyâ-raḫt ü Cevzâ-teng ü meh-na‘l ü şafaḳ-ḥınnâ 

 

53 Sitâm-ı âfitâb envârı pervîn-i sipihr-i nûr 

Şikâl-i pây-ı ḫoş-reftârı zülf-i pür-ḫam-ı ḥavrâ 
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54 Dem-i ṣubḥ-ı sa‘âdetdir ṣabâḥu'l-ḫayr-ı pîşânî 

Şeb-i Ḳadr-i leṭâfetdir o müşgîn ṭurra-i bûyâ 

 

55 Geçer evvel-ḳademde eblaḳ-ı fikr-i sebük-seyri 

Varır bir ṭarfetü'l-‘ayn içre çarḫa nûr-ı çeşm-âsâ 

 

56 Yerinden ḳopmamışken ṭayy iderdi ḥadd-i imkânı 

Eger kim râkibi bir kez ‘inânın eylese irḫâ 

 

57 Nuḫustîn ḫaṭvede Allahü Ekber bu ne sür‘atdir 

İkâmet-gâhı oldı ol imâmıñ Mescid-i Aḳṣâ 

 

58 Ṣaf-ı ervâḥ-ı pâk-i enbiyâya muḳtedâ oldı 

O miḥrâb-ı muḳaddesde imâm-ı ṣâḥibü't-taḳvâ 

 

59 Berât-ı raḥmet-i Mevlâ suṭûrı idi ol ṣaflar 

Vücûd-ı bî-naẓîr-i Seyyidü'l-Kevneyn aña ṭuġrâ 

 

 

[4b] 

60 Tamâm itdi ṣalâtı sünnet-i pâkîzesi üzre 

Du‘âlar didi gitdi âsumâna rûḥ idi farżâ 

 

61 Tefâvüt bildiler beyninde yerden tâ göge dekdir 

Cemî‘-i enbiyâya fażl-ı ẕâtın eyledi inhâ 

 

62 Burâḳ-ı berḳ-reftâr ile gitdi evc-i a‘lâya 

Götürdi gûyiyâ bâd-ı ṣabâ bir ġonca-ı ra‘nâ 

 

63 Burâḳı ol sürûş-ı raḥmete beñzer ki ‘izzetle 

Alup bir rûḥ-ı pâki ḳıldı ‘azm-i Cennetü'l-Me’vâ 
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64 Felekde Kehkeşân ẓann itme ol sulṭân-ı ẕî-şânıñ 

Yolında ḳum döşetdi sâkinân-ı ‘âlem-i bâlâ 

 

65 Muḳaddem menzile gitmiş bir altun ṭoplı tûġıdır 

O raḫşân kevkeb-i dünbâle-dâr-ı âsumân-pîrâ 

 

66 Ḫayâl itme şafaḳ raḳḳâṣ-ı gerdûn farṭ-ı şevḳinden 

Felekde raḳṣ içün bir âl eteklik eylemiş peydâ 

 

67 Türâb-ı maḳdem-i Faḫr-i cihâna çihre-sây oldı 

Ġubâr-ı ṣafḥa-i rûy-ı ḳamerde bellidir ḥâlâ 

 

68 Sipâriş ḳıldı defter-ḫâne-i icmâl-i bâlâyı 

Debîr-i vâridât-ı çarḫıñ itdi rütbesin i‘lâ 

 

69 Nihân oldı pes-i çenginde tel ḳırmış gibi Zühre 

Bilür ol bezm-i ḫâṣa çeşteci lâzım degül zîrâ 

 

70 Meger deryûze-kâr-ı naḳd-i luṭfıdır ki râhında 

Çerâġ-ı mürde-i mihr ile bekler Ḥażret-i ‘Îsâ 

 

71 O şâhen-şâhdan ṣâḥib-ḳırânlıḳ ḫil‘atın kesdi 

Oturdı ṣandalî-i pencüme Behrâm-ı ḫûn-pâlâ 

 

72 İrişdi kâr-gâh-ı Müşterî'niñ rûz-ı bâzârı 

Ḳumâşı Ülker'in ol ḫâceye gösterdi ser-tâ-pâ 

 

73 Uyardı şeb-çerâġ-ı ṭâli‘in Keyvân-ı meş‘al-keş 

Ki necm-i baḫtı oldı ṭa‘na-sâz-ı Zühre-i zehrâ 

 

74 Sa‘âdetle firâz-ı ṣandalî-i kürsîye çıḳdı 

Şeh-i ṣâḥib-ḳırân-ı pây-ı taḫt-ı mülk-i istiġnâ 
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75 Yolında aṭlas-ı ‘arş-ı mu‘allâ oldı pây-endâz 

Ayaġına yüzin sürmekle buldı rütbe-i ‘ulyâ 

 

76 Maḳâm-ı Sidre'ye geldikde ḳaldı Ṭâ’ir-i Ḳudsî 

Meger kim sedd-i râh oldı aña naṣṣ-ı "mâ-minnâ" 

 

[5a] 

77 Burâḳ-ı âsumân-peymâ da ḳaldı türktâzından 

Degül zîrâ atı oynaġı ol ṣaḥrâ-yı bî-hemtâ 

 

78 O dem i‘zâz ile Refref gelüp ḫıdmet yanaşdırdı 

Felek gibi o mihr-i ḥüsne itdi sînesin me’vâ 

 

79 Anıñla ṣad hezârân perde çıḳdı nûr-ı ẓulmetden 

Ḳalup Refref de âḫir gitdi Aḥmed yekke vü tenhâ 

 

80 İrişdi bir yere kim şeş-cihet yoḳ çâr-‘unṣur yoḳ 

Zemîn ü âsumân nâ-bûd ü ‘arş ü ferş nâ-peydâ 

 

81 Ne evvel var ne âḫir bir ġarîb ‘âlemdir ol ‘âlem 

Lisân u sem‘ ü nuṭḳ u ‘aḳl ü fehmiñ nâmı yoḳ ḳaṭ‘â 

 

82 Ḫıṭâb-ı müsteṭâb-ı "üdnü minnî" vârid olduḳça 

Geçerdi her ḳademde ṣad hezârân ‘arṣa-i pehnâ 

 

83 Bu ḥâletle duḫûl itdi ḥarîm-i "Ḳâbe Ḳavseyn"e 

Olup ser-menzili ol ḳadd-i tîriñ ḳurb-ı "ev-ednâ" 

 

84 Cenâb-ı Aḥmed-i Mürsel ṣımâḫ-ı gûş-ı cân ile 

Kelâm-ı ‘izzet-i bî-kemm ü keyfi eyledi ıṣġâ 
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85 O bezm-i pür-ṣafâda çoḳ sû’âl ü çoḳ cevâb oldı 

Tekellüm bî-ḥurûf ü bî-ṣadâ vü ṣavt idi ammâ 

 

86 Mezâyâ-yı süḫan nâz ü niyâz-ı ‘aşḳ idi cümle 

Me’âl-i güft ü gû râz-ı maḥabbet idi ser-tâ-pâ 

 

87 Bilinmez ḥâṣılı añlanmaz ol ṣoḥbet ne ṣoḥbetdir 

O ṣoḥbetden ne mümkin ‘aḳl ideydi behre istîfâ 

 

88 Bulup maḳṣûd-ı mâfi’l-bâlini yâ-Hû diyüp âḫir 

Nüzul itdi zemîne âyet-i raḥmet idi ḥaḳḳâ 

  

89 Getürdi ümmete ol żayf-ı mihmân-ḫâne-i ‘izzet 

Żiyâfet-gâh-ı raḥmetden firâvân ni‘met-i ‘uẓmâ 

 

90 Birisi işte Bismillâh ile ḫams-i mübârekdir 

O şeb ol pençe-i mühr-i nübüvvet eyledi ihdâ 

 

91 Ḫudâvendâ şefî‘ü'l-müẕnibînâ merḥamet eyle 

Siyeh-rû bir ḳuluñdur S̱âbit-i âşüfte vü şeydâ 

 

92 Esîr-i çâh-ı cürm ü ġavṭa-kâr-ı baḥr-ı ‘iṣyândır 

Yed-i ṭûlâ-yı luṭfuñ ḳıl faḳîre ‘urve-i vüs̱ḳâ 

 

 

[5b] 

93 ‘Uyûbın gûşe-i dâmân-ı iḥsânıñla setr eyle 

Ḳıyâmet ‘arṣasında derd-mendi eyleme rüsvâ 

 

94 Şefâ‘at eylemezseñ ḥâl mâ‘lûm-ı sa‘âdetdir 

‘Uṣât-ı ehl-i maḥşer ben ḳuluñla eyler istihzâ 
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95 Cenâb-ı Kibriyâ'dan cürmüm iḥsân eyle ‘afv itdür 

Sözüñ geçmez degül ey şehriyâr-ı ṣûret ü ma‘nâ 

 

96 Bu ḫod maḫfî degül ḫâk-i der-i devlet-me’âbıñda 

Ki erbâb-ı süḫan ümmîd-i himmetle olur gûyâ 

 

97 Ḳaṣîde virse bir sulṭâna şâ‘ir luṭf ümîd eyler 

Sevindir bendeñi naḳd-i şefâ‘atle Ḫudâvendâ 

 

98 Nitekim ḫüsrev-i encüm-sipâhı kişver-i Şâm'ıñ 

İde çetr-i mu‘anber şuḳḳa-i zer-fülkesin berpâ 

 

99 Ḫudâdan ravża-ı pür-nûruña her rûz u şeb gelsün 

Ṣalât-ı bî-ḥad ü ġâyet selâm-ı bî-‘ad ü iḥṣâ 

 

Velehû S̱ÂBİT 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Gel ey göñül olalım dil-güşûde çeşm-i şühûd 

Yeter bu kûrî-i ẕüll ü hevân-ı bûd u ne-bûd 

 

2 Olup mütâbi‘-i nefs-i vaġal yeter ḳıldıñ 

Reh-i nişîb ü firâz-ı hevâyı pâ-fersûd 

 

3 Nedir bu güm-rehî-i vâdî-i ṭama‘-kârî 

Nedir bu daġdaġa-i pîç ü tâb-ı nâ-âsûd 

 

4 Şikeste âbile pây-ı ṭalebden özge daḫi 

Neyi müfîd ola bu herze-tâzî-i bihbûd 
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5 Dü-rûze ‘ömr ile pâ-der-rikâb-ı rıḥlet iken 

Nedir bu ṭûl ü dırâz ihtimâm-ı fikr-i ḳu‘ûd 

 

6 Seni ḫaṭâ’ir-i ḳudse vuṣûlden alıḳor 

Bu dâm-gehde giriftârî-i vişâḥ-ı vücûd 

 

7 Vużû‘-ṭırâz-ı sirişk-i nedâmet ol idelim 

Ruḫ-ı niyâzı zemîn-sây-ı ḫâk-dân-ı sücûd 

 

[6a] 

8 Tamâm derd ile laḫt-ı dili müẕâb iderek 

Dem oldı kim ola rîzende eşk-i ḫûn-âlûd 

 

9 Ḥarîm-i ḳalbi bütân-ı hevâ yeter ḳıldı 

Ḳumâme-i ves̱eniyyûn ü Sûmnât-ı Hünûd 

 

10 Ṭabîde murġ-ı dili ḳayd-ı mâ-sivâ dirler 

Bir özge dâma düşürmüş hevâ-yı nefs-i ‘anûd 

 

11 Ne iḥtimâl-i rehâ ne ümîd-i âzâdî 

Ne ḫod meṭâlib-i vârestegî-i dâm-ı ḳuyûd 

 

12 Dilimde safsaṭa-i bî-me’âl-i ṭûl-i emel 

Serimde maġlaṭa-i fikret-i ‘aḳâr ü nuḳûd 

 

13 Ṣımâḫ-ı câna müsâvî gelür taḥayyürden 

Ṣadâ-yı nevḥa-ı şîven-nümâ-yı naġme-i ‘ûd 

 

14 Bu fitne-gehde teḳâżâ-yı ḥırṣ-ı pîrîden 

Ṭabî‘at oldı baña muḳteżâ-yı nefs-i ‘anûd 
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15 Nedir bu mertebe ey ḫâm-kârî-i ġaflet 

Bu dil-ḫırâşî-i nâ-puḫte fikr-i fitne-füzûd 

 

16 Gider bu ḫisset-i ṭab‘ı ne ḥâṣıl itdi saña 

Hevâ-perestî-i iḳbâl-i fânî-i maṭrûd 

 

17 Firîb-ḫord-ı serâb-ı ümîd olup itme 

Ġubâr-ı dergeh-i erbâb-ı câhı nâṣıye-sûd 

 

18 Emânî-i dili ol bâr-gehden eyle ṭaleb 

Ki ‘arş-ı a‘ẓam ider andan iktisâb-ı su‘ûd 

 

19 Niyâz-nâme-i ḫâhişle ‘arż-ı ḥâl eyle 

O pâdişâha ki meddâḥıdır Ḫudâ-yı Vedûd 

  

20 Sipihr-erîke şehen-şeh ḫıdîv-i ‘arş-evreng 

Şeh-i sürûş-sipeh ḫüsrev-i firişte-cünûd 

 

21 Kelîm-i ṣoḥbet-i ḫâṣ-ı surâdıḳ-ı Ceberût 

Nedîm-i perde-serâ-yı maḥabbet-i ma‘bûd 

 

22 Şeref-peẕîr-i muḳaddes maḳâm-ı ḳurbiyyet 

Serîr-gîr-i mu‘allâ-nişîmen-i Maḥmûd 

 

23 Emîn-i mülk-i nübüvvet medâr-ı ḫatmiyyet 

Emân-ı hevl-i ḳıyâmet żamân-ı re’fet-i cûd 

 

24 Murâd u maḳṣad-ı ‘âlem penâh-gâh-ı ümem 

Ümîd-i rûz-ı nedem mültecâ-yı yevm-i ḫulûd 
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[6b] 

25 Ḫaṭîb-i minber-i Ṭâ-Hâ muḫâṭab-ı Yâ-Sîn 

Edîb-i mekteb-i evḥâ muḳarreb-i mevdûd 

 

26 Me’âl-i cevher ü a‘râż-ı ḫıṭṭa-i nâsût 

Mihîne ‘illet-i tekvîn-i muşt ü fıṭrat ü bûd 

 

27 Nebiy-yi efḍal ü ekmel Muḥammed-i Mürsel 

Ḫuceste ẕât-ı mübeccel ḫulâṣa-i mevcûd 

 

28 Şeref-peẕîr-i risâlet ki ẕâtıdır muṭlaḳ 

Muḳayyedât-ı şü’ûn-ı bedî‘adan maḳṣûd 

  

29 Ṭufeyl-i fıṭratıdır rûz-ı âferînişde 

Bu kâr-ḫâne-i kevn ü fesâd-ı ṭurfe-nümûd 

 

30 O şehriyâr-i serîr-i beḳâ ki yokdur anıñ 

Ḳalem-revinde s̱üġûr ü memâlikinde ḥudûd 

 

31 Bu ordu-gâha gelüp ḳonmasa ḳurulmazdı 

Şu nüh ḫazîne otâġ-ı muḳarnas-i meşhûd 

 

32 Olur her-âyîne peyker-dih-i girîve-i ye’s 

Ḫilâf-ı emri olan rû-be-râh-ı nâ-fermûd 

 

33 Ḳarîn-i luṭfı olan mücrime żarar virmez 

Cihân cihân feterât-ı ḫaṭâ-yı nâ-ma‘dûd 

 

34 Defâtir-i ḥasenâtı hezâr olursa daḫi 

Ne fâ’ide eger ol ḥażret olmaya ḫoşnûd 
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35 Zihî kerem k'ola yek- ḳaṭre feyż-i luṭfından 

Şuvâẓ-ı pür-tef-i dûzaḫ fürû-nişîn-i ḫumûd 

 

36 Ṭarîd-i dergehi Nâmûs-ı Ekber olsa daḫi 

Olur derîçe-i dehlîz-i ḳurbdan merdûd 

 

37 Teşebbüs̱ itse eger dâmen-i şefâ‘atine 

Ḥarîm-i raḥmete medḫal bulurdı dîv-i künûd 

 

38 Bülend-pâye mu‘aẓẓam serîr-i Levlâk'a 

Eyâ güzîde-i maḫlûḳ u zübde-i mevlûd 

 

39 Müdâm-kâre-i sehv ü ḫaṭâyâ ẕâtıñdır 

Kefîl-i luṭf ü żamîn-i kerem dem-i mev‘ûd 

 

[7a] 

40 Miyân-ı şûriş-i âşûb-ḫîz-i maḥşerde 

O dem ki ayrıla güm-geştegân-ı ‘Âd u S̱emûd 

  

41 O dem ki dest-i zebânî-i dûzaḫa virile 

Ṭuġât-ı rehṭ-i naṣârâ buġât-ı ḳavm-i Yehûd 

 

42 O dem ki dest-ḫoş-ı mâlik-i caḥîm olalar 

Muḳallidân-ı mecûs u mu‘annidân-ı cüḥûd 

 

43 O dem ki ola fürû-refte-pây-ı âteş-lâḫ 

Mütâbi‘ân-ı siyeh-kâre-i racîm-i ḥasûd 

 

44 O dem ki cinn ü ünâsıñ hücûm-ı vaḥşetden 

Gözinden ola terâvîde eşk-i ġam-pâlûd 
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45 O gün ki muttaṣıf-ı ḥilye-i ẓalûm ü cehûl 

Olur bu dehşetle ḥâlet-âşinâ-yı ruḳûd 

 

46 O gün ki bâr-ı emânet be-dûş olan żu‘afâ 

Durup maḳâm-ı taḥayyürde dil-şikest-i ‘uhûd 

 

47 Gelüp ḳuvâsına yek-pâre sekte vü ta‘ṭîl 

Ola cemâd-ı müşaḫḫaṣ gibi rehîn-i cümûd 

 

48 Yetiş bu ümmet-i pür-cürme yâ Resûlallâh 

Urulmadın daḫi a‘nâḳa âteşîn ḳuyûd 

 

49 O varṭa-gâh-ı belâ berzaḫından eyle ḫalâṣ 

Ulaşmadın daḫi ecsâda nâr-ı ẕât-ı vuḳûd 

 

50 Dü dest-i luṭf ile ḳurtar iṣâbet eylemedin 

Revâḳ-ı kâlbüd-i cisme nâr-ı neft-endûd 

 

51 Şefâ‘at eyle o rûz-ı belâda bendeñe kim 

Ḫalâyıḳı behem âġûş ide zebâne vü dûd 

 

52 Meded o gün ki cehennemde ide ehl-i hevâ 

Gehî nişîbe hübûṭ ü gehî firâze ṣu‘ûd 

 

53 Enâmil-i keremiñ ḥall ider ümîdim odur 

Olursa rişte-i kârımda ṣad girih ma‘ḳûd 

 

54 Biraz da aġlayaraḳ S̱âbitâ niyâz idelim 

O bâb-ı luṭfa ki faḳr ehline degül mesdûd 

 

55 Ḥakîm-i muḳtedirâ Kirdigâr-ı Ġaffârâ 

Eyâ sezâ-yı perestiş Müheymin ü Ma‘bûd 
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[7b] 

56 Be-ferdî-i aḥad-i "Lâ-ilâhe illâ hû" 

Be-fażl-ı ẕât-ı Kerîm ü ṣıfât-ı ḥayy-ı Vedûd 

 

57 Be-ḥaḳḳı ism-i ‘afüvv ü be-luṭf-ı nâm-ı Ġafûr 

Ki ins ü cinne odur mültecâ dem-i ma‘hûd 

 

58 Be-remz-i âyet-i Ḳâf ü be-ḥikmet-i Ḥâ-Mîm 

Be-sırr-ı müstetir-i Nûn u Râ vü sûre-i Hûd 

 

59 Be-feyż-i çille-güzînân-ı ḫalvet-i melekût 

Be-ḳût-ı dûd-ı ża‘îf ü be-ṣaḫre-i cülmûd 

 

60 Be-‘ucbe vaḳ‘a-i Kehf ü ġarîbe-i Cercîs 

Be-dâġ-dârî-i maẓlûm ü ḳıṣṣa-ı uḫdûd 

 

61 Be-inḳıyâd-ı ẕebîḥ ü be-ḫâk-i bismil-gâh 

Be-ibtilâ-yı Ḫalîl ü be-âteş-i Nemrûd 

 

62 Be-ḫasf-ı mevrid-i Aṣḥâb-ı Ress-i ḫâk be-ser 

Be-vâḳı‘ât-ı ‘uḳâb-ı ḥicâre-i manżûd 

 

63 Be-‘izz-i mülk-i Süleymân ü ṣâfinât-ı ciyâd 

Be-istimâ‘-ı ṭuyûr u be-naġme-i Dâvûd 

 

64 Be-bî-vücûdî-i şevḳ u be-‘illet-i şâdî 

Be-hemm-i nâ-mütenâhî be-ḥüzn-i nâ-ma‘dûd 

 

65 Be-ye’s-i şâm-ı firâḳ u ümîd-ı ṣubḥ-ı viṣâl 

Be-şîve-kârî-i nâz u niyâz-ı derd-efzûd 
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66 Be-ḳadr-i câh-ı risâlet-penâh-ı şâh-ı Rüsül 

Ki ẕâtıdır bu mezâyâ-yı cümleden maḳṣûd 

 

67 Be-nûr-ı ḳâ’id-i ‘izzü'l-muḫaccilîn-i kirâm 

Be-âb-yârî-i ḥavż-ı leb-â-leb-i mevrûd 

 

68 Hidâyet it ḳuluñı semt-i râh-ı rıḍvâna 

Fezâ-yı tîh-i ḍalâletde olmadın nâ-bûd 

 

69 O dem ki ol teşettüt-peẕîr-i iżmiḥlâl 

Bu ḫod-nümâ neş’et-i fenâ-pesend-i vücûd 

 

70 Bu bî-nevâyı fürû-dâş-ı senc-i tevḥîd it 

Pesîn nefes k'ola nây-ı gelû-girift-i sürûd 

 

71 Zebân-ı ḳâlime vir miknet-i cevâb u ṣavâb 

Su’âle geldigi dem Münkirân-ı tefte ‘amûd 

 

72 Semûm-ı ḳahr ile laġzîde-pây-ı sehv itme 

O ḳorḳuluḳdaki cisr-i Ṣırâṭ ola memdûd 

 

[8a] 

73 Faḳîr-i ‘âcize sermâye-i necât olsun 

Her ol süḫan ki ide na‘t-ı Muṣṭafâ'da vürûd 

 

74 Niteki gezdire eṭrâf-ı ravżada şeb u rûz 

Zamâne micmere-i mihr ü mehle ‘anber u ‘ûd 

 

75 ‘Ale'd-devâm ola ol buḳ‘a-ı mübârekeniñ 

Ġubârı nâfe-şemîm-i hevâsı ġâliye-sûd 
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76 Gele sürâdıḳ-ı lâhût-ı kibriyânîden 

Zamân-ı ḥaşre dek eṭrâfına selâm ü dürûd 

 

Velehû S̱ÂBİT 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Ḳuruldı ordu-yı ṣultân-ı ṣavm ‘ale't-ta‘cîl 

Göründi mehçe-i a‘lâmı şehrden bir mîl 

 

2 Müşerref itdi ḳudûmiyle şehri nûru'd-dîn 

Kim eylemez yâ mübârek rikâbını taḳbîl 

 

3 Göründi bir ṭarafı gice na‘l-i sîmîniñ 

İdince esb-i şeh-i rûze ayaġın ḳandîl 

 

4 Meh-i nev-i Ramażân çekdi selḫ-i Şa‘bân'a 

Rikâb-ı sîm ile bir bâd-pâ semend-i raḥîl 

 

5 ‘Aceb mi ḳaldıra tâbânı ḫâce-i Şa‘bân 

Eritdi bedreciġin şehrden ne ḳâl ü ne ḳîl 

 

6 Muvaḳḳit-ı felegiñ aylı günli sâ‘atidir 

Kenâr-ı şehri ẓuhûr itdi mâh olup tebdîl 

 

7 Ḳumâşınıñ nola gösterse telli Ülkerini 

Ḫarâc ider aluruz Müşterîsüyüz her yıl 

 

8 O sîm ṣorġucınıñ ḳadr ü ḳıymetin bilene 

Ḫarâc-ı Rûm deger ber-ṭarîḳa-i tems̱îl 
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9 Żiyâfet eylemege niyyet eyledi şehri 

Bu gice ġurresi itmezse re’yini taḥvîl 

 

10 Mis̱âl-i nâme-i Fârûḳ ‘ayn-i raḥmet olup 

Aḳıtdı mihr-i sipihr üzre Kehkeşân'dan Nîl 

 

[8b] 

11 Ḫayâl gördi bu şeb mâh-ı rûze ġurresini 

Hilâl parmaġ ile gösterüp ider tehlîl 

 

12 Şu‘â-ı ġurre degüldür zebânesi görinür 

Derûn-ı câmi‘-i eflâke yaḳdılar ḳandîl 

 

13 Şeb-i Berâtda ḳonmuş idi şem‘-dâna bütün 

Yanup o şem‘-i fürûzende ḳaldı şey’-i ḳalîl 

 

14 Çıḳardı ṭabla-i hâle ile nıṣfın ifṭâra 

Baḳıyye ḥalḳayı imsâke çekdi çarḫ-ı baḫîl 

 

15 Döküldi nuḳl-i nücûmı ẓarîf-i devrânıñ 

Elinde ḳulpı ḳalup oldı ser-nigûn zenbîl 

 

16 Fuṭûra itdi ne zaḥmetle ḫûşe-çîn-i felek 

O ḳışr-i ḫuşk ile bir baḳla pâresin taḥṣîl 

 

17 Bir üstüḫânçe-i pehlûsı ḳaldı cirminden 

Ḫilâle döndi idelden ġıdâsını taḳlîl 

 

18 ‘Aceb mi ṣırma ucın gösterirse şehrî-i dehr 

Ṣarındı rind-ṣıfat şeb-külâhına mendîl 
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19 Hemân balıḳ dişi bir ḳabża ḳaldı ḫâricde 

Sipihre ṣapına dek girdi nola bükse fetîl 

 

20 Kenâr-ı bâma ḳomuş ḫurde-pâre-i ṣâbûn 

Çalup nezâket ile bu siyâh zâġ-ı reẕîl 

 

21 Rükû‘a vardı terâvîḥe eyleyüp niyyet 

Nola edebler ile ḳılsa rüknini ta‘dîl 

 

22 Bu şevḳ ü ṣafvet-i âyîne ile bedr olsa 

Olurdı türbe-i mâh-ı risâlete ḳandîl 

 

23 İmâm-ı kâ‘be-i dîn şeyḫ-i kürsî-i te’vîl 

Medâr-ı vaḥy-i mübîn şâh-ı mesned-i tenzîl 

 

24 Delîl-i ḫayr-i sübül maẓhar-ı muṭahhar-ı kül 

Şerîf-i ḫayr-i Rüsül seyyid-i ‘arîḳ ü aṣîl 

 

25 Naḳîb-i genc-i şefâ‘at emîr-i ṣadr-ı ḳabûl 

Ṭabîb-i renc-i şenâ‘at ḥabîb-i Rabb-i Celîl 

 

26 Na‘îm-i cennete bâdî reh-i hüdâya delîl 

Ṭarîḳ-i devlete hâdî viṣâl-i Ḥaḳḳ'a vesîl 

 

27 ‘Uṣât-ı müflise naḳd-i şefâ‘ate żâmin 

‘Aṭâ vü mevhibe-i kenz-i bî-niyâza kefîl 

 

 

[9a] 

28 Kerîm-menḳabe peygamber-i Ra’ûf-ı Raḥîm 

‘Aẓîm-mertebe meb‘ûs̱-ı küll nebiy-yi nebîl 
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29 Resûl-i Ekrem ü efḍal Muḥammed-i Mürsel 

Me’âl-i cevher-i evvel netîce-i tafḍîl 

 

30 O pâk-ẕât-ı mükerrem ki şânına yoḳdur 

Ne ibtidâda mümâs̱il ne intihâda ‘adîl 

 

31 O vâye-baḫş-i ni‘am-ḫâne-i kerâmet kim 

Emîn-i maṭbaḫ-ı iḥsânıdır Cenâb-ı Ḫalîl 

 

32 Geçeydi ḫayr-ı ḥüsn-i ḳabûle ḳurbânı 

Fedâ idi yolına kebş-i cân-ı İsmâ‘îl 

 

33 Cebîn-i Nûḥda fânûs yaḳmasa nûrı 

Sefîne bulmaz idi sâḥil-i necâta sebîl 

 

34 Virirdi Yûsuf'ını bu ‘Azîz-i Mıṣr-ı diliñ 

Baḳaydı ḥüsnine alur göz ile İsrâ’îl 

 

35 Ġam-ı zülâl-i lebi ḳurd olup derûnında 

Maḥabbet eyledi Eyyûbî bî-mecâl ü ‘alîl 

 

36 Şehîd-i ‘aşḳıñ olur nabż-ı cânı minşârı 

‘Aceb midir Zekeriyyâ yolında olsa ḳatîl 

 

37 Cenâb-ı Ḫıżr ki ibrîḳ-dâr-ı ḥażretidir 

İfâża aldı olup mâye-dâr-ı ‘ömr-i ṭavîl 

 

38 Reg-i maḥabbeti nâbıż olup da cân vireyor 

Ki ola dürd-keş-i ‘aşḳı ṣâḥibü'l-İncîl 

 

39 Nola o silke şeref-baḫş olursa ẓâhirdir 

İmâmesiyle bulur sübḥa rütbe-i tekmîl 
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40 Olup ṣaḥîfe-i vaḥy ile âsumân-pervâz 

Anıñ ḳanadı ile ḥâṣılı uçar Cibrîl 

 

41 Edîb-i medrese-i vaḥye ümmîdir dinmek 

Meger ki keşf-i İlâhiyle olına te’vîl 

 

42 Vücûdı kîse-i naḳdîne-i maḥabbetdir 

Ki kendi mühri ile ḥıfẓ ider Ḫudâ-yı Celîl 

 

43 Serây-ı ḳadrine bir ḫışt olamaz ḫurşîd 

Külâh-ı câhına cevherlik idemez iklîl 

 

[9b] 

44 Ṭoḳuz ḳat olsa rikâbında şâṭırı olamaz 

O ṭâs başlı felek ḳan ayaḳlı çarḫ-ı kelîl 

 

45 Hümâ-yı ḳudsî şikâr itdi kebg-i çeşmi olup 

Siyâh sürme-i "mâ-zâġ"-ı vaṣfı ile keḥîl 

 

46 Sicill-i maḥkeme-i ḳudse aḳdem olmaġla 

Ḳılınmış idi berât-ı risâleti tescîl 

 

47 Derûn-ı maḥfaẓa-i ünse elzem olmaġla 

Rü’ûsı ḳayd olınup oldı mûcib-i tafḍîl 

 

48 Ne buḳ‘a var idi ne cüz’ ü lîk ḫâce-i ḳuds 

İderdi ḫod-be-ḫod âyât-ı vaṣfını tertîl 

 

49 Anıñ yüzi ṣuyına her bahâr faṣlında 

İder ifâżayı saḳḳâ-yı ebr-i bâġa sebîl 
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50 Recâsı itmese sebḳat bu cürm ile çoḳdan 

‘Uṣât-ı ümmeti eylerdi ḫışm-ı Ḥaḳ tenkîl 

 

51 Resûl-i muḥteremâ melce’-i meded-baḫşâ 

Eyâ peyember-i ẕî-şân-ı bî-ḳarîn ü ‘adîl 

 

52 Feżâ-yı ḫulde bîniş-vâr gibi faḳîr be-kef 

Durur ḳapuñda ser-i mehterânıñ İsrâfîl 

 

53 Yedekciyân-ı ḥarîm-i behişt-i ṣaf-der-ṣaf 

Licâm ü zîn ile der-kef birer Burâḳ-ı cemîl 

 

54 Ẓarâ’if-i ḥulel-i ‘adn ile efâżıl-ı ḳuds 

Teveccüh itdi der-i luṭfuña ḳabîl ḳabîl 

 

55 Hezâr ‘izzet ü ta‘ẓîm ile emâs̱il-i ins 

Getürdi farḳ-ı felek-sâya nûrdan iklîl 

 

56 Zerrîne ṭâs-be-ser şâṭırân-ı ḥażret ile 

Nola rikâb-ı hümâyûna döşense Mîkâ’îl 

 

57 Alup e‘âẓım-ı ervâḥ-ı ḳudsî ‘izzet ile 

Ḫulûd-ı manṣıbı tebrîke geldi ‘Azrâ’îl 

 

58 Ṭarîḳ-i ḫuld-ı berîn üzre ‘asker-i melekût 

Selâma ṭurdı olup ṣaf-keşîde-i tebcîl 

 

59 Bütün ekâbir-i dîvân-ḫâne-i Ceberût 

Rikâbıña yapışup dâmeniñ ider taḳbîl 
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60 Tamâm zîb ile zînet-ṭırâz olup ġılmân 

Döşendi ṣadr-ı çemen-ṣuffe-i rebî‘ ü naḫîl 

 

61 Çemensitân-ı cinânıñ ṣu yolcısı Rıḍvân 

Serây-ı ḫâṣıña Kevs̱er başından aldı sebîl 

 

62 Ḳumâşını döşeyüp pây-ı ‘arş- peymâya 

Bıraḳdı devḥa-ı Ṭûbâ behişte ẓıll-i ẓalîl 

 

63 Buyur żiyâfet-i dârü'n-na‘îm-i ‘użmâya 

Viṣâle şîftedir ḥûr-ı ‘ıyn ider ta‘cîl 

 

64 Buyur serîr-i refî‘-i maḳâm-ı Maḥmûd'a 

Melâ’ik eyledi envâ‘-ı zîb-i tesvîl 

 

65 Buyur sa‘âdet ile bâr-gâh-ı ma‘bûda 

Cemâl-i pâkiñe müştâḳdır Ḫudâ-yı Cemîl 

 

66 Buyur delâlet-i aşḳıñla kûy-ı cânâna 

Egerçi kim görinen köye istemezdi delîl 

 

67 Girüp âlây ile nüzhet-serây-ı Rıḍvân'a 

Olınca mâ’ide-i luṭf-ı Kibriyâda nezîl 

 

68 ‘Uṣât-ı ümmete naḳd-i şefâ‘atiñ olıcaḳ 

Rıżâ-yı Ḥażret-i Bârî'ye mâye-i tevsîl 

 

69 Bıraḳma vaḳfede ḥâcı günâh-ı şûmı gibi 

Faḳîri mevḳif-i maḥşerde ḫor ü zâr ü ẕelîl 
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70 Ḫamîr-i mâye-i feyż-i şefâ‘at iḥsân it 

Vücûdı ḍarb-ı ‘amûd ile olmadın pestîl 

 

71 Şafaḳ-veş iki elim ḳanda ise de umarım 

Beyâż-ı ṣubḥ-ı şefâ‘atle idesin tecmîl 

 

72 Racîm-i ḫâ’ib ü ḫâsır yanında sulṭânım 

Günâh-ı şermi yeter itme ṭard ile taḫcîl 

 

73 Hezâr-ı cürm ile ḳıl o kâfire raġmen 

Civâr-ı raḥmet-i ġufrâna mültecî vü daḫîl 

 

74 Semend-i bî-meded-i rûḥa ṭaġlar çekemez 

Hevâ-yı nefs ile itdim vebâller taḥmîl 

 

75 Ḥavâle bir yaña iblîs-ḫân-ı îmâna 

Ṭufeyl-i ḫâm-ı ṭama‘ gibi k'ola cild-i s̱aḳîl 

 

76 Zamân-ı kârda sû’-i ḳarîn belâsından 

Vebâl kesbine ṣarf oldı mevsim-i taḥṣîl 

 

[10b] 

77 Ne dest-mâye-i ṭâ‘at ne iktisâb-ı rıżâ 

Tamâm eyledim eyyâm-ı ‘ömrimi ta‘ṭîl 

 

78 Şikâr-gâh-ı hevâ vü hevesde nefs-i ḥarîṣ 

Yeler gezer yine oñmaz netîce pûye-i dîl 

 

79 Dil-i nigâr biraz neş’e-i neşâṭ virir 

Ḫamîr-i mâye-i tevḥîd ü ḥubb-ı âl-i nebîl 
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80 Teşebbüs̱ eylemişim dâmen-i şefâ‘atiñe 

Ya ḳaṭ‘-ı dest ya ḥâşâ şikâf-i ẕeyl-i sedîl 

 

81 Şarâb-ı ẕikr-i cemîliñ ki keyfim olmuşdur 

Virir ḥalâvet-i tesbîḥ ü leẕẕet-i tehlîl 

 

82 S̱imâr-ı ma‘nî-i na‘t-ı şerîfe şarṭ itdim 

İdüp ḥadîḳa-i endîşemi bugün tesbîl 

 

83 Egerçi şâhid-i evṣâfıña degül lâyıḳ 

O ḳadd-i dil-keş ile böyle bir ḳabâ-yı beẕîl 

 

84 Kifâyet eylese eylerdi ṭab‘-ı zer-dûzum 

Ḳumâş-pâre-i cân-ı ‘azîz ile teẕyîl 

 

85 Me’âli ḳîlden alur S̱âbit ‘ârif-i âgâh 

Daḳîḳ-i fikret ile itme ḳıṣṣayı taṭvîl 

 

86 Niteki ṣayd içün usḳumrı-ı hilâli ḳażâ 

Ḳura bu baḥr-ı siyâha nücûmdan tesbîl 

 

87 ‘Abîr ü müşg-i ṣalât ü selâm ile şeb u rûz 

Türâb-ı ravżaña heft âsumân ola ġırbîl 

 

88 O ḫâk-i pâye füyûżât-ı ḳuds olup nâzil 

Meġâk-ı düşmene düşsün ḥicâre-i siccîl 

 

89 Ḳaṭâr-ı üştür-i raḥmetle ṣaḥb ü âle dürûd 

Ser-i ‘adûya da sermâye-i sipeh-keş-i fîl 

 

90 Ḥasûd-ı ‘izzet-i Âl-i ‘abâ'ya ṣad nefrîn 

Muḥibb-i ṣâf dile ṣad hezâr ecr-i cezîl 
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SIRRÎ 

(Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün) 

 

1 Sâḳî yeter ki meclise dil-mürdegân gelür 

Bir neşvedür ki pîr varan nev-cüvân gelür 

 

[11a] 

2 Müstelzim-i devâm-ı feraḥdır o neşve kim 

Ġamgîn varan o bezm-gehe şâd-mân gelür 

 

3 Ṣahbâ-yı zûr-ı neşve ki nûş itse mûrdan 

Da‘vâ-yı pençe-i tâbı ṣad Ḳahramân gelür 

 

4 Ol bâdeniñ ki ṭârem-i vâlâ-yı tâkiniñ 

Teh pâyesi berâber-i nüh-âsumân gelür 

 

5 Ol bâdeniñ ki ḫurremî-i berg-i kerminiñ 

Ḫurşîd ẕîr-i pâyına berg-i ḫazân gelür 

 

6 Ol bâdeniñ ki ḥürmetine vâḳıf olsa ḥal 

Zühhâda ḥarf-i ṭa‘ne-zen ü bî-emân gelür 

 

7 Ol bâdeniñ ki kâm-ı meẕâḳa merâreti 

Ḳand-i ‘uṣâre-i ney-i bâġ-ı cinân gelür 

 

8 Ol bâdeniñ ki ṣafvetini itse istimâ‘ 

Âyîne-i Sikender'e ṣad kesr-i şân gelür 

 

9 Ol bâdeniñ ki gerd-i bün-i tâki ile hem 

Dâmân-ı bâd-ı ‘âleme ‘anber-feşân gelür 
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10 Ol bâdeniñ ki ḳaṭresi ilḳâ-yı baḥr ola 

Emvâc-ı cûşı tâ-be-ser-i âsumân gelür 

 

11 Ol bâdeniñ ki ḳulḳul-i mînâsını kefer 

Gûş eylese ḥużûr-ı meye Müslimân gelür 

 

12 Ol bâdeniñ ki nükheti neşr olsa ‘âleme 

Nâf-ı ġazâli ṣanma hemân ḫûn-çegân gelür 

 

13 Bînî-i ġoncadan getürüp dem-be-dem ru‘âf 

Çeşm-i şehîd-i ḫâk-i temennâya ḳan gelür 

 

14 Ol bâdeniñ ki sirişt-i gül-i ḫum-ı pâkiniñ 

Müzdûrı rûḥ-ı ḳudsî-i Sidre-mekân gelür 

 

15 Ol bâdeniñ ma‘ânî-i esrârını ḳalem 

S̱ebt itmege egerçi bedî‘ü'l-beyân gelür 

 

16 Derḥâl mest-i neşve-i ta‘bîr olup hemân 

Ser-ṣafḥa-i beyâna şikeste-zebân gelür 

 

17 Sâḳî ḳasem be-neşve-i ṣahbâ-yı bî-ḫûdî 

Kim ḳayd-ı hûş ṭab‘-ı cünûna girân gelür 

 

18 Mest it dili ki dîde-i temyîze gelse ger 

Ḳays aña nisbet ile Felâṭûn-nişân gelür 

 

[11b] 

19 Ṣun ol şarâb-ı revḥ-güvârı ki neşvesi 

Lerzendegî-i Ḫıżr'a ta‘arruż-künân gelür 
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20 Kâşâne-i muḳaddese ḳur lîk meclisi 

K'andan meşâm-ı câna dem-i ḳudsiyân gelür 

 

21 Kâşâne-i muḳaddes o dildir ki dâ’imâ 

Aña ḫayâl-i na‘t-ı şeh-i ins ü cân gelür 

 

22 Maḥbûb-ı Îzid Aḥmed-i Muḫtâr kim anıñ 

Dergâh-ı rûyı şehper-i ‘arş- âşiyân gelür 

 

23 Sulṭân-ı taḫt-gâh-ı nübüvvet ki ḥükmine 

Taḳdîr-i inḳıyâd ile Lebbeyk-ḫân gelür 

 

24 Gûş-ı ḥudûs̱a naġme-i aḥsent reşk-sâz 

Ḫunyâ-gerân-ı bezm-i ḳıdemden her ân gelür 

 

25 Yektâ güher ki ezmine vaḳt-i ẓuhûrını 

Yâd eyledikçe öyle taḥassür-künân gelür 

 

26 Kim bâng-ı ra‘d ü rîziş-i bârân ṣanur cihân 

Çeşm-i felekden eşk ü zamândan fiġân gelür 

 

27 İmkân-ı ẕâtı muḳteżî-i vâcib olmasa 

Cism-i vücûdı ẕât-ı ‘adem lâzımân gelür 

 

28 Ẕâtıdır aṣl-ı mebde’-i îcâd-ı cüz’ ü küll 

Kim cüz’ ü kül bu ḳavle şehâdet-künân gelür 

 

29 Ma‘nî-i lafẓ-ı emr-i kün ü mûcib-i dü-kevn 

Kim Kâf u Nûn'a ‘illet-i ẕâtıyla şân gelür 

 

30 Şarḳ-ı ḥikem-nevâzına ġarb-ı niyâzdan 

Bir ‘abd-ı lâl Ḫâce-i İşrâḳiyân gelür 
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31 Ebrâr-ı rîze-çîn-i sımâṭ-ı fażîleti 

Kim ḳurṣ-ı meh o süfreye şeb-mânde nân gelür 

 

32 Ümmî laḳab velîk maḳâm-ı fażîlete 

Dânâ-yı ders-i medrese-i Müste‘ân gelür 

 

33 Mühr-i nübüvveti ki o menşûr-ı ‘izzetiñ 

Ḫatm-i ḫıtâm-ı cümle-i peyġamberân gelür 

 

34 Ser-lûle-i benân-ı laṭîfinden âşikâr 

Ol menba‘-ı mekârimiñ âb-ı revân gelür 

 

35 Mihri ayırdı reh-güẕerinden işârâtı 

Evvel-emirde "mâh-ı dü şaḳḳ-ı benân" gelür 

 

[12a] 

36 Şâyeste-i ḫıṭâbı olursa cemâd eger 

Eşcârdan tekellüm-i ṣıdḳ-ı benân gelür 

 

37 Taṣdîḳ içün nübüvvetini kûh u deştden 

Gürg-i zebân-nedân faṣîḥü'l-lisân gelür 

 

38 Vaṣfında kim dehân-ı muḳaddesden ol şehiñ 

Levlâk gevher-i ser-i tâc-ı beyân gelür 

 

39 Ḫurşîd-i luṭfı olsa żiyâ-güster ‘âleme 

Her ẕerre mihr-i maṭla‘-ı ḫâversitân gelür 

 

40 Mihr-i ‘inâyetinden olursa fürûġ-baḫş 

Pûsîde-kâri-i mehe ġâlib-künân gelür 
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41 Olsa nesîm-i ‘âṭıfeti dûzaḫa vezân 

Dûzaḫ caḥîmiyâna şaḳâyıḳsitân gelür 

 

42 Ol ‘âlim-i Medîne-i ‘ilm ü kemâlden 

Her dem hezâr mu‘cize-i bî-gümân gelür 

 

43 Yektâ-süvâr-ı berḳ-i şitâb-ı Burâḳ kim 

Cibrîl pîş-i ‘azmine peyk-i devân gelür 

 

44 Ol bedr-i evc-i "Leyle-i İsrâ"ki cism ile 

Mi‘râc dîde-i dile günden ‘ayân gelür 

 

45 Ol Faḫr-ı kâ’inât ki kirâm-ı pâkine 

Ervâḥ-ı enbiyâ-yı felek âşiyân gelür 

 

46 Ẓılli olur mı hîç o nûr-ı mücessemiñ 

Zîrâ gidince rûḥ gelince revân gelür 

 

47 Günden ṣaḳınup ol gül-i bâġ-ı risâleti 

Çarḫ-ı felekden ebr aña bir sâye-bân gelür 

 

48 Ey ma‘den-i mürüvvet ü ey menba‘-ı kerem 

Ẕâtıñ ki iki ‘âleme emn ü emân gelür 

 

49 Ol günde kim ṣudûr ide fermân-ı Ẕü'l-celâl 

Dîvân-ı Kirdigâr'a ki fermân-berân gelür 

 

50 Ol günde ki ẓuhûr ide aḥvâl-i rüstâḫîz 

Cümle muḥâsibân-ı ‘amel bî-emân gelür 

 

51 Yer yer mu‘ayyen olmaġıçün mevḳif-ı nüfûs 

Tertîb-i sâz-kâr-ı kihân ü mihân gelür 
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52 Mîzân-ı Ḥaḳda vezn olup a‘mâl-i nîk u bed 

Kimi anıñ ḫafîf ü kimisi girân gelür 

 

53 Midfa‘-ṣıfat gelû-yı cerâ’im-i şi‘âr hep 

Ol cây-ı hevl-nâke şerer-efşân gelür 

 

54 Semt-i yemîni zümre-i cerrâr zeyn idüp 

Ṭarf-ı yesâra cem‘-i güneh-pîşegân gelür 

 

55 Gûş-ı ḳıyâmeti pür idüp nâle-i ‘uṣât 

Her gûşeden fiġân-ı amân el-amân gelür 

 

56 Hîç kimse kimseden medede bulmayup meded 

Her nefs "nefsî nefsî" ile pür-fiġân gelür 

 

57 Mihr-i ‘afv-ı fürûġıñ o demde idüp ṭulû‘ 

Pertev-nis̱âr-ı luṭf olaraḳ mihribân gelür 

 

58 Ümmîd odur ki Sırrî-i şûrîde-ḥâle de 

Tâb-ı ‘inâyetiyle şefâ‘at-resân gelür 

 

59 Ḥaḳḳâ benem o ġarḳa-i deryâ-yı seyyi’ât 

K'emvâc-ı bî-ḳıyâsı kerân-tâ-kerân gelür 

 

60 Ḥaḳḳâ benem o ẕenb-i müşaḫḫaṣ ki rûz-ı ḥaşr 

İḳrâr-ı cürme her ser-i mû bir zebân gelür 

 

61 Şûyende-i defâtir-i cürm olmaḳ istesem 

Deryâ-yı heft ḳaṭre-i nâ-çîz-sân gelür 
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62 Var ise mevc-i baḥr-ı ṣalât ü selâmdır 

Şûyâ-yı defter-i ‘amel-i mücrimân gelür 

 

63 Tâ devr-i sâġar-ı meh ü mihr olmaya tamâm 

Tâ bezm-i nüh-ṭıbaḳda nuḳl-i aḫterân gelür 

 

64 Ṣad-bâr bâr-ı nuḳl-ı ṣalât ü selâm ola 

Ol ṣadr-ı bezm-i ḫâṣa ki kerrûbiyân gelür 

 

NÂDİRÎ 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Te ‘âlallâh zihî şâm-ı sürûr-encâm-ı ġam-fersâ 

Ki oldı maẓhar-ı esrâr-ı "Sübḥânelleẕî esrâ" 

 

2 Felek maḥv eyleyince âl tamġâsını ḫurşîdiñ 

Zemîniñ ẓıll-ı maḫrûṭîsi çekdi ‘anberîn ṭuġrâ 

 

[13a] 

3 Zer-i pür-tâb-ı mihri bozdı çünki dirhem-i necme 

Miḥekk-i şâma urdı anı bir bir nâḳıd-ı dünyâ 

 

4 Gül-i mihriñ gül-âbın aldı ‘âlem dîg-ı ḫâk içre 

‘Aceb mi olsa ser-pûş-ı felekden ḳaṭreler peydâ 

 

5 Ṭaġıtdı bâd-ı ṣarṣar ḫırmen-i ḫurşîd-i raḫşânı 

Kevâkib ṣanma itdi her yere bir dânesin ilḳâ 

 

6 Yanup mihr âteşinden kâġıd-ı rûz oldı ḫâkister 

Es̱er ḳaldı henüz âteşden anda câ-be-câ ammâ 
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7 Siyeh semmûr idi ẓulmet beyâżı câ-be-câ encüm 

Ne ḥâletdir bu kim gizlendi anda beyża-i beyżâ 

 

8 Temevvücden ṭoḳundı bir ṣadef ḫârâya ḫurd oldı 

Ṭaġıldı lücce-i gerdûn içinde lü’lü-yi lâlâ 

 

9 Niḳâb itdi ‘arûs-ı ḫâver-i ruḫsârına zülfin 

Velî her ḥalḳasından ẓâhir oldı ol ruḫ-ı zîbâ 

 

10 Ser-â-pâ ḳurṣ-ı mihri maḥv idüp dendân-ı encümle 

Şihâbı râḥat-ı dendân idindi ṭârem-i vâlâ 

 

11 Semâ‘ içre ṣaçup eşk-i nücûmı şâl-pûş oldı 

Firâḳ-ı Şemsle gerdûn olup hem-ḥâl-i Mevlânâ 

 

12 Çıḳardı câme-i dîbâ vü destâr-ı muṭallâsın 

Felek âheng-i ceng itdi ẕirih-pûş oldı ser-tâ-pâ 

 

13 Aḳup efyûn-ı şeb toḫm-ı nücûm oldı perâkende 

Güneş bir kelle-i ḫaşḫâş idi dehr eyledi ifnâ 

 

14 Degül mihr ü şafaḳ ġalṭân olınca farḳ-ı pür-nûrı 

Ṭaşup iḳlîm-i Şâm'ı ṭutdı ḫûn-ı Ḥażret-i Yaḥyâ 

 

15 Sevâd-ı sûre-i "Ve'l-Leyl" aña zerrîn nuḳaṭ encüm 

Şafaḳ ser-sûredir kim eylemişler sürḫ ile imlâ 

 

16 Çıḳup la‘l-i tutuḳdan Leylî-i meh-rûy-ı müşgîn-mû 

Demâġ-ı Ḳays-ı çarḫı eyledi âşüfte-i sevdâ 

 

17 Bozuldı ḫayme-i zer-beft-i ḫân-ı ḫâveristânı 

İrince ḫayl-i aḫşâm itdi müşgîn ḫaymesin ber-pâ 
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18 Çalınca mühr-i mihri uġradı ḳahr-ı Süleymân'a 

Sipihr oldı meger kim dîv-i şâm-ı maḥbes-i mînâ 

 

19 Felek tâc-ı zerin terk itdi İbrâhîm Edhem-veş 

Derûnında ‘aceb mi eylese nûr-ı siyeh me’vâ 

 

 

[13b] 

20 O şebdir maṭla‘u'l-envâr-ı mi‘râc-ı Ḫudâvendî 

O şebdir maḫzenü'l-esrâr-ı ḫalvet-ḫâne-i İsrâ 

 

21 Ol aḫşâm oldı ser-tâc-ı nübüvvet ṣâḥibü'l-mi‘râc 

O hengâm oldı sulṭân-ı Rüsül hem-ṣoḥbet-i Mevlâ 

 

22 Şeh-i eyvân-ı ‘izzet tâc-dâr-ı taḫt-ı ḫatmiyyet 

Ser-efrâz-ı müsaḫḫar-sâz-ı dârü'l-mülk-i "ev-ednâ" 

 

23 Dıraḫşân gevher-i ‘ibret-nümâ-yı dürc-i maḥbûbî 

Fürûzân aḫter-i ẓulmet-zidâ-yı burc-ı isti‘lâ 

 

24 Medâr-ı ḫilḳat-ı âdem bahâr-ı ṭıynet-i âdem 

Süvâr-ı ‘arṣa-i ṭârem emîr-i meclis-i ġabrâ 

 

25 Ḥabîb-i Ḥażret-i ‘izzet ṭabîb-i ‘illet-i millet 

Kefîl-i raḥmet-i ümmet delîl-i Cennetü'l-Me’vâ 

 

26 Ḫaṭâ-pûşende-i müẕnib ‘aṭâ baḫşende-i tâ’ib 

Emân-ı maşrıḳ u maġrib emîn-i Yes̱rib ü Baṭḥâ 

 

27 Cenâb-ı Aḥmed-i Mürsel imâm-ı zümre-i kümmel 

Mufaṣṣal-sâz-ı her mücmel rumûz-âmûz-ı her dânâ 
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28 O sulṭân-ı bülend-eyvân-ı iḳlîm-i risâlet kim 

Livâ’ü'l-ḥamd ile ‘âlemleri fetḥ itdi bî-pervâ 

 

29 ‘İẕâr-ı meh-veşi pertev-nümâ-yı nûr-ı Rabbânî 

Zebân-ı dil-keşi gevher-feşân-ı kenz-i lâ-yüfnâ 

 

30 Ġubâr-ı dergehi kuḥlü'l-cilâ-yı dîde-i encüm 

Ṭınâb-ı ḫar-gehi silkü'l-le’âl-i gerden-i ḥavrâ 

 

31 Benânı ḥâleti miftâḥ-ı cennetden peyâm-âver 

Dehânı noḳṭa-i ġayb-ı hüviyyetden ḫaber-fermâ 

 

32 O şâhıñ sikkesi mühr-i nübüvvet ḫuṭbesi Ḳur’ân 

Müşerref anlaruñla naḳd-i dîn ü câmi‘-i dünyâ 

 

33 Ṣufûf-i âl-i aṣḥâbı suṭûr-ı ḥüccet-i millet 

İmâmetde vücûd-ı pâki gûyâ mühr ile imżâ 

 

34 Ṣalup ferr-i şehen-şâhı idince iki şaḳ mâhı 

Alup zerrîn naḳâre itdi anıñ şevketin i‘lâ 

 

35 Kebûter beyżasıyle ḫaṣmını def‘ itdi ġâr üzre 

Melek dîv-i racîmi necm ile ṭard eyledi gûyâ 

 

36 Mis̱âl-i ebr-i raḥmet dehri teşrîf itdigi sâ‘at 

Mecûs âteşlerin bârân-ı fażlı eyledi iṭfâ 

 

[14a] 

37 Yıḳıldı ṭâḳ-ı ḳaṣrı dûr olup sehm-i sa‘âdetden 

Oḳın atdı kemânın yaṣdı ol dem devlet-i Kisrâ 
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38 Ḥaḳîḳatde sevâd-ı âferîniş ẓıllıdır anıñ 

‘Aceb mi ẓâhirâ bî-sâye olsa âfitâb-âsâ 

 

39 Görürdi bî-tereddüd cânib-i ẓahr-ı şerîfinden 

Olup mühr-i nübüvvet arḳasında dîde-i bînâ 

 

40 ‘Aceb mi eskiyüp şimdi dökülse dürr-i sîr-âbı 

O sulṭâna muraṣṣa‘ çetr itdi ebr-i felek-fersâ 

 

41 Gel ey kilk-i hüner-ver ḳıṣṣa-i mi‘râcı taḳrîr it 

Degüldür çünki mümkin mu‘cizâtın eylemek iḥṣâ 

 

42 Gelüp peyk-i İlâhî Ḥażret-i peyġambere ol şeb 

Getürdi bir Burâḳ-ı berḳ-seyr-i âsumân-sîmâ 

 

43 ‘Aceb reh-vâr idi geh ferş geh ‘arş üzre cevlânger 

Feżâda tünd-rev âhû felekde tîz-per ‘anḳâ 

 

44 Teni gül ṣaçı sünbül tûġ-ı şâhî ol düm-i dil-keş 

Ḳulaġı berg-i sûsen çeşm-i ḫûnı nergis-i şehlâ 

 

45 Şu deñlü tîz-cünbiş kim çerâ-gâh-ı vücûd içre 

Ezel raḫşın geçerdi râkibi men‘ itmese farżâ 

 

46 Şafaḳda âfitâb-ı ḫâverî bir saṭl-ı zerdir kim 

İçinde ḫâdim iḥżâr eylemiş ol esb içün ḥınnâ 

 

47 Cihânı geşt idüp mânend-i nûr-ı dîde bir demde 

Mis̱âl-i heft perde ḥâ’il olmazdı yedi deryâ 

 

48 Binüp ol raḫşa çün kim maḳṣad-ı aḳṣâya ‘azm itdi 

Anıñ evvel ḳonaġı oldı ṣaḥn-ı Mescid-i Aḳṣâ 
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49 İmâm oldı ṣufûf-ı enbiyâya görseñ ol demde 

Suṭûr-ı Muṣḥaf'ıñ üstinde Bismillâh idi gûyâ 

 

50 Namâzı çün kim itmâm itdi ol cây-ı mübârekde 

‘Urûc itdi semâvâta du‘â-yı müstecâb-âsâ 

 

51 Degül şâm u kevâkib bâd-ı raḫşı eyleyüp cünbiş 

Temevvücden ḳızardı pür-ḥabâb oldı yem-i ḫaḍrâ 

  

52 Getürdi hâle bir sîmîn ṭabaḳla girde-i mâhı 

Velîkin câ-be-câ yanmış diyü meyl itmedi aṣlâ 

 

53 ‘Uṭârid ṣafḥa-i çarḫ üzre ḥükmin yazdı ol mâhıñ 

Aña şeb ḫaṭṭ u encüm rîg ü mâhıñ ġurresi ṭuġrâ 

 

[14b] 

54 Süleymân'ıñ öñünde döndi mînâ üzre Belḳıs'a 

Felekde aña istiḳbâl idince Zühre-i zehrâ 

 

55 Bıraḳdı mihr-i rûyı ḫân-ḳâh-ı çârüme pertev 

Söyündürse nola ḳandîl-i dehri Ḥażret-i ‘Îsâ 

 

56 Şebîḫûn itdi Behrâm aḫterân-ı naḥsa emriyle 

Şafaḳ ṣanmañ felekde ṭoldı ḫûn-ı küşteden ṣaḥrâ 

 

57 Felekde sa‘d-ı ekber necm-i kübrâ oldı feyżinden 

Seg-i manẓûrıdır beñzer ki şîr-i ‘âlem-i bâlâ 

 

58 Olup Keyvân-ı zengî ḫıdmetinde ḳara ḳulluḳçı 

O yüzden iktisâb-ı nûr idüp oldı semen-sîmâ 
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59 Uruldı sikkesi kürsî-i pûlâd üzre ol şâhıñ 

Derâhimdir degül kürsîde yer yer encüm-i ġarrâ 

 

60 Nola envâr-ı rûyı aña zerrîn târ u pûd olsa 

Żiyâ-yı ṭal‘atından oldı ‘arşıñ aṭlası dîbâ 

 

61 Cüdâ oldı kenâr-ı Sidre'de Cibrîl o Ḥażret'den 

Gülünden ayru bülbül gibi ḳaldı ḥüzn ile tenhâ 

 

62 Ḳalup raḫşı o menzil-gehde Refref eyledi ḫıdmet 

Ṣadef-vâr itdi ol dürr-i yetîme sînesin me’vâ 

 

63 İrüp bir nûra Refref daḫi ḳaldı dûr olup andan 

Mükedder mîve-i terden cüdâ berg-i ḫazân-âsâ 

 

64 Girüp ol perde-i nûra ḥarîm-i ḫâṣa yol buldı 

Ḥużûr-ı ‘izzete naḳd-i vücûdın eyledi ihdâ 

 

65 Maḳâm-ı "Ḳâbe Ḳavseyn"i geçüp mânend-i tîr ol dem 

Müyesser oldı aña maṭlab-ı a‘lâ-yı "ev-ednâ" 

 

66 Olundı çoḳ tekellüm ḳıṣṣa-i ‘aşḳ u maḥabbetden 

Velî bî-ḫâme-i lafẓ itdi cilve şâhid-i ma‘nâ 

 

67 O ṣoḥbetden ḫaber yoḳ ‘aḳl anıñ keyfiyyetin bilmez 

Ne bilsün tâbiş-i mihr ü mehiñ keyfiyyetin a‘mâ 

 

68 Bulup maḳṣûdını âḫir nüzûl itdi sa‘âdetle 

Ki ḫalḳ-ı ‘âleme peyġâm-ı Ḥaḳḳ'ı eyledi inhâ 

 

69 Getürdi anlara vâfir hediyye genc-i raḥmetden 

Velîkin herkese miḳdârı deñlü eyledi i‘ṭâ 

80 



70 Ḫudâvendâ ḍalâlet Nâdirî'niñ cânıñ almışdır 

Kerem ḳıl anı eyle bir dem-i cân-baḫş ile iḥyâ 

 

[15a] 

71 Kerîme ‘arż-ı ḥâl itmek yeter bir kerre sulṭânım 

Ne ḥâcet ḳıṣṣa-yı taṭvîle mânend-i şeb-i yeldâ 

 

72 Hemîşe tâ ki şâm-ı ferruḫ-encâmıñ sevâdından 

Ola deryâ-yı gerdûn üzre ẓâhir ‘anber-i sârâ 

 

73 O şâhıñ ḫâk-i pâkin ‘anber-âsâ eylesün ḫoş-bû 

Ṣalât-ı ḥażret-i ‘izzet selâm u Ḥayy-ı bî-hemtâ 

 

74 Taḥiyyât-ı ebed-peyvend ile dünyâ vü ‘uḳbâda 

Ser-efrâz eylesün ẕât-ı şerîfin Ḥażret-i Mevlâ 

 

RİYÂŻÎ 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâîlün) 

 

1 Güm itdi gevherin ḫâk içre ḫurşîd-i cihân-ârâ 

Anı bulmaġa ġırbâl itdi çarḫ-ı ṭârem-i vâlâ 

 

2 Şafaḳla çarḫ altun pullı bir zerrîn cibinlikdir 

Ḳarâr itmiş içinde nev-‘arûs-ı ‘âlem-i bâlâ 

 

3 Ṣalındı târ-ı mihriñ külḫen-ı ḥammâm-ı gerdûne 

Nola germ olup itse ḳubbesinde ḳaṭreler peydâ 

 

4 Çıḳup bir pullı mâhî keştî-i ḫurşîdi ġark itdi 

Anıñ cûş u ḫurûşından ḳızardı bu yedi deryâ 
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5 Ne ṣûret-bâz olur eşkâl-i encüm ‘arż ider ḫalḳa 

Yaḳup şem‘in verâ-yı perdede mihr-i cihân-ârâ 

 

6 Ḳızıl mühri bozuldı kîse-i şeb-gûn-ı gerdûnuñ 

‘Aceb midir ‘ayân olsa nuḳûd-ı encüm-i zehrâ 

 

7 Baṣıldı yere ḫâk-i ẓulmet ile âteş-i ḫurşîd 

Nice tâbende aḫker ḳaldı andan câ-be-câ ammâ 

 

8 Meger dîbâ-yı rûzı dürdi dest-i ḳudret-i Bârî 

Gelüp altına tamġâsı ‘aceb mi olsa nâ-peydâ 

 

9 Düşürdi pençe-i mercân-ı mihri baḥr-ı gerdûna 

Çıḳarup gerçi kim ġavvâṣ-ı baḥr itmişdi ber-bâlâ 

 

10 Felek ta‘lîm-ḫâne anıñ ardınca ceres ḫurşîd 

Nişân-ı zaḫm-ı nâvek oldı yer yer encüm-i zehrâ 

 

11 Felekde mührini ser-lücce eyler bir Sikender'dür 

Sipihr-i çârüm olmuşdur aña ṣandûḳa-i mînâ 

 

 

[15b] 

12 Olupdur iki zârı mihr ile meh şeş-der-i çarḫıñ 

Düşince altına anıñ birisi oldı nâ-peydâ 

 

13 Bu dem ‘arż itdi pîr-i dehre ḫûn-âlûde pîrâhen 

İdüp çâh-ı zemîne Yûsuf-ı mihri felek ilḳâ 

 

14 Felek Leylî-i leyliñ yaḳmış idi ‘aşḳına bir dâġ 

Bu demde mührelendi ṣanma ẓulmetdir olan peydâ 
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15 Çıḳardı şâm irince câme-i dîbâ-yı zer-târın 

Geyindi nev-‘arûs-ı çarḫ bir telli siyeh ḫârâ 

 

16 Sipihriñ ṣafḥasın naḳḳâş-ı ḳudret ḫâk-rîz itdi 

Seḥer resm itmege bir şemse-i zerrîn-i bî-hemtâ 

 

17 Mis̱âl-i naṭ‘-ı şaṭranc oldı çarḫ esbâb-ı encümle 

Ḳodı açmaza şâh-ı mihri Leclâc-i meh-i ġarrâ 

 

18 Ḫum-ı çarḫa hilâli itdiler bir lûle-i sîmîn 

Aḳup gitse ‘aceb mi çeşme-i mihr-i cihân-ârâ 

 

19 Şafaḳ nârında âhen-i beyża-i ḫurşîdi nerm itdi 

Hemân-dem düzdi anda âsumân bir ḫançer-i zîbâ 

 

20 Teẕerv-i âteşîn uçdı sipihriñ sebze-zârından 

Şu dem kim pençesin bâẕ itdi şehbâz-ı meh-i ġarrâ 

 

21 Hilâl-i s̱âḳıb-ı çarḫ eyledi elmâsını der-kâr 

Döküp bu naṭ‘-ı müşgîn üzre nice lü’lü-yi lâlâ 

 

22 ‘Aceb mi vaṣf-ı pâkinde bu deñlü güft ü gû itsem 

Bu şebdir maẓhar-ı esrâr-ı "Sübḥânelleẕî esrâ" 

 

23 Bu şebdir dîde-i nüh perde-i gerdûne bir merdüm 

Bu şebdir nûr-ı fażl ile süveydâ-yı dil ü dânâ 

 

24 Bu şebdir rûz-ı bâzâr-ı cenâb-ı ḥażret-i ḫâce 

Bu demde çıḳdı bâlâya metâ ‘-ı nâz u istiġnâ 

 

25 Çerâġ-ı dûde-i Âdem ṣafâ-yı cevher-i ‘âlem 

Dür-i nüh ḥoḳḳa-i ṭârem Ḥabîb-i Ḫâlıḳ-ı yektâ 
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26 Emîn-i şer‘-i ḥikmet muḳtedâ-yı ümmet ü millet 

Cihân-ı cûd u himmet yekke-tâz-ı ‘arṣa-i levlâ 

 

27 İmâm-ı maşrıḳ u maġrib şerîf-i Mekke vü Yes̱rib 

Şeh-i taḫt-ı risâlet âfitâb-ı evc-i "ev-ednâ" 

 

28 Ebü'l-Ḳâsım Muḥammed kim olupdur ẕât-ı bî-mis̱li 

Cemî‘-i enbiyâdan fażl u ‘irfân ile müstes̱nâ 

 

[16a] 

29 O kim fermân-revâ-yı ḫıṭṭa-i "Levlâk" idi daḫi 

Degüldi bü'l-beşer mesned-nişîn-i "‘Alleme'l-esmâ" 

 

30 Peyâm-ı raḥmet-engîzi meserret-baḫş-ı her mücrim 

Kelâm-ı ḥikmet-engîzi rumûz-âmûz-ı her dânâ 

 

31 Ṣafâ-yı ẕât-ı pâki âb u tâb-ı ‘âlem-i ṣûret 

Behâ-yı ḥüsn ü ḫulḳı reng ü bûy-ı gülşen-i ma‘nâ 

 

32 Dem-i kemter degül güftâr-ı ‘Îsâ bâd-ı ḫulḳından 

Kitâb-ı mu‘cizinden bir varaḳ olmaz Yed-i beyżâ 

 

33 Nice Manṣûr gibi hem boynı baġlu bendesi vardır 

Olupdur mevlevî-i ḫân-ḳâh-ı câhı Mevlânâ 

 

34 Ḳomasun ‘urve-i vüs̱ḳâ-yı şer‘-i pâkini elden 

Odur üftâde-i çâh-ı ḍalâli eyleyen incâ 

 

35 Olupdur iki ‘âlem Faḫrı añınla şeref buldı 

Gerekse ‘âlem-i ṣûret gerekse ‘âlem-i ma‘nâ 
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36 Öñine düşdiler ḫayl-i Rüsül ‘izz ü sa‘âdetle 

Getürdiler anı şehr-i vücûda pâdişâh-âsâ 

 

37 O şâhıñ bu yedi eflâk kûs-ı heft-ḥavżıdır 

Zer-endûd-ı keçektir aña gûyâ ġurre-i ġarrâ 

 

38 Aña gerden-keşân-ı gebr ü tersâ ser-fürû itdi 

Didiler râm olup emrine "Amennâ ve Ṣaddaḳnâ" 

 

39 Reh-i bî-dâda gitmez kimse devr-i şer‘-i pâkinde 

Terâzû ile yürürler ḫalḳ-ı ‘âlem muḥtesib-âsâ 

 

40 İderler nitekim Manṣûr'ı çûb-ı dâr ile te’dîb 

Ola her kim ḫilâf-ı ḥükm-i şer‘ ile anıñ gûyâ 

 

41 Reżâ‘î ḫıdmetin ümmü'l-kitâb eylerdi feyżinden 

Daḫi mehd-i ‘ademde ṭıfl idi ol şâh-ı bî-hemtâ 

 

42 O çeşm-i lâ-yenâmı kuḥl-ı "mâ-zâġ" eyledi mekḥûl 

‘Aceb mi olsa manẓûrı nuḳûş-ı ṣafḥa-i ferdâ 

 

43 Nücûmından çiçeklü olmuş idi aṭlas-ı gerdûn 

O şâh-ı dîne pây-endâz iderdi Zühre-i ḥavrâ 

 

44 ‘Araḳdır rûy-ı pâkinden dökülmüş gökdeki encüm 

Gül-i ḫurşîdi andan itdi peydâ Ṣâni‘-i yektâ 

 

45 O şâhıñ dest-i cûd u ṭab‘-ı pâkin görmese hergiz 

Nice olur bilmez idi ebr ü yem idrâr ile mecrâ 
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[16b] 

46 Nevâ-yı nâle-i ‘uşşâḳı diñler gûş-ı cân ile 

Maḳâmı olmuş iken evc-gâh-ı nâz u istiġnâ 

 

47 İmâm olsa açar enfâs-ı pâki ḳalb-i aṣḥâbı 

Nesîm-i ḳıbleden bulur güşâyiş ġonca-i ra‘nâ 

 

48 Feṣâḥat çarḫınuñ atdı yere seyyâre-i beyżin 

Ṭutunca nûr-ı Ḳur’ân ile dehri âfitâb-âsâ 

 

49 Büküp ḳaddin ‘ibâdetde nola baġrına ṭaş baṣṣa 

Olupdur enbiyânuñ ḫâtemi ol ẕât-ı bî-hemtâ 

 

50 Degül kûh-ı ẕeheb yanında bir kem ẕerre-i beyża 

Nice meyl itsün ol ‘anḳâ-yı kûh-ı Ḳâf-ı istiġnâ 

 

51 Olupdur ẕât-ı bî-hemtâsı nûr-ı dîde-i ‘âlem 

‘Aceb mi ‘ankebûtı perde içre eylese me’vâ 

 

52 Ezânı ḫân-ı İslâm'a ṣalâdır ehl-i dünyâyı 

İki şaḳḳ itdi ḳurṣ-ı mâhı ol engüşt-i bî-hemtâ 

 

53 Kemânı "Ḳâbe-Ḳavseyn" oldı tîri "Mâ-rameyt" anıñ 

‘Aceb mi cân-ı ḫaṣma zaḫm-kârı ursa bî-pervâ 

 

54 O şeb kim geldi dünyâya ṣafâdan şükr idüp Ḥaḳḳ'a 

Sücûd itdi yıḳıldı ṣan kim "ṭâḳ-ı ‘âlî-i Kisrâ" 

 

55 Söyünse nola nâr-ı gebr ü âb-ı Sâve güm olsa 

Degül mi şer‘-i pâki âb u tâb-ı çihre-i dünyâ 
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56 Anıñ mi‘râcınuñ kem-pâyesi olmaya çarḫ üzre 

Egerçi Ṭûr'a çıḳdı nice kerre Ḥażret-i Mûsâ 

 

57 Şeb-i mi‘râc olupdur gûy-ı perde rûz-ı rûşenden 

Urup çevgân-ı mâhı gûy-ı mihri itdi nâ-peydâ 

 

58 O şâha peyk-i pûyânı olupdur Ḥażret-i Cibrîl 

Burâḳ'ınuñ öñince oldı şol dem kim felek-peymâ 

 

59 Meger bâd-ı ṣabâ berg-i güli irgürdi eflâke 

Ne dem kim bindi aña itdi ‘azm-i ‘âlem-i bâlâ 

 

60 Anıñla ḫınk-i reh-vâr-ı sipihri ḳoşdılar ol dem 

Geçüp evvel-ḳademde olmadı hergiz aña hem-pâ 

 

61 Egerçi ṭurduġınca Ṭûr'a beñzer şekl ü ṭavrında 

Velî Mûsâ'dan olmuşdur bunuñ üstindeki a‘lâ 

 

62 Nola itsem anı gülgûn-ı eşk-i ‘âşıḳa teşbîh 

Ser-i mûda nice isterse eyler cilve bî-pervâ 

 

 

[17a] 

63 Ne beñzer yerde olsa nev-‘arûsın ḫûb-reftâre 

Olur eflâke çıḳsa da âsmâ-yı âsumân-peymâ 

 

64 Olupdur cünbiş ü ârâm vaż‘-ı ṭavrı ol raḫşıñ 

Feraḥ-baḫş-ı ṣafâ-güster neşâṭ-engîz ü rûḥ-efzâ 

 

65 Lisân-ı ḥâl ile Peyġamber'e idüp sitâyişler 

Çıḳardı göklere anı ögüp ol raḫş-ı bî-hemtâ 
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66 Meger kim ḫâk-i pâyı müşk-i terdür vezn içün anı 

Terâzû oldı ol iki rikâb-ı dil-keş ü ġarrâ 

 

67 Çıḳup eflâke rûyın şem‘-i bezm-i Ḳudsiyân itdi 

Aña oldı melekler her ṭaraf pervâneler gûyâ 

 

68 O demde enbiyâ ser-cümle anı itdi istiḳbâl 

Aña ta‘ẓîm idüp geldi ḳıyâma Sidre-i Ṭûbâ 

 

69 O leyli ṣanki ta‘ẓîm itdiler emr-i Ḫudâ ile 

Ḳanâdîl-i nücûm ile ṭonandı câmi‘-i dünyâ 

 

70 Degüldür mâh-ı rûyın sürdügi-çün ḫâk-i pâyine 

Çalışdı ṭırnaġı ḳalınca ḫurşîd-i cihân-ârâ 

 

71 Ḳalem gibi olup ‘abd-ı mekâtib ḫâceye ol şeb 

Kesildi ḫıdmetine kâtib-i dîvâna istîfâ 

 

72 Eger uysaydı sâz-ı şer‘ine gördükde ol şâhı 

Defin ṭutmazdı ḫacletden yüzine Zühre-i zehrâ 

 

73 Olup rûḥ-ı mücerred ḳayd-ı cismi bir ṭaraf ḳaldı 

Maḳâmıñ çarḫ-ı çârüm itdi ḫûn-ı Ḥażret-i Yaḥyâ 

 

74 O gice düşdi mihriñ bâmdan ṭaşt-ı zer-endûdı 

Pür oldı güft ü gûyı maḳdemiyle ‘âlem-i bâlâ 

 

75 Żarar itdi meger kim iḥtisâb-ı şer‘-i pâkinden 

Felek câmını itdi dâmeni altında nâ-peydâ 

 

76 O şeb ḫayl-i ‘adûdan baş getürdi ḫâk-i pâyına 

‘Aceb mi olsa manẓûr-ı dilîr-i ‘âlem-i bâlâ 
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77 Virüp cân naḳdin aña sa‘d-ı ekber müşterî oldı 

İdince ‘arż-ı kâlâ-yı şefâ‘at ḫâce-i İsrâ 

 

78 Ḳırân itdi meger bir neyyir-i sa‘d ile ol demde 

Züḥal kesb-i sa‘âdet itdi buldı rütbe-i ‘ulyâ 

 

79 Bu ta‘ẓîmi düşinde görmemişdir Ḥażret-i Yûsuf 

Felekde aña tekrîm itdi bunca encüm-i zehrâ 

 

[17b] 

80 Semâ‘-ı va‘ẓına cem‘ oldı ḫayl-i Ḳudsiyân ṣaf ṣaf 

Olup kürsî-nişîn bezm-i "Sübḥânelleẕî esrâ" 

 

81 Rikâb-ı esbi gûyâ sâḳına ḫalḫâl-ı zerd oldı 

Maḳâm-ı ‘arş-ı a‘lâya ḳoyınca pây-ı istîlâ  

 

82 Ṭoḳuz ḳat ḳaṣr-ı mînâdır o sulṭân-ı felek-ḳadre 

‘Aceb mi cilve-gâhı olsa bu nüh günbed-i mînâ 

 

83 Ṭoḳuz gözli kemerdir gûyıyâ nüh günbed-i gerdûn 

Anıñla âb-ı raḥmet itdi ḳasr-ı ḳurba isti‘lâ 

 

84 O bezm-i ḫâṣa gitdi ḳaldı pây-ı Sidre'de Cibrîl 

O demde oldı şem‘inden cüdâ pervâne-i şeydâ 

 

85 Hemân-dem Refref-i ferḫundeyi ḫıdmet-güẕâr oldı 

Maḳâm-ı ḳurba irdi levḥ-ḫân-ı râz-ı "Mâ-evḥâ" 

 

86 Varup bir perde-i nûra o daḫi ḳaldı ḫıdmetden 

Maḳâmı oldı o dem evc-gâh-ı ḳurb-ı "ev-ednâ" 
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87 Alup bu ‘arṣada menzil irişdi "Ḳâbe Ḳavseyn"e 

Geçüp nüh günbed-i gerdûn-ı mînâyı ḫadeng-âsâ 

 

88 O demde rûḥ-ı ma‘nâ idi güftâr iki cânibden 

Velî cism-i ‘ibâret olmamış hergiz aña me’vâ 

 

89 Görüp gûş itdügi dîdâr u güftârı o cânibden 

Degül görmüş işitmiş gûş u çeşm-i dîde-i bînâ 

 

90 Gelüp ol ḫâce çün kim açdı bârın mülk-i ṣûretde 

Cem‘-i ḥalḳa-i raḥmetden Hüdâ'ya eyledi ihdâ 

 

91 Riyâżî câmi‘-i vaṣfında anıñ na‘t-ḫânıdur 

‘Aceb mi maḥfil-i gerdûnı bilse pâye-i ednâ 

 

92 Siyeh-rû-yı güneh-kârım ki ümîdim şefâ‘atdir 

Nola na‘tı ile raṭbu'l-lisân olsam ḳalem-âsâ 

 

93 Zebânım ḳalmış idi cevr-i devr ile tekellümden 

Anıñ hep feyż-i na‘tıdır ki buldum ḳadr-i pür-ma‘nâ 

 

94 Nola beslerse bunca ma‘nî-i pâkîzeyi ṭab‘ım 

Aña şîr itdi feyż-i Rûḥ-ı Ḳudsî Ḥażret-i Mevlâ 

 

95 Bu çarḫıyyâtla ṭâḳ-ı sipihre bir kemân aṣdım 

Ḳatı anı çeker bir ṭab‘ı zûr ehli ki bî-pervâ 

 

96 Niẓâmî nice olur naẓm-ı süḫan göstermek olurdı 

Eger kim ẓulmet-i ġam itmeseydi câna istîlâ 
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[18a] 

97 O şâhıñ yümn-i na‘tıyla idüp vird-i zebân her dem 

Düşürmez ellerinden sübḥa-i ṣad-dâneyi dünyâ 

 

98 Hemîşe tîşe-i mâh-ı nevi der-kâr idüp devrân 

Çıḳa baḥr-ı felekden ṣad hezârân gevher-i yektâ 

 

99 Nesîm-i müşk-bâr olup selâm-ı Ḥażret-i Bârî 

Revân-ı pâki şâd olsun mis̱âl-i ġonca-i ra‘nâ 

 

[VECHÎ] 

(Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün) 

 

1 Bülbül-i gülbün-i naẓma budur evlâ her dem 

Ġonca-veş medḥ-i Resûl-i s̱eḳaleyne aça fem 

 

2 İde bir perdeden âġâz-ı fürû râstını 

Lâl ola gûş idicek bülbül-i gülzâr-ı neġam 

 

3 Güher-i "inne mine'ş-şi‘ri li-ḥikmet" ne revâ 

Ola ẕîbende-i her ġâfil ü şâyeste-i ẕem 

 

4 Medḥ o sulṭâna sezâdır ki ola câ’izesi 

Sebeb-i maġfiret ü bâ‘is̱-i envâ‘-ı ni‘am 

 

5 El-ḥaẕer el-ḥaẕer ol şâ‘ire kim şi‘ri ola 

Mûcib-i miḥnet ü müstevcib-i envâ‘-ı elem 

 

6 Şi‘r-i mevzûn ki odur naḳd-i ḍarb-ḫâne-i dil 

Tûtiyâ gibi gerek ṣarf ola dirhem dirhem 
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7 Ben bu endîşede bu na‘t-ı şerîfi nâ-gâh 

Eyledi ḫâṭırıma mülhim-i ġaybî mülhem 

 

8 Emr-i Ḥaḳla olıcaḳ ref‘-i Mesîḥ-i Meryem 

Rûḥsuz ṣûrete dönmüşdi bu deyr-i muẓlem 

 

9 Güm olup rişte-i tevḥîd-i cihân olmuşdı 

‘Âbid ü behremen ü ehremen-i ‘abd-i ṣanem 

 

10 Büt-gede mey-gede âteş-gede olmuşdı tamâm 

Mülket-i Rûm u diyâr-ı ‘Arab u mülk-i ‘Acem 

 

11 Bu ta‘affüf bu tenezzühle tamâm olmuş idi 

Mehbiṭ-i Rûḥ-ı Ḳuds mevżi‘-i envâ‘-ı tühem 

 

12 Sâmirî-meẕheb olup ḳavmi Kelîmullâh'ıñ 

Âşikâr olmuş idi yine ṭarîḳ-i Bel‘am 

 

[18b] 

13 Düşürüp birbirine ḫalḳı zamân-ı fetret 

Mürşid-i kâmile muḥtâc idi ġâyet ‘âlem 

 

14 Ḫalḳ bu mertebe mest-i mey-i ġaflet nâ-geh 

Gün gibi ‘arż-ı cemâl eyledi bir şâh-ı kerem 

 

15 Kimdir ol şâh-ı Rüsül hâdî-i ser-cümle sübül 

Reh-nümâ-yı cüz’ ü küll ḳâfile-sâlâr-ı ḥarem 

 

16 Ḥâṣıl-ı mezra‘a-i vâdî-i "ġayri ẕî-zer‘" 

Bâ‘is̱-i cûşiş-i ser-çeşme-i âb-ı Zemzem 
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17 Bülbül-i ḫoş-nefes-i gülşen-i "Levlâke lemâ" 

Ṭûṭî-i nâṭıḳa-i "Küntü nebiyyen ve âdem" 

 

18 Aḥmed ü Mürsel ü maḥbûb-ı Ḫudâ-yı Müte‘âl 

Raḥmet-i ‘âlemiyân ya‘nî Ḥabîb-i Ekrem 

 

19 Maṭla‘-ı "Ümmü'l-ḳurâ"dan idüp ol nûr ẓuhûr 

Ṭutdı dünyâ yüzin âvâze-i ḫayr-ı maḳdem 

 

20 Ṭoġduġı gün o güneş ‘âlem olup zelzele-nâk 

Ṣaldı ṭâḳ-ı kemer-i Kisrâ'ya kesr-i muḥkem 

 

21 Virmedi yek-şebe ma‘ṣûm idi çâk eyleyicek 

Ṣadr-ı pâkîzesine şerḥ-i "Elem-neşraḥ" elem 

 

22 Munṭafî olmadı ol nûr-ı rûḥ-ı Muṣṭafâvî 

Püf-i her bî-tef ile emr idi zîrâ mübrem 

 

23 Ne revâ bile Ṭûr'a otura dâ’im diyügör 

Sâyesin ġayret-i Ḥaḳ ḳomadı ola hem-dem 

 

24 Ṣaḳınup günden o mâhı başı üzre görinen 

Perde-i ġayret idi ṣanma seḥâb-ı muẓlem 

 

25 Ne dimekdir bu sözüñ rütbesini ‘âşıḳa ṣor 

Bunı fehm eyleyemez degme ḫar-ı lâ-yefhem 

 

26 İns ü cin fażla-i ḫûr-ı mâ’ide da‘vetidir 

Nice ins ü nice cin gösgötürü ‘âlem hem 

 

27 Bi‘s̱etin ḫalḳa ‘ayân itmek idi ḳable'l-ba‘s̱ 

Mu‘ciz-i Ḥanẓala vü Ḫâlid ü İbn-i Mührem 
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28 Ṣûretâ ‘âlem idi lîk o şâh idi sebeb 

Olmaġa ḫayl-i melek küşte-i "innî a‘lem" 

 

[19a] 

29 Gördiler "nefsî nefsî" gibi ḳudsî nefesi 

Fuṣaḥâ ‘aczine iḳrâr idüp oldı mülzem 

 

30 Gerd-i na‘leyn-i şerîfeyni bu rütbe ile 

Faḫr ider sürme ile ‘aynına ‘arş-ı a‘ẓam 

 

31 Şeb-i İsrâ o mehiñ hep şeref-i maḳdemidir 

Kürsî-i ẕâta ẕevât içre bu şân-ı a‘ẓam 

 

32 ‘Arż olmasa ruḫ-ı ḫûb u ḫaṭṭ-ı merġûbı 

Ḫâlıḳ-i rûz u şeb itmezdi şeb ü rûza ḳasem 

 

33 Gerden-i şâhid-i eyyâm-ı hümâyûnında 

Şeb-i Mi‘râc u şeb-i Ḳadr iki müşgîn perçem 

 

34 Şâh-ı kevneyn ü Resûl-i s̱eḳaleyn olmuşken 

İftiḫâr eyler idi itmek ile ra‘y-i ġanem 

 

35 "Ḳâbe Ḳavseyn" kemânını çeküp hem aṣdı 

Görinen gökde kemân ṣanma kemân-ı Rüstem 

 

36 Nâm-ı nâmı ile zîb-i dürr-i ḫuld olduḳda 

Cây idi daḫi cebîn-i felege baṭn-ı ‘adem 

 

37 Şeb-i mi‘râc degül râyiż-i âḫûr-ı ḳażâ 

Çekdi ol şâh-ı civân-baḫta bir esb-i edhem 
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38 Çâr- ṭâḳ-ı şeref-i ḳadrine oldı o mehiñ 

Bir ṭoḳuz pâyeli süllem felek-i nüh ṭârem 

 

39 Eksik olmazdı ḥayâdan ruḫı üzre derler 

Gül-i sürḫ üzre ṣanasın ḳaṭarât-ı şebnem 

 

40 Ḥavl-i Ḥaḳ'dan nizâ ‘-ı ḳuvvet-i cism ile daḫi 

Çoḳ Ebû-cehliñ idüpdür elif-i ḳaddini ḫam 

 

41 Bir edâ ile ……… nice olurmuş gördi38 

Ḳatl olurken bu ḳadar ḳavm ile bint-i Ḫâtem 

 

42 Ḥüccet-i ḫatm-i Rüsüldür aña şâhid Ḥaḳ'dan 

Yetme mi ẓahr-ı şerîfindeki şekl-i ḫâtem 

 

43 Parmaġı aralarından aḳıdup çeşmeleri 

Ẓâhir oldı ḳademinde nice yenbû‘-ı ḥikem 

 

44 Ferşden ‘arşa degin ḥâṣılı andan efḍal 

Yoḳ durur var ise Allâhü Te‘âlâ a‘lem 

 

45 Faḫr-ı ‘âlem ki ne-bâşed be dü-kevneş s̱ânî 

Ver diger câ buved Allâhü Te‘âlâ a‘lem 

 

[19b] 

46 "Mâ-rameyte" âyetiniñ sırrını fehm itdiñ ise 

Bildiñ ol şâhı nedir anla dimekdir fe’fhem 

 

47 Almamışdı eline levḥ-i ḳalem ammâ kim 

Levḥ maḥfûẓ idi levḥ-i ḳalem idi ḳalem 

 

38 Mecmûada yazı silik olduğu için beyit tamamlanamamıştır. 

95 

                                                 



48 Laḳabı Ümmî idi ‘âlim idi ‘ârif idi 

Levḥ-i maḥfûẓ u ḳalem her neyi kim itdi raḳam 

 

49 Oldur ol yekke-süvâr-ı reh-i mülk-i tecrîd 

Kimse bu ‘âleme at ṣalmadı andan aḳdem 

 

50 Bârekallâh zihî câẕibe-i Sübbûḥî 

Ḳoya bir demde ser-i ‘arş-ı berîn üzre ḳadem 

 

51 Ḥabbeẕâ cevher-i ‘âlî kim idüp aṣla rücû‘ 

Vaṣf-ı imkân ola şâyeste-i evṣâf-ı ḳıdem 

 

52 Mu‘cizâtı nice ta‘dâd ola hîç ḳâbil mi 

Gül ola bu ‘iẓam-ı vus‘ıla baḥr-ı mu‘ẓam 

 

53 Ḥarekât u sekenât u ‘amel u ḳavli tamâm 

Mu‘cizât idi kerâmât idi ta‘lîm-i ḥikem 

 

54 Vechîyâ mu‘terif ol ‘acziñe Ḥassân olsañ 

Vaṣf mümkin degül ol şâh ‘alâ vechi etemm 

 

55 Felek-i medḥ ü s̱enâsına ne mümkin irmek 

Şaḫṣ-ı ṭab‘ itse bu nüh pâye sipihri süllem 

 

56 Lâyıḳ-ı pâye-i ‘uẓmâ-yı şefâ‘at oldur 

Bir nebîde yoḳ uyar aña o daḫi ura dem 

 

57 Nice olurdı ‘acabâ ḥâl-i ‘uṣât-ı ümmet 

Aña tefvîż olunmasa bu emr-i mu‘ẓam 

 

58 Dilde bir zaḫm idi kâr-ı elem fikr-i pesîn 

Olmasaydı aña ümmîd-i şefâ‘at merhem 
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59 Ḫalḳ kim cem‘ ola ṣaḥrâ-yı ḳıyâmetgâhına 

Añda olan naḳde-i ḥavâle ola her emr ol dem 

 

60 Devlet ol şaḫṣa ki ṣandûḳa-i a‘mâli ola 

‘Amel-i ḫâliṣ ile ṭopṭolu dînâr u direm 

 

61 O maḥalde benim ey ḫâce o müflis ki ola 

Müşterî gördügüne kîsede yoḳ bir dirhem 

 

62 Luṭfuñ ey şâh muḥaṣṣal bizi maġrûr etdi 

Yimediñ zâd-ı reh-i âḫiret içün hîç ġam 

 

[20a] 

63 Hep bilürler nice müflis nice ṣâḥib-keremiñ 

Sâyesinde irişür menzile şâd u ḫurrem 

 

64 Bize bes ümmet olup saña ṭufeyl oldıġımız 

Sebeb-i faḫrımız ey Faḫr-ı ümem beyne'l-ümem 

 

65 Nefsine ẓâlim olan ehl-i hevâya ḥad yoḳ 

Menem ey kân-ı ‘aṭâ cümleden ammâ aẓlem 

 

66 Rûz-ı maḥşer bu ḫacâletle mübârek yüzine 

Giryeden ‘aynım ola ‘ayn-ı baḳam nice baḳam 

 

67 Bende kim bu kesel ü s̱ıḳl ü baṭâlet vardır 

Kûyıña dirler İrem hîç bilemem nice irem 

 

68 Ṣıfat-ı maġfiret-i Ḥażret-i Ġaffâr-ı ẕünûb 

Ẕenb-i müẕnib eger olmasa ḳalurdı mübhem 

 

 

97 



69 Ger olaydı bu ṣıfat cins-i beşerden sâḳıṭ 

Ḳavm-i âḫer getürürdüm dimiş ol şâh-ı kerem 

 

70 Raġbet olursa bu cinse o mübârek ṣınfıñ 

Bu ümîdim ki ẓuhûrına sebeb bir ben olam 

 

71 Yâ Resûle'l- ‘Arabî ente kefîlü'l ümmet 

Naḥn ü min cümletihim unẓur ileyye v’erḥam 

 

72 Çâr-yârı ile ḥaḳḳâ ki ḥiṣâr-ı şer‘iñ 

Cânib-i erba‘asın eyledi ġâyet muḥkem 

 

73 Ġâr-ı ġurbetde ma‘iyyet şerefin ḥâṣıl idüp 

S̱ânî is̱neyn idi tenhâ o ṣafâya maḥrem 

 

74 Zehr-i mâr-ı siteme her sözi tiryâk olıcaḳ 

Oldı ol erba‘adan bir şeh-i Fârûḳ ‘alem 

 

75 İki nûr ile dil ü dîde-i Ẕü'n-nûrını 

Rûşen ü ṣâfî idüp ḫâṭırın itdi ḫurrem 

 

76 "Ente minnî ene minhü"yle bilindi ne imiş 

İçlerinde şeref-i menzilet ü ibn-i ‘amm 

 

77 Ṣıdḳ ü ‘adl ü edeb ü cûd-ı ṣaḥârî sende 

Her biri bir esed ü bebr ü hizebr ü żayġam 

 

78 Medḥ-i Bû-Bekr ü ‘Ömer midḥat i ‘Os̱mân ü ‘Alî 

Ehl-i sünnet olanıñ oldı ehemminden ehemm 

 

79 Cümlesinden raḍıyallâhu Te‘âlâ ‘anhüm 

Severiz her birini ol on iki serveri hem 
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[20b] 

80 Âl ü aṣḥâba muḥibbiz umarız rûz u cezâ 

Olmaya sâyeleri başımız üstinden kem 

 

 

[RIŻÂYÎ] 

Gül-Feşânî-i Nesîm-i Niyâz Be-Ravża-i Midḥat-ı Şâh-ı Taḫt-gâh-ı İ‘câz 

Nûr-ı Evvel ü Ẓuhûr-ı Âḫir Ebü'l-Ḳâsım Muḥammed Ḥâşir- ‘aleyhi 

ezḳâ'ṣ- ṣalât ü efḍalü's-selâm mâḫatemeti'ṣ-ṣalâtü bi's-selâm- 

 

(Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün) 

 

1 Ey ḫatm-i Rüsül ‘âleme gelsen nola âḫir 

‘Âdet budur âḫirde gelür bezme ekâbir 

 

2 Ṣoñra irişür resm budur mîve-i maḳṣûd 

Evvel görinür gerçi kim evrâḳ u ezâhir 

 

3 Evvel ṭoḳınur gûşa ‘ibârât-ı münâsib 

Melḥûẓdur evvelde velî ma‘nî-i âḫir 

 

4 Geç ẓâhir olur ḥikmet-i pîşîne-i eşyâ 

Ṣoñra yetişür ḥâṣılı her kârdaki sır 

 

5 Ẕâtıñdan olan zîb-ger-i ṣafḥa-i ‘âlem 

Nâzük-ter olur ḫayl-i pesîn naḳş-ı muṣavvir 

 

6 Ey ḫatm-i Rüsül senden gerek mühr-i nübüvvet 

Şâyeste olur pençede çün ḫâteme ḫınṣır 
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7 Aḥkâm-ı İlâhiyye'yi itdiñ bize ta‘lîm 

Ey ḫâce-i kevneyn idüp îs̱âr-ı cevâhir 

 

8 Sensin sebeb-i ḫalḳ-ı ümem Mefḫar-ı ‘âlem 

Ḫayrü'l-ḫalef-i Âdem ü hâdî vü mübeşşir 

 

9 Maḥbûb-ı Ḫudâ mü‘temen-i "in hüve illâ" 

Mażmûn-ı hüdâ vâḳıf-ı esrâr-ı serâ’ir 

 

10 Tebşîr-i feraḥ mâlik-i ḥüsn-i "ene emlaḥ" 

Şâhân-ı "elem-neşraḥ" u hâdî vü mübeşşir 

 

11 Şîrâze-i îcâd-ı güzîn ṣan‘at-ı üstâd 

Şâh-ı kerem ü dâd Ebü'l-Ḳâsım-ı Ḥâşir 

 

12 ‘Unvân-ı şeref besmele-i muṣḥaf-ı îcâd 

Ser-levḥa-i levḥ-i ezel ü faḫr-ı ma‘âşir 

 

13 Zîbende sehî serv-i muṭarrâ çemen-i feyż 

Tâbende meh-i bedr ü semâvât-ı mefâḫir 

 

14 Ser-saṭr-ı ezel pîş-i es̱er ḫâme-i taḳdîr 

Tedbîr-i pesîn ‘aḳl-ı nuḫust-ı evvel âḫir 

 

15 Deryâ-yı himem ebr-i nem-i dem-be-dem-i cûd 

Yemm-i kerem-i feyż-resân menba‘-ı ṣad bir 

 

 

[21a] 

16 Ter-feyż ile şûre-zemîn-i emn ü emân dil 

Ḫandân nem-i luṭfıyla gülistân-ı ḫavâṭır 
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17 Nâmıyla şeref-yâb-ı hüdâ mübeşşir-i hestî 

Kâmıyla semâ mertebe-i ṣaḫre-i fâḫir 

 

18 Reşḥ-i keremi lücce-i keştî-şiken-i ġam 

Feyż-i himemi mâye-i âzâdî-i ḫâṭır 

 

19 Rengîn-i lebi gül-berg-i ter-i bâġçe-i feyż 

Şîrîn deheni ma‘den-i ṣad-gûne nevâdir 

 

20 Ḫâk-i deri kuḥlü'l-baṣar-ı ehl-i baṣîret 

Hem-sûde-i elmâs be-çeşm-i mütekebbir 

 

21 Tedbîrine taḳdîr-i Ḫudâ yâr-ı muvâfıḳ 

Her re’y-i ṣavâb ile ḳażâ hem-ser ü hem-sir 

 

22 Gelmez dil-i dânâsına âlâyiş-i dünyâ 

Yek-müşt ġubâr ola mı deryâ-yı mükeddir 

 

23 Gûyâ ki kütüb-ḫâne-i ‘izz ü kereminde 

Eyyâm-ı bahâr oldı kemîn nüsḫa-i müzhir 

 

24 Terkü'l-vaṭan-ı ‘âlemi göstermek içün hep 

Oldı ṭaraf-ı Yes̱rib'e devletle mücâhir 

 

25 Dillerle bu ta‘bîr ki "en-nâsü niyâmün" 

Olmuş ṭutalım Yûsuf-ı ṣıddîḳ-ı mu‘abbir 

 

26 Ẕî-nâẓım-ı manẓûme-i iḥsân ü ‘aṭâ kim 

Ednâ es̱er-i fâḫiri terkîb-i ‘anâṣır 

 

27 Ẕî-ḳuvvet-i ḳudsiyye-i ḫayrü'l-beşerî kim 

Ba‘s̱ıyla ẓuhûr itdi nice mu‘ciz ü bâhir 
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28 Bir naḫli hemân ġars idicek oldı ber-âver 

Oldı şu ḳadar himmet-i bâlâ-teri müs̱mir 

 

29 Hep ḥâżır olan teşneleri eyledi irvâ 

Destinden olup âb u firâvân müteḳâṭır 

 

30 Hep sûr u sürûr añlar idi cümle-i aṣḥâb 

Devletle ḳaçan eylese techîz-i ‘asâkir 

 

31 Gördükde hemân mu‘ciz-i elfâẓ-ı kerîmin 

Teslîm-i s̱enâ itdi nice şâ‘ir-i sâḥir 

 

32 Nüh-tûde-i eflâk güẕer-gehde nişândur 

Şâh-ı Rüsül oldı ṭaraf-ı ‘Arş'a ki ‘âbir 

 

[21b] 

33 Bu vaż‘a sipâs eylediler ehl-i semâvât 

Nâḳûs yerine idicek ol vaż‘-ı menâbir 

 

34 Oldı şeh-i şaṭranc gibi ḳâleb-i bî-rûḥ 

Ḳahrıyla nice pâdişeh-i kec-rev-i câyir 

 

35 Bî-külfet ü nâzükdür o deñlü bu ġazel kim 

Erbâb-ı dile itmedi teklîf-i naẓâ’ir 

 

36 Bûyıyla olur nice dil-i sûḫte ‘âṭır 

Zülfinde olur ḥâṣılı cem‘iyyet-i ḫâṭır 

 

37 Çîninden olur ‘ârıż-ı pür-tâbı nümâyân 

Ol zülf-i ḫam-ender-ḫam imiş leyle-i muḳmir 
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38 Yir yir ruḫ-ı pür-tâbı bedîd oldı ḫamından 

Zülf ü siyeh-i sâḥiri gösterdi mecâmir 

 

39 Naḳd-i dili taḥṣîle idüp tîġı ḥavâle 

Çeşm-i siyeh-i pür-fiteni eyledi nâẓır 

 

40 Mümkin ola mı ‘âşıḳ-ı aşüfteye ṣıḥḥat 

Mâ-dâm ola ol çeşm-i siyeh ḫaste vü fâtir 

 

41 Ḥall it yine müşkillerim ey ḫâce-i ‘âlem 

Ḫâk-i deriñe eyleyeyim ‘arż-ı ḫavâṭır 

 

42 Ḥâl-i dilimi ‘arż ideyim münkesirâne 

İḥsânı yetür ḫâṭır-ı meksûrıma câbir 

 

43 Eyler yine hep câbir-i iḥsânı mükâfât 

Evżâ‘-ı zamâne ṭutalım oldı mükessir 

 

44 Şimdi benem ol dil-siyeh-i cürm ü ma‘âṣî 

Maḥrûm-ter ü der-be-der ü mücrim ü ḳâṣır 

 

45 Dildür emel ü gûş-ı bâ-fesâne-i dünyâ 

Cân pür-heves-i nev-be-nev ü sûḫte-ḫâṭır 

 

46 Teb-lerze-i endûh-ı ḫaṭâdan mütezelzil 

Hem-meşrebî-i nefs ü hevâdan mütekeddir 

 

47 Erbâb-ı ẓevâhirle idüp baḥs̱ ü cidâli 

Hemvâre ben itmekdeyin ircâ‘-ı żamâ’ir 

 

48 Dilbeste olup ẓâhir-i aḥvâl-i cihâna 

Pâ-bend ola lâyıḳ mı baña böyle ẓevâhir 
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[22a] 

49 Tâb-ı ġam ile rişte-i cân oldı güsiste 

Eşkim dökilür çün dür-i ‘ıḳd-i mütenâs̱ir 

 

50 Luṭf eyle biraz ḥâl-i Rıżâyî'ye naẓar ḳıl 

Ey kâşif-i her müşkil ü müstaḳbel ü ġâbir 

 

51 İtseñ nola ilbâs-ı libâs-ı vera‘ u zühd 

Oldum hele ben ḫayli hevâdan müte’es̱s̱ir 

 

52 Çaḳ vefḳ-i murâd üzre döner çarḫ-ı cefâ-kâr 

Yek ẕerre-i nâçîz-ter ü luṭfuña dâ’ir 

 

53 Dil ḥabb-i ṣafâ-perver-i ḥubb eyledi taḥṣîl 

Çün ehl-i sülûk itmedi i‘dâd-ı zevâhir 

 

54 Vaḳf eylemişem medḥiñe ser-mâye-i ‘ömri 

Budur emelim ḥażret-i Ḥaḳ ‘âlim ü nâẓır 

 

55 Hemvâre seniñ ṭâ’if olup beyt-i s̱enâñı 

Hindû-yı ḳalem Ka‘be-i na‘tıñda mücâvir 

 

56 Mercûdur olam maẓhar-ı iḥsân-ı cemîliñ 

Mîzânımı itdikde girân-bâr-ı kebâ’ir 

 

57 Ṣanma burada ḫâmeyi ben eyledim îḳâf 

Oldum yâḫûd evṣâf-ı kemâlinde muḳaṣṣır 

 

58 Gûş eyleyicek na‘t-ı kemâlât-ı güzînin 

Der-ḥayret-i engüşt-gezân oldı maḥâbir 
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59 ‘Arż eyle biraz tuḥfe-i tevḥîd-i ṣalâtıñ 

İks̱ârı ḳo söz çünki ekâbirde olur bir 

 

60 Hemvâre Cenâb u Aḥad'üñ süḥb ü ṣalâtı 

Ol ravża-i pür-nûra ola fâyiż ü mâṭır 

 

[RIŻÂYÎ] 

Na‘t-ı Maḥrem-i Ḥarem-gâh-ı Ḳuds ü Bezm-gâh-ı Ünsâ-Üns Şeh-bâz-ı 

İ‘câz-ı Mi‘râc Pervâz-ı Şâh-ı Levlâk Taḫt ü Mevc-i Dür-Pâş-ı -"inne 

lî-ma‘allâhî vaḳtün"- ‘aleyhi'ṣ-ṣalâtü ve's-selâm 

 

(Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün) 

 

1 Ey ki itmez ḥarem-i ḳurbına bir ferd duḫûl 

Bâġ-ı câhına göre gülşen-i cennet medḫûl 

 

2 Bâ‘is̱-i naẓm-ı güzîn nüsḫa-i ‘âlem kim anıñ 

Es̱er-i mu‘teber-i bi‘s̱etidür çâr-fuṣûl 

 

3 Sidre-pervâz-ı taḳarrüb kim anıñ dergehine 

Mâye-i rif‘at-i Cibrîl idi bî-şübhe nüzûl 

 

[22b] 

4 Meş‘al-i nûr-ı hüdâ mehbiṭ-i envâr-ı Ḫudâ 

Hâdî-i mu‘ciz-edâ ya‘nî ulü'l-‘azm-i Resûl 

 

5 Ḥażret-i İbn-i Ẕebîḥayn-ı güzîn cedd-i Ḥüseyn 

Menba‘ü'l-‘ayn u muṣaffâ-ter-i evlâd-ı Betûl 

 

6 Şâh-ı "Levlâk"ki terk eyledi tâc u taḫtı 

Oldı çârû-keşi dergâhı sezâ ṣad Behlûl 
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7 Hep vücûdı içün olmuşdı "ḫalaḳtü'l-eflâk" 

Baṣṣa tâ-pây-ı semendi "ce‘ale'l arża ẕelûl" 

 

8 Dest-gîr-i keremi ḳadr-i fezâyende-i câh 

Kelle-kûb-ı saḫî-i ser-şiken-i ḫaṣm-ı cehûl 

 

9 Nüsḫa-i şer‘i olup düşmene naṣṣ-ı ḳâṭı‘ 

Bildirir rûḥ-ı edebiñ ḥaddini seyf-i meslûl 

 

10 Bârekallâh zihî câh-ı Süleymânî kim 

Perde-dâr-ı ḥarem-i ‘iṣmet ü iclâl ola ḳûl 

 

11 Levḥaşallâh zihî ‘izzet-i Raḥmânî kim 

Şer‘-i ḳânûnı ola rûz-ı ḳıyâmet mevṣûl 

 

12 Ḫâme-gîr olmadı ol ma‘den-i vaḥy ü tenzîl 

Meyl-i kuḥle nola nâz eylese ṭarf-ı mekḥûl 

 

13 Mühr-i zer-târı ile zîc-nüvîs-i taḳdîr 

Eylemiş dâ’ire-i câhına zerrîn şâḳûl 

 

14 Penc nevbet-zen-i te’ẕîn ile pür oldı cihân 

Ḫaber-i bi‘s̱eti kim şeş-cihete buldı vuṣûl 

 

15 Luṭfınıñ lâzımıdur şâmil ola âfâḳa 

Nitekim lâzım olur ḥadd-ile ta‘rîfe şümûl 

 

16 Fetḥ idüp Mekke'yi çün itdi duḫûl ‘izzetle 

Rûḥ idi eyledi bir ḳâlebe gûyâ ki ḥulûl 

 

17 ‘Âmdur luṭfı bütün ‘âleme çün luṭf u bahâr 

Feyżi çün çeşme-i ḫurşîd-i dıraḫşân mebẕûl 
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18 Eyledi mühr-i nübüvvetle cihânı tesḫîr 

Ṣanki ḫâtemle Süleymân'a musaḫḫar idi ġûl 

 

19 O şehiñ fetḥ ile tesḫîrine kim oldı sezâ 

Gülşen-i cennete nâz itse revâ İstanbûl 

 

20 Def‘-i endûhla bulurdı şifâ-yı sadrı 

Nefes-i himmetine maẓhar olaydı selûl 

 

[23a] 

21 Ni‘metiñ lâzımıdur câ’ize-i gûnâ-gûn 

Ṣıle hemvâre olur lâzım-ı ẕât-ı mevṣûl 

 

22 İ‘tidâl-i keremi tünd-hevâ-yı ġażabı 

Luṭf-ı nevrûz ile dem-sâz idi mâh-ı eylûl 

 

23 ‘Azm-i pür-naṣrı ile ma‘reke-i Bedr ü Ḥuneyn 

Geh mecârî-i ḫuyûl gehî mecrâ-yı süyûl 

 

24 Ḫaber-i vaḥyine irmez ‘ilel-i felsefiyân 

Bir midir hîç ṣaḥîḥ ile ḥadîs̱-i ma‘lûl 

 

25 Çâh-ı telḫi mededi eyledi çün âb-ı ḥayât 

Nefes-i pâki ile oldı zülâl ü şümûl 

 

26 Ḥüsn ise ancaḳ olur şâhid-i endîşemde 

Umarım zîb-i ḫazâyende ola ḥüsn-i ḳabûl 

 

27 Nev-be-nev şi‘r-i pesendîdem ile ḥürmet idüp 

Umarım ben de ḳaṣîdem gibi olam maḳbûl 
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28 Ṣafḥa-i na‘t-ı Resûli ṣunarın yârâna 

İder elbette güşâde gül-i ra‘nâ-yı ḳabûl 

 

29 Nâ-kese öpmege ben ṣafḥa-i şi‘rim vermem 

Şemm-i nâdânla irüşür gül-i ra‘nâya ẕübûl 

 

30 Ḳo bu lâf-ı hüneri midḥatin it vird-i zebân 

Saña besdür diyeler nâmıña meddâḥ-ı Resûl 

 

31 Gel bî-çâre Rıżâyî biraz efġân idelim 

Ḥayf kim devlet-i dünyâ ola ancaḳ me’mûl 

 

32 Cürm olup mâ-ḥaṣal-ı müddet-i eyyâm-ı ḥayât 

Manṣıb-ı ‘ömrden âs̱âm ola ancaḳ maḥṣûl 

 

33 Bâd-veş geşte dil pehn-i cihân-ı emeli 

Âb-veş alçaġa hep eylemede ṭab‘ müyûl 

 

34 Gerçi kim memleket-i cân u dil-dâr oldı ḫarâb 

Ḥüsn ü tedbîr-i şefâ‘atde dâra olma melûl 

 

35 Kâfil-i cümle mühimdir çü ṣalât ü teslîm 

Var şimden gerü ol ṭurma du‘âya meşġûl 

 

36 Ḥażret-i Aḥmed-i Muḫtâr ‘aleyhi'ṣ-ṣalavât 

Sehl durur luṭf idicek cümle-i me’mûle mevṣûl 
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[RIŻÂYÎ] 

Ḫırâmîden-i Nâzük-Nihâl-i Ḳalem Be-Âheste Nesîm-i 

S̱enâ-Güẕârî-i Faḫr-ı ‘Âlem Resûl-i Ekrem Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve 

Sellem 

 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

[23b] 

1 Bi-ḥamdillâh vezân oldı nesîm-i feyż-i Sübḥânî 

Açıldı ġoncalar zeyn itdi gül ṣaḥn-ı gülistânı 

 

2 Yaḫûd bir ṭâs-ı pür-âteş çıḳardı ḫırḳadan ġonca 

Olupdur ṭâs-bâz-ı meclis-i nevrûz-ı sulṭânî 

 

3 Ṭonanma naḳş olunmuş ẓann iderler mâ’î evrâḳa 

Görenler câ-be-câ âb üzre ‘aks-i verd-i ḫandânı 

 

4 Çıḳardı âstînden micmer çün ġonca-i lâle 

Duḫânı sünbülistân itdi ṣaḥn u bâġ-ı bûstânı 

 

5 Esüp bâd-ı bahârî her ṭaraf pür-berg-i ‘ıyş oldı 

Perîşân eyledi bâd-ı ṣabâ gül-berg-i ḫandânı 

 

6 Fiġânın kesmedi bûstân ġonca arzûsıyla 

Nesîm itdikçe ṭıfl-ı bülbüle gehvâre-cünbânî 

 

7 Bu hengâm-ı ṣafâda bir ḳadeḥ mey devlet-i Cem'dür 

Bu faṣl içre ele sâġar alanlar aldı meydânı 

 

8 Gül-i âliñ yanıñda nev-şüküfte ġoncayı seyr it 

Ẓarîfâne dü-reng olmuş meger kûy-ı girîbânı 
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9 Hezâr âh u şerer-efşân idermiş ṣaḥn-ı gülşende 

Görince âb-gîne rîg-dân ẓann eyledim anı 

 

10 Çıḳardı erba‘îni tekye-gâh-ı gülsitân içre 

Dil-i lâle nola nûr-ı siyehle olsa nûrânî 

 

11 Dil-i bülbül görince ġonca-âsâ oldı ṣad-pâre 

Ṭaḳındı gûşına gül ġoncalardan la‘l peykânı 

 

12 ‘Adâlet emridir ṭûmâr-ı ġonca cânib-i gülden 

Hevâlar mu‘tedil cû itmesün ol deñlü ṭuġyânı 

 

13 Gül-i zîbânıñ aġzı var dili yoḳ dirdiñ ammâ kim 

Neden âzürde itmek bülbül ü bî-ṣabr u sâmânı 

 

14 Oḳur gül-bâng ile gülzâr-ı ṣît ü ṣadâ eyler 

Daḫi bir ṭıfl iken bülbül tamâm itdi gülistânı 

 

15 Gözin açdı hezâr-ı zârı gördi ġonca-i ra‘nâ 

‘Aceb mi rûy-ı dil gösterse itse aña iḥsânı 

 

[24a] 

16 Elinde bülbülüñ mecmû‘a-i gül naġmeler eyler 

Meger taḥrîr ider na‘t-ı Resûl-i pâk-i Yezdânı 

 

17 Ulü'l-‘azm-i nebî-i ümmet sezâ-yı devlet-i ḳurbet 

Gül-i faṣṣ-ı nübüvvet vâżı‘ü'l-aṣl-ı Süleymânî 

 

18 Emân-ı a‘ẓam u revnaḳ-fezâ-yı âdem ü ‘âlem 

Mükerrem maḥrem-i ḫalvet-serâ-yı ‘Arş-ı Raḥmânî 
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19 Emîn-i sırr ü tenzîl ü emân-ı Ḥażret-i Cibrîl 

Resûl u bî-‘adîl-i vâḳıf-ı esrâr-ı Ḳur’ânî 

 

20 Şeref-baḫş-ı şeb-i İsrâ mu‘allâ-câh-ı "ev-ednâ" 

Ḥabîb-i pâk-i Mevlâ maẓhar-ı mi‘râc-ı cismânî 

 

21 Resûl-i Ḥażret-i Ḥaḳḳ lâyıḳ-ı "innâ-feteḥnâ-lek" 

Şeh-i "Levlâk" târik-i maẓhar-ı elṭâf-ı pinhânî 

 

22 İmâm-ı enbiyâ tenhâ-nişîn-i ṣadr-ı maḥbûbî 

Hümâm-ı aṣfiyâ evlâ-mekân-ı ḳurb-ı Rabbânî 

 

23 Vücûd-ı pâkin ârâyiş-i çarḫ-ı berîn itmiş 

Ezel pîrâye-i Ṭûr eyleyen Mûsâ-yı ‘İmrânı 

 

24 Nebî-i Ḥażret ki iẓhâr idüp sırr-ı "ve in min şey’" 

Kef-i destinde nice seng tesbîḥ itdi Sübḥânı 

 

25 Atı oynaġı idi tâ ezelden ‘âlem-i bâlâ 

Meh-i nev ṣanma düşdi ḳaldı âh süm-i yek-rânı 

 

26 O ḫurşîd-i żiyâ-baḫş-ı nübüvvet feyż-i nûr itdi 

Hilâl-âsâ tehî gördükde ‘ayn-i ibn-i Nu‘mânı 

 

27 Olup bir ebr ḥâ’il farḳı üzre tâb-ı ḫurşîde 

Gözinden ṣaḳınurdı çarḫ ol maḥbûb-ı Yezdân'ı 

 

28 Vücûd-ı bî-mis̱âli Ka‘be-i ‘izz ü kerâmetdür 

Yanında gûyıyâ mîzâbıdur dest-i yem-efşânı 

 

29 ‘Adîl olsun mı Nîl ol keffe kim bî-ḫulf ü bî-va‘de 

Bir iki parmaġ ile itdi irvâ nice ‘aṭşânı 
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30 Gelüp pâyına rû-mâl itdi oldı şâhid-i ma‘nâ 

Zebân virdi ayaḳlandurdı bir naḫl-i ḫırâmânı 

 

31 Meger âb-ı ḥayât-ı câvidân ol rîḳ-i râyıḳdur 

Yetişdi nice me’yûs-ı ḥayâtıñ oldı dermânı 

 

32 Kelef-der ola mı hîç pençesi ḫurşîd-i raḫşânıñ 

Eline nola kilk almasa ol maḥbûb-ı Rabbânî 

 

[24b] 

33 ‘Aceb mi itmese dest-i kerîmi ẓann-ı ḫaṭ peydâ 

Olur mı sâye-güster pençe-i ḫurşîd-i raḫşânı 

 

34 O ḫurşîd-i risâlet ṭoġdı çünki burc-ı ‘izzetden 

Çekildi Sâve'niñ maḥv oldı hep âb-ı firâvânı 

 

35 Şefî‘-i rûz-ı maḥşer şâri‘-i şer‘-i muṭahhardur 

Aña maḫṣûṣdur ḥaḳḳâ Ḥabîbullâh ‘unvânı 

 

36 Zemistân-ı ġamı rûy-ı cemâli gülsitân eyler 

Şerâr-ı ḳahrı tâbistân ider ammâ zemistânı 

 

37 İrüp evc-i kemâle ḫayli is̱bât-ı vücûd eyler 

Żiyâ-baḫş olsa kem-ter ẕerreye ḫurşîd-i raḫşânı 

 

38 Mükemmel nüsḫa-i ilhâm-ı Rabbânî ki feyżinden 

Açıldı ümmete keşf eyledi ṣad sırr-ı pinhânı 

 

39 Bu vaḳti ḥayf idrâk itmeyüp hep sîmiyâ gördi 

Hemân bir gösterişde ḳaldı dehriñ feylesûfânı 
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40 Münâsibdür eger la‘lîn-ḳabâ-yı kilk-i sürḫ-âlûd 

Yine hengâme-i medḥinde eylerse ġazel-ḫânı 

 

41 Füzûn olmaḳda laḥẓa laḥẓa tâb-ı rû-yı raḫşânı 

Meger âteş-fürûz-ı rûyıdur dâmân-ı müjgânı 

 

42 Görünse mîş-i cân ḳurbân olur bismil-geh-i ġamda 

Hilâl-i ‘îd-i aḍḥâdur meger kim çîn-i pîşânı 

 

43 Hemân güftâra geldi ṭûṭî-i dilbeste-i cânım 

Şeker-rîz-i tebessüm olıcaḳ la‘l-i dıraḫşânı 

 

44 Aña beñzer benefşe bulmadıḳ gül-geşt-i bâġ itdik 

Muḥaṣṣal görmedik rûy-ı zemînden ḫâl-i cânânı 

 

45 Dili ṣad-pâre itse lâle-veş şemşîr-i ḫûn-rîzi 

Muḳarrerdür yine her pâresinde dâġ-ı hicrânı 

 

46 Benem mümtâz-ı kül meddâḥ-ı sulṭân-ı Rüsül şimdi 

Benem ḥaḳḳâ bu kim meydân-ı naẓmıñ şimdi Ḥassânı 

 

47 Feżâ-yı midḥatiñde maġribî-i kilk-i bornûs-pûş 

Füsûn-ı şi‘r-ile keşf eyledi ṣad-genc-i pinhânı 

 

48 Hemân bir lûle-i ser-çeşmedür ṭûmâr-ı eş‘ârım 

Olur neşr eylesek selsâl-i bâġ-ı ḫuld-ı Rıḍvânı 

 

[25a] 

49 Cenâb-ı Ḥaḳ vücûd-ı pâkini ögmüş yaratmışdur 

Nice mümkin seni medḥ eylemek ey ma‘rifet kânı 
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50 Bahâne olmadır iḥsâna maḳṣûdum hemân yoḫsa 

Ne ḥaddimdür benim meddâḥî-i memdûḥ-ı Raḥmânı 

 

51 ‘İnâyet eyle kim ġâlib olam ḫaṣm-ı ḳavî-deste 

İdem ḥabl-i metîn-i şer‘in ile bend şeyṭânı 

 

52 Cenâb-ı pâkini medḥ eyledikde bir ḳasîde ile 

Çü senden oldı Ka‘b bin Züheyr'e Bürde iḥsânı 

 

53 Bahâriyye diyüp itdim ümîd-i câme-i luṭfuñ 

Bahâr-ı feyżiñ ilbâs eyleyüp bu şâḫ-ı ‘uryânı 

 

54 Rıżâyî midḥatiñde pey-rev-i Ka‘b-ı mübârekdür 

Viṣâl-i menzil-i maḳṣûda olsan nola erzânî 

 

55 Ezelden çün Ḥabîb'iñ kûyına dârü'ş-şifâ dirler 

‘Aceb mi ḫâk-i pâyıñdan umarsaḳ biz de dermânı 

 

56 Ola hemvâre vâṣıl rûḥ-ı pâk-i şâh-ı "Levlâk"e 

Dürûd-ı bî-ḥad ü teslîm-i nâ-ma‘dûd u Sübḥânî 
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[ŞEHRÎ] 

(Rubâ‘î) 

Aḫreb 

Şehrî sebeb-i ḫılḳatini derrâk ol 

Âlâyiş-i dünyâ-yı denîden pâk ol 

Na‘t-ı şeh-i kevneyne zebânıñ vaḳf it 

Nev-bülbül-i gülzâr-ı gül-i "Levlâk" ol 

 

(Mefâ‘ilün  Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 İdince cilve benânımda kilk-i misk-âgîn 

İder ṣaḥîfe-i eş‘ârımı nümûne-i Çîn 

 

2 Müdâm olur ḳalemim ḳaṭre feyż-i ṭab‘ımdan 

Siyâh-mest-i ma‘ânî çü lafẓ-ı teşne-terîn 

 

3 Devâtım ol ḫum-ı i‘câz-ı Mûsîdir kim 

Revân nevk-i ḳalemden ma‘ânî-i rengîn 

 

4 Ḫayâl-i ṣâfım ider kec-ḫayâli râst-nümâ 

Mis̱âl-i âyine vü mün‘akis-i nüvişt-nigîn 

 

[25b] 

5 ‘Aceb mi secde-i ṣubḥ-âsitân-ı naẓmımdan 

Hemîşe ḫâme-i şeb-gûn olursa mihr-i cebîn 

 

6 Ḥużûr-ı Kevs̱er-i lehcemde mevce-ḫîz-i seḥer 

Ḫurûş-ı kâẕibedür çün serâb-ı şûre-zemîn 
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7 Bahâr-ı meşreb-i şûḫum olınca ḫande-feşân 

Çemen çemen gül-i i‘câz olur tebessüm-çîn 

 

8 Gedâ-yı beyt-i nemek-rîzişim dil-i pür-rîş 

Mis̱âl-i ḥasret-i Ferhâd u ḫâne-i Şîrîn 

 

9 Hilâl-veş iderim rûy-ı dehre ḫande velî 

Hezâr çîn-ġam ebrû-yı dilimde çille-nişîn 

 

10 Felekde aḫter-i baḫtım ġarîb ü bî-‘izzet 

Mis̱âl-i şebnem-i gülşen-nedîd-i pîşe-nişîn 

 

11 Basîṭ-i ḫâkde dürr-i yetîm-i bî-ḳadrim 

Sipihr-i naḥsda çün ṭâli‘-i şeref-âyîn 

 

12 Göreydi cünbiş-i ḥüsn-i sevâd-ı mıṣra‘ımı 

İderdi sûre-i nev-ḫaṭṭına bütân tażmîn 

 

13 ‘Adû-yı zerd-i rûyum ile iderim ḫandân 

Çü za‘ferân-ı ḫazân ḫil‘at-i bahâr-âyîn 

 

14 Ṣafâ-yı zemzeme-i nuṭḳ-ı âteşînimdür 

Hemîşe sürḫî-i rûy-ı nikât-ı tâze-terîn 

 

15 Göreydi tâzegî-i nuṭḳ-ı şûḫumı ‘Urfî 

Ruḫ-ı necâbete eylerdi ġurre-i taḥsîn 

 

16 Olaydı Feyżî-i Hindî o ġurreye nâẓır 

Olurdı şekl ü süveydâya dek sefîd-terîn 

 

17 Kemîne mevce-i âb-ı zülâl-ı ṭab‘ımdır 

Kemâl-i çâşnî-i Ṭâlib-i süḫan-şîrîn 
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18 Beyân-ı vâḳi‘-i şi‘rimi göreydi Selîm 

İderdi genc-i dilin ḥarf-i elzem-i taḥsîn 

 

19 Çemensitân-ı ḫayâlim şüküfte olduḳça 

Olur revân-ı S̱enâyî gül-i taḥassür-ḥîn 

 

20 Ġaraż ki ḳâbil-i feyż-i tamâm ilhâmım 

Mis̱âl-i vâṣıf-ı mu‘ciz-dem-i Muḥammed Emîn 

 

21 Emîn-i bûd u ne-bûd-ı ezel ki sâyesini 

Ḫizâne-i ezel-âbâdâ eyledi ta‘yîn 

 

[26a] 

22 Ehemm-i kâr-geh-i ḥikmet-i İlâhî kim 

Baña muḳârene-i ḳuvvet oldı fi‘le ḳarîn 

 

23 Zihî ‘alîm ki Ümmî-laḳab olan ẕâtı 

O dem ki oldı derûn-ı ezelde ġayb-nişîn 

 

24 Mu‘ayyen eyledi ‘ilmi vücûb-ı imkânı 

Ṣıfât-ı ẕevât-ı müsemmâ olınmadın ta‘yîn 

 

25 Ḥabîb-i mümkin ü vâcib ki cevher-i ẕâtın 

K'odur vesâyiṭ-i naẓm-ı cevâhir-i tekvîn 

 

26 İdince âġûş-ı ġaybiyye irâdet-i aḫẕ 

‘Adîm-i mis̱lini ṣun‘-ı ezelde ḳıldı rehîn 

 

27 Suṭûḥ-ı âba kef-i meh-şikâf-ı i‘câzı 

Feşânde itse şerer-dâne-i ‘alev-âgîn 

 

 

117 



28 Olurdı lem‘a-feşân ceyb-i âbdan ẓâhir 

Nihâl-i şu‘le çü nîlûfer-i sitâre-cebîn 

 

29 Zihî müdeḳḳiḳ-i imkân ki kilk-i re’yi ider 

Kenâr-ı ẕerre-i taṣvîr-i mihr ile tezyîn 

 

30 Zemîn-i mezra‘a-ı ḳudretinde gerd ḥaḳîr 

Sipihr-i maṭbaḫa-i himmetinde dûd kemîn 

 

31 Kemîne pâye-i mi‘râc-ı ḳadrine iremez 

Güşâde olsa bu nüh ‘uḳde-i sipihr-i berîn 

 

32 İdeydi fi‘l-i duḫûlî menâhîye ta‘lîḳ  

Olurdı ẕerreye ḫurşîd-pâş-ı zerrîn 

 

33 Olaydı cevher-i mir’âta ḥıfẓı ḳuvvet-baḫş 

Derûn-ı âyinede olmazdı ‘aks-i mekîn 

 

34 Ger itse şefḳati ‘âciz nevâzî-i eşyâ 

Mis̱âlin eyleyemezdi ḫalâṣ-ı âyine-bîn 

 

35 Ger itse meclis-i nehyinde muṭrib-i gerdûn 

Kef-i nüvâziş ile zülf-i sâzını tezyîn 

 

36 Olurdı ḫavf ile sencîde pây-ı mıżrâba 

Mis̱âl-i rişte med-i naġme-i muḫâlif-i dîn 

 

37 Ḫudâygâne-i dergâh-ı ma‘delet-gehiñi 

‘Aceb mi ġarka-be-ḫûn eylese dil-i ḫûnîn 

 

38 Ki na‘t-ı ẕâtıñı terḳîme ideli âġâz 

Felek didikleri nâdân-ı bî-ḥamiyyet ü dîn 
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[26b] 

39 Ma‘âşım eyledi mânend-i dâġ-ı ḫûn-ı ciger 

Mekânım eyledi âġûş-ı ġam çü âh-ı ḥazîn 

 

40 Naṣîb-i ġonca-i âmâlim oldı ḫande-i ḫuşk 

Bu neşve-gâhda çün sebze-i serâb-zemîn 

 

41 Mis̱âl-i bâġçe leb-rîz-i ḫandeyem ammâ 

Çü ġonca muḥzin-i çâkem çü lâle dâġ-ı defîn 

 

42 Ḫamûş Şehrî bu feryâd-ı nâ-ṣabûrîden 

Olursa gûş-zed-i ehl-i derd ider nefrîn 

 

43 Felek nedir ki anı ittiḫâẕ-ı ḫaṣm ider 

Olan medîḥa-ṭırâz-ı Resûl-i ḳurb-nişîn 

 

44 Hemîşe tâ dil-i vaḥy-ârzû-yı ‘âlem-i ġayb 

Olur vesîle-i na‘tıñla feyż-i Ḥaḳḳ'a ḳarîn 

 

45 Birûnı gibi derûn-ı felek ola pür-dâġ 

O sûz-ı reşk ile tâ ṣubḥgâh-ı yevmü'd-dîn 

 

[ŞEHRÎ] 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Göñül bir âfet-i devrânıñ  oldı ḥayrânı 

Ki mihre ḫande ider maşrıḳ-ı girîbânı 

 

2 Hezâr ġamze-i ḫâṭır-firîb-i âbâda 

Esîr-i ‘aşḳına her bir nigâh-ı pinhânî 
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3 Mey-i müşâhedesi âfet-i tenük-ẓarfı 

Ġubâr-ı secde-gehi secde-sûz-ı pîşânî 

 

4 Meẕâḳ-ı ṣâf-ı żamîrân-ı ehl-i dîdâra 

Virir mülâḥaẓası ẕevḳ-i ḥüsn-i Yezdânî 

 

5 Olur zemîn-i temâşâ-gehi ḳıyâmet-ḫîz 

Ḫırâma meyl idicek ḫıdmetine cünbânî 

 

6 Ecel-i zaḫm ṭaleb-i tîġ-ı ġamze-i şûḫu 

Esîr-i zülf-i ḫam-ender-ḫam-ı perîşânî 

 

7 O gül çü maṭla‘-ı evvelde ‘andelîb-i dile 

Nis̱âr itmedi gül-berg-i âferîn-ḫânı 

 

[27a] 

8 İrişdi gûş-ı dile ‘âlem-i ma‘ânîden 

Nidâ-yı müjde-i ilhâm-ı maṭla‘-ı s̱ânî 

 

9 Virir tebessüm-i la‘l-i leb-i gül-efşânı 

Derûn-ı bülbül-i taṣvîre ẕevḳ-i nâlânı 

 

10 Rumûz-ı gûşe-i çeşmi delîl-i rüsvâyî 

Ḫayâl-i zülfi mühim-sâz-ı nâ-müselmânı 

 

11 Nigâh-ı keremi taḥammül-güdâz u şevḳ-efrûz 

Hücûm-ı ġamzesi teklîf-i nâ-be-sâmânî 

 

12 Vefâ ġarîb-i ḥazîn-i ḳalem-rev-i nâzı 

Viṣâl ser-be-girîbân-ı künc-i ḫırmânı 

 

 

120 



13 Metâ‘-ı kes ma-ḫar-ı bey‘-gâh-ı ḥüsnidür 

Ḳumâş-ı dest- der-i kâr-gâh-ı Ken‘ânı 

 

14 Zebân-ı ṭûṭî-i taṣvîri nükte-senc eyler 

Edâ-yı mu‘cize-i la‘l-i sükker-efşânı 

 

15 Dil-i edeb ne-şinâsa neẓâre itdikçe 

Gelür teşevvuḳ-ı na‘t-ı ḥabîb-i Yezdânî 

 

16 Gül-i riyâż-ı nübüvvet Muḥammed-i Ṣâdıḳ 

Ki ḳıldı bûy-ı mu‘aṭṭar meşâm-ı îmânı 

 

17 Zihî şefî‘ ki gelmez ġınâ şefâ‘atından 

Olursa ümmet-i bî-ḥaddi cümle ‘iṣyânı 

 

18 Zihî Ḳadîr ki feyż-i kemâl-i ḳudretden 

Muḥâl iken reviş-i ictimâ‘-i żıddânî 

 

19 S̱evâbı ṭurra-i pür-pîç ü tâb-ı ‘iṣyânı 

Murâd idince ider şîve-i perîşânı 

 

20 Zihî ‘alîm ki eyler ḥużûr-ı ‘ilminde 

Hezâr ‘aḳl-ı kül olsa sükût-ı nâdânî 

 

21 Ḥarîḳ-i ḥikmeti ‘aḳl-ı Mu‘allim-i Evvel 

Ġarîḳ-i ḳudreti fehm-i Mütercim-i S̱ânî 

 

22 Der- âġûş itmedi hergiz ṣadefçe-i taḳdîr 

Vücûd-ı pâki gibi dürr-i baḥr-ı îmânı 
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23 İşâre-i ‘adem-i sâye-i mübârekidür 

Şebîh-i ẕâtı ‘adîm olduġına bürhânı 

 

24 Müfîż-i cûduña ifrâṭ-ı cûş-ı mevhibeden 

Eger bulunmasa fi‘l-i Ḫallâḳ-ı Yezdânî 

 

25 Nübüvvet evvel-i mevci olurdı ve'l-ḥâṣıl 

Temevvüc eyledigi demde baḥr-i iḥsânı 

 

26 Diyâr-ı ‘aşḳa ger inṣâf olınsa narḫ-güẕâr 

Ki cân u dildür o mülküñ metâ‘-ı erzânı 

 

27 Hezâr şekve-i dil-ḫâhi ile ‘âşıḳdan 

Bütân-ı şûḫ alamazlardı bir nefes cânı 

 

28 Ya ḥıfẓ-ı mülk-i pür-âşûb u fitne-i ḥüsnüñ 

Olaydı def‘-i menâhî içün nigeh-bânı 

 

29 Muḥarrik-i dil-i bî-edeb ile zülf-i dırâz 

İder mi di heves-i pây-bûs-ı ḫûbânı 

 

30 Yegâne faṣl-ı ḫiṭâbâ Resûl-i müntaḫabâ 

Eyâ delîl-i güzîn-i ṭarîḳ-i îḳânî 

 

31 Göñül didikleri âşüfte-i perîşân-rev 

Ḥarâm ola aña keyfiyyet-i müselmânî 

 

32 Muḳîm-i gûşe-i ḫalvet-geh-i ‘ibâdet iken 

Ḥavâle itdi baña ‘aşḳ ḳıble-i gerdânı 
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33 Ne ‘aşḳ câme-i ‘iṣmet der-i meh-i Ken‘ân 

Ne ‘aşḳ âfet-i îmân u dîn-i Ṣan‘ânî 

 

34 Dilinde zemzeme-i tâze naḳş-ı rüsvâyı 

Elinde sâġar-ı leb-rîz-i nâ-müselmânî 

 

35 Muġâniyâne ṣunup baña eyledi teklîf 

Terâne-sencî-i kâr-ı vedâ‘-ı îmânı 

 

36 Ben eyledikçe ibâ emr-i nâ-güvârîden 

O eyledi baña ṣad ṭa‘ne-i kem-iẕ‘ânı 

 

37 Bu keş-me-keşde iken ‘aşḳ-ı bî-mürüvvet ile 

İrişdi peyk-i ḫoş-aḫbâr-ı ‘aḳl-ı nûrânî 

 

38 Açup dehân-ı beşâret-i beyânını ol dem 

Didi ey ehl-i diliñ Şehrî-i edeb-dânı 

 

39 Nihân-ḫâne-i Yâ Rab-nişîn-i ḳalbiñden 

Birûn iderseñ eger ‘aşḳ-ı yâ ṣanem-ḫânı 

 

[28a] 

40 Derûn-ı âyîne-i ḳalbüñi ider mesken 

Ḫayâl-i şâhid-i ṣâdıḳ-ı ḥabîb-i Yezdânî 

 

41 Bu müjde-i feraḥ-efzâdan itmedik bîrûn 

Ne ‘aşḳ ḳaldı ne dil ne ḫayâl-i cânânî 

 

42 Hezâr şükr ki taṣdîḳ-i ẕât-ı pâkiñ ile 

Yine müşâhede ḳıldım ṭarîḳ-i îḳânı 
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43 Hemîşe tâ ki fürûġ-ı ruḫıyla cânânıñ 

Münevver olmadadır maşrıḳ-ı girîbânı 

 

44 Münevver ola mihr-reşk-i na‘t-ı ẕâtıñ ile 

Cihân-ı maḫfî-i endîşe-i süḫan-dânı 

 

[ŞEHRÎ] 

 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Şu deñlü virdi leṭâfet zemîne luṭf-ı bahâr 

Ki pây-ı bâd-ı seḥerden bile olur efkâr 

 

2 Nihâd-ı ḫâk leṭâfetden oldı dîde-mizâc 

Virir ḫuṭûṭ-ı mihir nîşter- ṣıfat âzâr 

 

3 Hevâ şu resme yübûset-zidâ-yı imkân kim 

Nihâl-i ḫuşkî-i ḥırmân daḫi ruṭûbet-bâr 

 

4 Ṭıbâ‘-ı şu‘le-mizâcân-ı âsumân u zemîn 

Ṣafâdan oldılar ol gûne muḫteliṭ-envâr 

 

5 Ki düşse pertev-i ḫurşîd dest-i ḫûbâna 

Müfâreḳat idemez iḫtilâṭ-ı ḥınnâ-vâr 

 

6 Basîṭ-i ḫâke olur rengi ile sâye-figen 

Kemâl-i luṭf u hevâdan şükûfe-i eşcâr 

 

7 Çemen-zemîn-i cihân oldı şöyle ‘anber-ḫîz 

Demâġa sâye-i gül daḫi bûy ider iẓhâr 
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8 Zemîn şöyle sebz-gûn k'ider muṣîbetyân 

Derûn-ı muġber-i ‘uşşâḳdan recâ-yı ġubâr 

 

9 Mizâc-ı nâmiyede iḳtidâr-ı neşv ü nemâ 

O mertebe ki ider ġıbṭa feyż-i ṭab‘-ı bahâr 

 

10 Degül maḥall-i ta‘accüb eger şerer-dâne 

Derûn-ı ḫâreden itse ẓuhûr gülbün-vâr 

 

[28b] 

11 ‘Aceb degül eger olursa sebz-i sünbül-veş 

Ġulû-yı nâmiyeden câme-i bahâr-ı zengâr 

 

12 Nesîm-i ṭurra-güşâ-yı ṣabâḥ-ı nevrûzı 

Ki cilve-gehdür aña zülf-i şâhidân-ı bahâr 

 

13 İderdi ġonca-i neẓẓâresin tebessüm-cûş 

O ḫâṣiyetle mesâm-ı ‘amâya itse güẕâr 

 

14 Şu resme oldı reh-i nâ-şüküftegî mesdûd 

Ki ḫâbda göremez ḫâb u nâzı nergis-i yâr 

 

15 ‘Aṭâ-yı feyż-i ‘umûmî-i nev-bahârîden 

Revâdır olsa da pür-ġam sipihr-i nâ-hemvâr 

 

16 Nihâd-ı sengî-i ḫûbân gül-i teraḥḥum-ḫîz 

Nihâl-i âh-ı dil-i ‘âşıḳân te’es̱s̱ür-bâr 

 

17 Nesîm-i ‘uḳde-güşâ-yı bahâr-ı âzâde 

Şu resme oldı dil-i ‘âleme güşâyiş-bâr 
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18 Ki bezm-i ġamze-i bed-mest-i yârda idemez 

Kemend-i nâle ile żabṭ-ı âh-ı ‘âşıḳ-ı zâr 

 

19 Seḥer ki şâhid-i gül ḫâb-ı nâzı cilve-künân 

Nesîm-i ḫande der-âġûş-ı ṣubḥa itdi nis̱âr 

 

20 Seḥer ki eyledi gül-pister-i leṭâfetden 

Nesîm-i ḫande ile ġonca ġoncayı bîdâr 

 

21 Seḥer ki sünbül-i şâd-âb-ı şebnem-âyîne 

İder ‘arûs-ṣıfat meyl-i rü’yet-i ruḫsâr 

 

22 Seḥer ki nergis-i ḫamyâze-i rîz-i feyż eyler 

Çekîde-i ‘araḳ-ı jâleden şikest-ḫumâr 

 

23 Şeḥer ki bülbül-i dîrîne şevḳ-i tâze fiġân 

Feżâ-yı gülşen-i dehri ider ḳıyâmet-zâr 

 

24 Ġaraż ki ḥüsn-i naẓar ârzû-ṣıfat müştâḳ 

Nigâh-ı ẕevḳ-i temâşâ-şinâsa ṣun‘-ı bahâr 

 

25 Hevâ-yı ḫıdmet-i gül-çînî-i temâşâyı 

Çemen çemen dil-i meyyâlim eyledi seyyâr 

 

26 Ṣafâ-yı feyż-i çemen gerdi-meşreb-i ṭab‘ım 

İdüp bahâr-ṣıfat mihr ceyb ü ṣubḥ u kenâr 

 

27 Ser-i ‘arûs-ı güle rû-nümâ içün ḳıldım 

Mis̱âl-i jâle güher-dâne-i ġazel îs̱âr 
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[29a] 

28 Dem-i viṣâlde murġ-ı nigâh-ı ‘âşıḳ-ı zâr 

Hezâr-ı ḫâne-ḫarâb oldı âşiyân hezâr 

 

29 Ḳarâr eyleyemez ıżṭırâb-ı şevḳından 

Mis̱âl-i ‘âşıḳ-ı âvâre-gerd-i va‘de-i yâr 

 

30 Hezârıñ âh-ı gelû-sûz-ı dil-ḫırâşından 

‘İẕâr-ı sebz-i çemen oldı mâtemî ruḫsâr 

 

31 Hezâr nâlelerüñ ‘aks-i dûd-ı âhı ile 

Bisâṭ-ı âyîne-sân-ı çemende sünbül-vâr 

 

32 Feżâ-yı gülşeni itdi hezâr-ı şu‘le-ḫurûş 

Derûnı gibi şerâre-sitân-ı nâle vü zâr 

 

33 Dehân-ı ġoncada şebnem degül şeker-ḫanden 

İder güdâḫte efġân-ı âteşîn-hezâr 

 

34 Nesîm-i naġmeñi âlûde eyleme Şehrî 

Gül-i ḫazân be-ḳażâ nükhet ile bülbül-vâr 

 

35 Ḫulûṣ-i ‘aşḳ ile ol bir gülüñ nevâ-senci 

Ki ola aña ezel gülbün-i ebed gülzâr 

 

36 Ḥabîb-i encümen-ârâ-yı "Ḳâbe Ḳavseyn"i 

Resûl-i ṣâdıḳu'l-aḫbâr-ı ‘âlem-i esrâr 

 

37 O naẓra-senc-i mezâyâ-yı ẕât-ı muṭlaḳ kim 

Meẕâḳ-ı şevḳına dil-teşne leẕẕet-i dîdâr 
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38 Kerem-i teveccüh-i âyîne-i tecellî kim 

Olur neẓâresine "Len-terânî" âyine-dâr 

 

39 Yegâne maḥrem-i ḥayret-serây-ı Îzid kim 

Nigâh-ı keremine ḥayrân ḥayret-i dîdâr 

 

40 Derûnı cilve-geh-i âfitâb-ı ġaybü'l-ġayb 

Ḥadîs̱i râz-güşâyende-i dil-i esrâr 

 

41 Gedâ-yı bûy-recâ-yı riyâż-ı i‘câzı 

Nesîm-i nuṭḳ-ı Mesîḥâ-yı mu‘cizîn güftâr 

 

42 Tecellî-çîn-i şeb-i ṣubḥ-ı reşk-i mi‘râcı 

Kelîm-i mihr-kef-i naḫl-ı "Len-terânî" bâr 

 

 

[29b] 

43 Miyâne-i müteḫâlif mizâc-ı eżdâda 

Olaydı ḥükm-i ḳażâ vaż‘-ı imtizâc-güẕâr 

 

44 Olurdı sâye ile nûr muḫteliṭ-i eczâ 

Mis̱âl-i nûr-ı nigâh u siyâhî-i ebṣâr 

 

45 Ger itse ḥıfẓ-ı ḫırâset ḳalem-rev-i ḥüsni 

Ḫayâl-i yâri ḫayâl idemezdi ‘âşıḳ-ı zâr 

 

46 Ger olsa perveriş-endûz-ı nebî re’yi 

Olurdı çihre-fürûz-ı ‘ukûs-ı âyine-vâr 

 

47 Ger emri tefriḳa-fermâ-yı ittiḥâd olsa 

Ẓılâl-i şaḫṣı ile olamazdı hem-reftâr 
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48 Sezâ-yı maġfiret olmaz ḫilâfî-i şer‘î 

Olursa her ser-i mûyı zebân-ı istiġfâr 

 

49 Şefî‘-i her günehâ şâh-ı maġfiret-sipehâ 

Eyâ mu‘în-i güneh-pîşegân-ı rûz-ı şümâr 

 

50 Benem o ‘âṣî ki sî-sâl ‘ömrimi itdim 

Ṭarîḳ-i ma‘ṣiyet-i dûzaḫ-intihâda ġubâr 

 

51 Benem o dûzaḫî-i nâ-murâd ki eyler 

Ta‘alluḳ-ı bedenimden ‘aẕâb-ı dûzaḫ ‘âr 

 

52 Benem o ġavṭa-ḫor-ı lücce-i ma‘âṣî kim 

Ġarîḳ-ter olurum eyledikçe sûy-ı kenâr 

 

53 Ne‘ûẕübillâh eger tîregî-i a‘mâlim 

Şikâf-ı dilden iderse ẓuhûr-ı rûz-ı şümâr 

 

54 Bihiştiyânı caḥîmîden idemez temyîz 

Firiştegân-ı ‘amel senc-i ehl-i cennet ü nâr 

 

55 Çemensitân-ı nedâmet emîn-i maḥşerde 

Budur recâ-yı dil-i dûzaḫî-i âteş-ḫâr 

 

56 Gül-i ma‘âṣî-i dûzaḫ-fürûzumı ḳılasın 

Kef-i şefâ‘at ile ġonca-i İrem gülzâr 

 

57 Hemîşe tâ dil-i ẓulmet serâçe-i Şehrî 

Bahâr-ı na‘tıñ ile ola gülşen-i envâr 

 

58 O gülşen içre ola ṭab‘-ı nâle-âşûbı 

Nevâ-yı midḥat-i bî-ġâyetiñle bülbül-i zâr 
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[ŞEHRÎ] 

(Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

[30a] 

1 Âh kim ṭâli‘-i şeref-âẕâr 

Düşmen-i aḫter-i sa‘âdet-kâr 

 

2 Terbiyet-yâb-ı dûdbân-ı Züḥal 

Veyletâ ol nuḥûset istiẓhâr 

 

3 Siyemâ cebhe-i felek-pîrâ 

Necm-i baḫt hemîşe âteş-bâr 

 

4 Âteş ammâ kemîn şerâresinüñ 

Şu‘le-nûşı hezâr-ı dûzaḫ zâr 

 

5 İtdiler rû-be-rûy cilvegerî 

Burc-ı nâ-müşfiḳîde Cevzâ-vâr 

 

6 Ḫâb-ı ṣad-sâlegî-i nâzişden 

Ya‘ni devletle oldılar bîdâr 

 

7 Kîne-cûyâna itdiler tek ü tâz 

Dil-i zirh-i meṣâfa leyl ü nehâr 

 

8 Fezâ ‘-ı el-ġıyâs̱î-i dilden 

Oldı aṣḥâb-ı Kerbelâ bîdâr 

 

9 Şîven-i vâ-şefîḳî-i cânım 

Derd-i Eyyûbı eyledi der-kâr 
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10 Girye-i vâ-refîḳî-i çeşmim 

Eşk-i Ya‘ḳûbı eyledi bîdâr 

 

11 Kâv kâvî-i nîş-i bî-dâdı 

İtdi cismim şu resme zâr u nizâr 

 

12 Ki dil-i ġam-neverdim ile ider 

Gerd-i emn-i mis̱âl-i geşt ü güẕâr 

 

13 Ḫâr ḫârî-i nişter-i miḥnet 

Her bün-i mûyum itdi şîven-zâr 

 

14 Çâk çâkî-i tîġ-ı ġamla tenüm 

Oldı ser-tâ-ḳadem leb-i zünnâr 

15 Ba‘de vîrâne-zâd-ı maḥrûmî 

Oldı bünyâd-ı ‘ayşıma mi‘mâr 

 

[30b] 

16 Saḫt-gîrî-i pençe-i ġamdan 

Oldı cezr-i med-i nefes düşvâr 

 

17 Beytü'l-aḫzânım âb-ı çeşmimde 

Ġavṭa-ḫor çün mekân-ı bûtîmâr 

 

18 Şöyle teng oldı çeşmime ‘âlem 

İder âzürde naẓra-i dîdâr 

 

19 Teng-nây-ı derûna itdi nüzûl 

Kârbân kârbân-ı ġam u âzâr 

 

20 Oldı bender-geh-i vücûdumda 

Saḫt-ı sûdâgerân-ı ġam der-kâr 
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21 Nâle-i deşne-gîr-i şiryân-kâr 

Pençe-i berḳ-i âh sîne-feşâr 

 

22 Dîde-i girye-nâk ṭûfân-zây 

Sîne-i sûz-nâk dûzaḫ-kâr 

 

23 Çîn-i zehr-âbe-rîz-i ġamgînî 

Saṭḥ-ı pîşânî üzre mevce-şümâr 

 

24 Nâḫun-ı deşne-kâr-ı dil-gîrî 

‘Użv-ı ‘użv-ı tenimde şerḥa-figâr 

 

25 Dûd-ı âh-ı meṣâ’ib-efrûzum 

Kerbelâ Kerbelâ ‘uḳûbet-bâr 

 

26 Aḫter-i kevkeb-i sitem-zâdım 

Âsumân âsumân belâ-îs̱âr 

 

27 Eyyühe'l-‘âlimûn-ı baḥs̱-engîz 

Eyyühe'l-‘ârifûn-ı ṣulḥ-güẕâr 

 

28 Şîve-i rûzgâr-ı ḥaḳ-ne-şinâs 

Umarım ṭâli‘im gibi ola ḫâr 

 

29 Vaż‘-ı nâ-der-berâber-i ṭab‘ın 

Nice hemvâre itmeyim inkâr 

 

30 Ki beni bûm-veş mes̱el itdi 

Bed-şükûnân içinde âḫir-i kâr 

 

31 Be-yegâne-nişînî-i ‘izzet 

Be-nedîmî-i Aḥmed-i Muḫtâr 
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32 Be-nüzûlî-i kelâm-ı Rabbânî 

Be-zebân-ı Nebiyy-i Ḥaḳ-güftâr 

 

[31a] 

33 Be-ser-engüşt-i meh-şikâf-ı nebî 

Be-siyeh-fâmî-i ruḫ-ı inkâr 

 

34 Be-ma‘âṣî-i bî-ḥad ü pâyân 

Be-hücûm-âverî-i istiġfâr 

 

35 Be-ḥaḳîḳat-beyânî-i munṣif 

Be-ṣadâḳat-nümâyî-i ebrâr 

 

36 Be-siyeh-kâsegî-i çarḫ-ı denî 

Be-ciger-ḫârî-i dil-i hüşyâr 

 

37 Be-kef-i ḳaṭre-gîrî-i mümsek 

Be-benân-ı kerîm-i deryâ-bâr 

 

38 Be-pelâs-ı hezâr-çâk-i faḳîr 

Be-libâs-ı hezâr-reng-i kibâr 

 

39 Be-nigâh-ı taḥassür-i müflis 

Be-kef-i ḫâcegân-ı nuḳre-şümâr 

 

40 Be-dem-â-dem vedâ‘-ı ‘ömr-i ‘azîz 

Be-ser-â-ser firâḳ-ı cism-i nizâr 

 

41 Be-fenâ-yı vücûd-ı ḫoş ṭab‘ân 

Be-neşâṭ-ı zamâne-i ġaddâr 
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42 Be-ḥabâb-ı medîd-i çarḫ-ı denî 

Be-libâs-ı cedîd-i leyl ü nehâr 

 

43 Be-siyeh-rûzgârî-i şu‘arâ 

Be-ḫusûfî-i ṭâli‘-i eş‘âr 

 

44 Be-risâle-nüvîsî-i fużalâ 

Be-felek-derkî-i temeyyüz-kâr 

 

45 Be-ḳaṣîde-ṭırâzî-i fuṣaḥâ 

Be-kerem-düşmenî-i ṭab‘-ı kibâr 

 

46 Be-melâmet-pesendî-i ‘âşıḳ 

Be-selâmet-güzînî-i aġyâr 

 

47 Be-feraḥ-düşmenî-i meşreb-i ‘aşḳ 

Be-muḥâl-endîşî-i ‘âşıḳ-ı zâr 

 

48 Be-fiġân-rîzî-i dil-i mecrûḥ 

Be-nemek-pâşî-i leb-i dildâr 

 

49 Be-tamâm istimâ‘-ı ḥasretiyân 

Be-ḫoş-âvâzî-i ḫaber-res-i yâr 

 

[31b] 

50 Be-firîbendegî-i ġamze-i şûḫ 

Be-dil-efgendegî-i ‘âşıḳ-ı zâr 

 

51 Be-der-i maşrıḳ iştibâh-ı ḥabîb 

Be-fürûġ-ı cibâh-ı secde-güẕâr 
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52 Be-ḳıyâmet-feşânî-i ḳad ü dest 

Be-belâ-çînî-i dil-i efkâr 

 

53 Be-ḳanâ‘at-niyâbî-i naẓra 

Be-temâşâ-nis̱ârî-i dîdâr 

 

54 Be-firâḳ-ı ḥarîm-i vuṣlat-ı dost 

Be-nigâh-ı pesîn-i ‘âşıḳ-ı zâr 

 

55 Be-beyâbân-neverdî-i Mecnûn 

Be-pey-üftâdegî-i Leylî-i zâr 

 

56 Be-kef-i kûyîgî-i tîşe-i şevḳ 

Feyż-i bûs ile oldı Şîrîn-kâr 

 

57 Be-terâzû-yı ḥüsn-i Yûsuf-senc 

Be-Zelîḥâ-yı müşterî- âẕâr 

 

58 Be-bükâ-yı ‘Azîz-i Ken‘ân kim 

Âḫir olunca eşk-i deryâ-bâr 

 

59 İtdi enẓârın eşk şeklinde 

Pây-ı hicrân-ı Yûsuf'a îs̱âr 

 

60 Ṣarf-ı neẓâre eylemem min-ba‘d 

Ḫâk-i pâyım olursa sâyem-vâr 

 

61 Sîne-ṣâfâna imtizâc itmem 

Olsa ḳalbimde dâġ-ı ḥasret-i yâr 

 

62 Eylemem ẕikr-i ḥayreti îrâd 

Olsa nuṭḳumda leẕẕet-i güftâr 
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63 Seyl-i eşk ile eylerem taḥlîl 

Olsa çeşmimde ḳuvvet-i ebṣâr 

 

64 Ser-fürû-yı taḥakkümi olmam 

Başım üzre olursa ṭâli‘-i yâr 

 

65 Dil-i vîrânım idemez ta‘mîr 

İtse ḫurşîd-i envârı mi‘mâr 

 

66 Ḳubḥ-ı nâdân-nevâzî-i ẕâtıñ 

‘Ömrüm olduḳça eylemem iş‘âr 

 

[32a] 

67 Ne ta‘aẓẓum ider o kâfir-kîş 

Ne tedeyyün ider o bed-kirdâr 

 

68 ‘Ömr-i bisyârına olup maġrûr 

İtdügin rûz-ı ḫacleti inkâr 

 

69 ‘Urefâ-yı cihân bilemez mi 

Eylemezler mi ẕâtını efkâr 

 

70 Düşmen-i cânıyım ‘ale't-taḥḳîḳ 

Ḫaṣm-ı ḫûn-germiyim bilâ-inkâr 

 

71 Ser-fürû eylemem hemân itsün 

Dil-i pür-kînesinde her ne ki var 

 

72 Eyyühe'l-muṣliḥûn oluñ fâriġ 

Faṣl olınmaz bu da‘vî-i bisyâr 
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73 Ḳaldı yevmü't-tenâda da‘vâmız 

Ḥâżır olsun ednâ güneh-âzâr 

 

74 Şühedâ-yı sitemle ṣubḥ-ı cezâ 

Olıcaḳ ḫâb-ı mergden bîdâr 

 

75 Nâle-i derd-mendî dûzaḫ-pâş 

Girye-i müstemendî ṭûfân-bâr 

 

76 Âh-ı maẓlûmı ceyb-gîr-i sitem 

Dest-i ‘acz âstîn-keş-i âzâr 

 

77 Sîne dâġ-ı ta‘addî der-âġûş 

Cebhe-çîn-i te’eẕẕî der-ruḫsâr 

 

78 Dâġ-ı dil şu‘le-rîz-i bî-dâdî 

Zaḫm-ı cân ḫûn-feşânî-i civâr 

 

79 Pençe-i mâtemî girîbân-çâk 

Nâḫun-ı şîvenî ciger-efşâr 

 

80 Dest-i bî-ṣabrı sîne-kûb-ı fiġân 

Çeng-i bî-tâbi dil-ḫırâşî-i zâr 

 

81 Âh-ı fevvâre-ḫîz-i sûzânî 

Dest-i şekvâ-yı âteşîn-ṭûmâr 

 

 

82 Bî-günâhî muḥarrik-i Ferhâd 

Nâ-tüvânî mübeşşir-i Dâdâr 
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83 Kefen-i ḫûn-feşân der-gerden 

El-amân el-amân der-güftâr 

 

[32b] 

84 Zaḫm zaḫm-ı ṣabûrî ḳalb-i ḥazîn 

Dâġ dâġ-ı żarûrî cism-i figâr 

 

85 Mû-be-mû-yı vücûd şekve-ṭırâz 

‘Użv-ı ‘użv-ı beden taẓallüm-kâr 

 

86 Bu ġırîv ü feza‘ bu şûriş ile 

Eyleyüp cârî ḥaşrı şîven-zâr 

 

87 Ma‘delet-gâh-ı efḍalü'r-rüsüle 

Eyleriz el-amân-zenân iḥżâr 

 

88 Ol ki darü'l-ḫulûṣ-ı şefḳatidür 

Muḫliṣ-i ‘âṣiyân-ı ehlü'n-nâr 

 

89 Ol ki ṣaffun-ni‘âl-i ‘iṣmetîdür 

Ḫâṣṣaten muḳsemün-bih-i aḥrâr 

 

90 Ol ki vüs‘at-serây-ı ḳudretde 

Nüh felek fevc-i peşşe-veş ṭayyâr 

 

91 Ol ki şevḳ-i şefâ‘atinden ider 

Şekl ü cürme temes̱s̱ül istiġfâr 

 

92 Hâdî-i reh-revân-ı Ka‘be-i ḳurb 

Tercemân-ı ṭalî‘a-i esrâr 
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93 Ḫavf-ı şevḳ-i ḳażâ-muṭâ‘ından 

Mütedeyyin zamâne-i ġaddâr 

 

94 Devr-i ‘afvında ḳaḥṭ-ı mücrimden 

Nâ-tüvân-ter caḥîm-i bî-aḳṭâr 

 

95 ‘Ahd-i minnetde nâ-murâdâne 

Şekve-i baḫt ider ‘uḳûbet-bâr 

 

96 Ḫâr-ter pîş-gâh-ı câhında 

Keş ü feşş-i sipihr-i nâ-hemvâr 

 

97 Pîş-i cûdında şey’-lillâh-zen 

Teng-destân-ı ebr-i deryâ-bâr 

 

98 Mûcib-i ḥaşr râ şefî‘-ter râ 

Ey Nebî-ümmet ü Ḫudâ-ġam-ḫâr 

 

[33a] 

99 Dil-i işkestemi ger itmez ise 

Himmet-i midḥatıñ tamâm-ı ‘ayâr 

 

100 Ḳande ben ḳande ḥadd-i ümmetiyân 

Ḳande ḳadr-i Mesîḥî vü bîmâr 

 

101 Germî-i şevḳ-i na‘tıñ ile dilin 

Eylemezse meṭâli‘ü'l-envâr 

 

102 Ḳande Ṣehrî vü ḳande na‘t-ı Resûl 

Ḳande ḫurşîd ü ḳande şem‘-i mezâr 
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103 Tâ ki raḥmet-serâ-yı merḥametiñ 

Ola dârü'l-emân-ı ehlü'n-nâr 

 

104 Ben idem şûriş-i teşevvuḳ ile 

Bezmine sîne sîne dâġ nis̱âr 

 

105 Şâhid-i na‘t-ı pâkini Şehrî 

İde dâ’im hem-âġûş-ı efkâr 

 

 

[KÂŞİF] 

(Mef‘ûlü Mefâ‘ilün Mefâ‘îlün Fa‘) 

 

Yâ Rab süḫanım naẓîr-i şekker-zâr it 

Bebġâ-yı dilim hemîşe ḫoş-güftâr it 

Na‘t-ı Nebevî'de beytimiñ her birini 

Miftâḥ-ı der-i ḫazîne-i esrâr it 

 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Yine germâbe-i pür-tâb idüp germâ bu devrânı 

Degül şebnem ‘araḳ-rîz eylemiş ezhâr-ı bustânı 

 

2 Mü’es̱s̱ir ol ḳadar germiyyet-i tâb-ı temmûzî kim 

Bün-i deryâda bî-berg eylemiş eşcâr-ı mercânı 

 

3 Müzeyyen naḫl-i gül ṣanmañ semender ẓâhir olmuşdur 

Ḥarâret âteş-âlûd eyleyüp ṣaḥn-ı gülistânı 

 

4 Ṣanurlar ḳubbe-i mînâ-yı gerdûn ḫûn-çegân olmuş 

Bu demlerde görenler deşt ü küh-sâr içre bârânı 
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[33b] 

5 Degül kûh üzre lâle dest-bürd-i tâb-ı germâdan 

Müẕâb olmaḳda kân-ı gevheriñ la‘l-i dıraḫşânı 

 

6 Hevâ tâ şöyle germâdur ki pervâne ḫırâşından 

Mekân-ı râḥat itmiş dâmen-i şem‘-i fürûzânı 

 

7 Bu demlerde hevâlar mu‘tedil olmaḳ ne ḳâbildür 

Meger ol gevher-i iḥsân-ı luṭf ü merḥamet kânı 

 

8 Ḥabîb-i Ḥażret-i Ḥaḳḳ Aḥmed-i Muḫtâr kim oldur 

Şefâ‘at mülkinüñ ‘âdil-i mekârim-kâr sulṭânı 

 

9 Cihânı i‘tidâl-i meşrebinden ḥiṣṣe-dâr itse 

Olurdı mihr-i enver bâġ-ı dehriñ verd-i ḫandânı 

 

10 O mihr-i evc-i ḥikmetdür ki feyż-i ẕât-ı pâkiyle 

Cihâna eyledi kân-ı şerî‘at gevher-efşânı 

 

11 O mâh-ı burc-ı raḥmetdür ki rûşen ḳıldı ser-tâ-ser 

Şeb-i ẓulmet-nümâ-yı küfr iken bu çarḫ-ı vîrânı 

 

12 O şem‘-i encümen-pîrâ-yı re’fetdür ki olmuşdur 

Sürûş-ı ġayb anıñ pervâne-i nûr-ı firâvânı 

 

13 O bir nûr-ı İlâhîdür ki olmuşken cihân târîk 

Fürûzân eyledi ḳandîl-i tâb-endâz-ı îmânı 

 

14 Degül ebr-i mu‘anber ḫüsrev-i mülk-i sa‘âdetdür 

Ḳuruldı farḳına ebr-i siyehden çetr-i ḫâḳânî 
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15 Dıraḫt-ı ḫuşk-ı berg-âlûde oldı feyż-i ḳurbından 

Nihâl-âsâ nola sebz olsa farḳ-ı âl-i ẕî-şânı 

 

16 O şehdür kim cihân-peymâlıġ itdi zîr-i zînetde 

Burâḳ-ı nûr-per mânend-i evreng-i Süleymânı 

 

17 O şehbâz-ı sebük-perdür o esb-i nûr-sîmâ kim 

Güẕâr eylerdi ḳaṣd itse eger ṣaḥrâ-yı imkânı 

 

18 Zihî raḫşıñ mülk-i pervâz-ı evc-ârâ ki ṭayy itdi 

Mis̱âl-i rûḥ-ı pâke mü’minân gerdûn-ı gerdânı 

 

19 Zihî ṭâvûs-ı cennet kim tamâmen dehri geşt eyler 

Güẕâr itmezden evvel tîr-i ceste-cây-ı peykânı 

 

20 Eger ḳaṣd itse bî-şek ‘âlemi devrân kesr ider 

Berîd-i nûr-ı naẓra eyleyince pây-ı cünbânı 

 

[34a] 

21 O raḫş-ı berḳ-cevlânıñ bulınmaz mis̱li dünyâda 

Ḫuṣûṣâ server-i ‘âlem müşerref eyleye anı 

 

22 Şeh-i ḥikmet-serîr-i enbiyâ leşker-i cihân-dâr 

Ki olmuşdur şeref-yâb-ı ḳudûmuñ ‘arş-ı Raḥmânî 

 

23 Ne mümkin lâne-sâz-ı naḫl-ı gerdûn-sây-ı vaṣfıñda 

Eger yüz biñ yıl itse murġ-ı fikrim bâl-cünbânî 

 

24 Vüṣûl-i menzil-i medḥiñ ne ḳâbil ḥaşre dek itse 

Kümeyt-i berḳ-yâbî-i ẕihn-i vaḳḳâdım şitâbânı 
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25 Murâdım bir sitâyişdir ḫuṣûsâ intisâbıñla 

Şeref-yâb eylemiş luṭf-ı Ḫudâ ben nâ-be-sâmânı 

 

26 Ḫıdîv-i dâd-kâra pâdişeh-bende Ḫudâvendâ 

Ki şer‘iñdir iden âsûde-dil erbâb-ı îmânı 

 

27 Ḳuṣûrum midḥat-i ẕâtıñda gerçi bî-nihâyetdir 

Ki her lafẓımda var ṣad gûne güstâḫî-i nâdânî 

 

28 Yine âmmâ ümîdim dergehiñden luṭf u iḥsândır 

Vücûd-ı pâkiñ olmuş şeb-çerâġ-ı mekremet kânı 

 

29 Kerem-ver Dâverâ bîçâregân-perver şehen-şâhâ 

Eyâ bîmâr-ı ‘iṣyânıñ müheyyâ-sâz-ı dermânı 

 

30 Niyâzım ḫâk-i pâyıñdan budur ṣad-gûne ḫacletle 

O dem ki tâb-ı maḥşer eyleye dil-teşne insânı 

 

31 Olup sîr-âb-geşte âb-ı ḥayvân-ı şefâ‘atdan 

Gürûh-ı ümmetiñle cây idem Firdevs-i Rıḍvânı 

 

32 Yeter ṭûl-ı süḫan semt-i ṣalâta sâlik ol Kâşif 

Reh-i ḫâhişde itdiñ ḫayli pey-der-pey ḳalem-rânî 

 

33 Cihân tâ şeş-cihâtı eyleyüp menzil-geh-i ecsâm 

Felek tâ eyleye ümm-i ḥavâdis̱ çâr-erkânı 

 

[34b] 

34 Ṣalât-ı bî-nihâyet hem selâm-ı lâ-yu‘add olsun 

O şâhen-şâh-ı kevneyniñ ḳarîn-i rûḥ-ı ẕî-şânı 
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[KÂŞİF] 

(Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün) 

 

1 Âh eyledikçe âteş-i dil kim ‘ayân olur 

Meş‘al-fürûz-ı ḳâfile-i bî-dilân olur 

 

2 Âh eyledikçe ḳâmet-i ḫam-geştemiz bizim 

Ser-pençe-i maḥabbete tîr ü kemân olur 

 

3 Âh eyledikçe şu‘le-i gerdûn-güdâzımız 

Dâġ-ı derûn-ı mihr ü meh-i âsumân olur 

 

4 Âh eyledikçe dûd-ı dil-i pür-şerârımız 

Şâhen-şeh-i maḥabbete bir sâye-bân olur 

 

5 Âh eyledikçe lem‘a-i ṣarṣar-ḳarîn-i dil 

Zevraḳçe-i maḥabbete bir bâd-bân olur 

 

6 Âh eyledikçe sûz-ı maḥabbetle dûd-ı dil 

Feyż-i zülâl-i ḥikmete bir nâv-dân olur 

 

7 Âh eyledikçe her şerer-i şu‘le-bârımız 

Tâbende şem‘-i meclis-i kerrûbiyân olur 

 

8 Âh eyledikçe şu‘le-i gevher-fürûġumuz 

Bir naḫl-i cevherî-i ṭarab-gâh-ı cân olur 

 

9 Âh eyledikçe ḥalḳa-i dûd-ı kebûdumuz 

Serv üzre ṭâ’ir-i ġama bir âşiyân olur 

 

10 Âh eyledikçe şu‘le-i ser-tîzimiz bizim 

Şemşîr-bâz-ı şu‘bede-gâh-ı cihân olur 
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11 Âh eyledikçe şu‘le-i mevzûnumuz bizim 

Dâdâr-ı ‘aşḳa bir ‘alem-i zer-nişân olur 

 

12 Âh eyledikçe nâzil olup ṣad-şerâremiz 

Ṣaḥrâ-yı sîne ṭa‘na-zen-i gülsitân olur 

 

13 Âh eyledikçe lem‘a-i dil şu‘le-pûş olur 

Cismim naẓîr-i daḫme-i âteş-feşân olur 

 

14 Âh eyledikçe bâd-ı semûm-ı Ḥicâz-ı ‘aşḳ 

Üftâde-sâz-ı ḳâfile-i düşmenân olur 

 

[35a] 

15 Âh eyledikçe sûz ile dil dûd-ı ḫam-be-ḫam 

Bâlâ-yı ḳubbe-i felege nerdübân olur 

 

16 Âh eyledikçe şu‘le-i ‘âlem-güdâzımız 

Ṭûfân-ı dûd-ı ḥasrete berḳ-i cihân olur 

 

17 Âh eyledikçe germî-i tâb-ı ġamıñla dil 

Bâġ-ı ümîd-i ḫâhişe bâd-ı ḫazân olur 

 

18 Âh eyledikçe silsile-i şu‘lemiz bize 

Zerrîn-bend-i pây-ı Zelîḥâ-yı cân olur 

 

19 Âh eyledikçe şûle-i nihâl-fürûġ-ı dil 

Gülşen-feżâ-yı sînemize erġavân olur 

 

20 Âh eyledikçe şiddet-i sûz-ı ġamıñla dil 

Ḍaḥḥâk-ı çarḫa Gâve-i âhen-gerân olur 
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21 Âh eyledikçe derd-i ḳuṣûrum şümâr idüp 

Her nevk-i şu‘le sîne-i nefse sinân olur 

 

22 Zîrâ ‘ilâc-ı ṣa‘b bunuñ Kâşifâ meger 

Ol şeh ki ḫâk-i pâyı cevâhir-nişân olur 

 

23 Luṭfın mu‘în-i cân-ı ma‘âṣî ḳarîn ide 

K'anıñla ‘avn-i Ḥażret-i Bârî ‘ayân olur 

 

24 Şâh-ı Rüsül netîce-i gül mürşid-i sübül 

Kim ḫâk-i râhı ḥasret-i deryâ vü kân olur 

 

25 Ḥırz itse ḫâk-i pâyını bir mîş-i nâ-tüvân 

İşkeste-sâz-ı bâzû-yı bebr-i beyân olur 

 

26 İksîr-i feyż ḫâke ḳarîn olsa şübhesiz 

Zer ‘âlem içre seng gibi râygân olur 

 

27 Ḥırz itse ḫâk-i dergeh-i ḫâṣiyyet-âverin 

Bî-dest ü pây-ı kûçe-i ġam Ḳahramân olur 

 

28 Ol şâhdır ki pâdişehân-ı felek-cenâb 

Ancaḳ der-i sa‘âdetine pâs-bân olur 

 

29 Ol şâhdır ki bâdiyye-i rüstâḫîzde 

Mesrûr-sâz-ı ḳavm-i felâket-nişân olur 

 

30 Ol şâhdır ki ‘arṣa-i mücrim-güdâzda 

Her bir kelâmı yâver-i ṣad-nâ-tüvân olur 
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[35b] 

31 İḫlaṣla ṣalâtına şuġl itse bir ġamîn 

Rûz-ı cezâda luṭfı ile şâd-mân olur 

 

32 Lebler hücûm-ı sûz-ı ḳıyâmetle çâk olup 

Ol dem ki ḫalḳ nâle-zen-i el-amân olur 

 

33 Cûy-ı ḥayât-baḫş-ı şefâ‘atle ol kerîm 

Sîrâb-sâz-ı cân u dil-i teşnegân olur 

 

34 Bir bendegîdir ol şehe Kâşif murâd olan 

Kem-ḳaṭre feyżi ile yem-i bî-kerân olur 

 

35 Yoḫsa cihânda var mıdır ol lafẓ-ı ḫûb kim 

Şâyân-ı vaṣf-ı pâdişeh-i ins ü cân olur 

 

36 Ṭûl-i süḫan yeter yeter ey kilk-i kec-ḫırâm 

Ṭûl-i süḫan medâr-ı ḫaṭâ-yı zebân olur 

 

37 Vird-i ṣalâtı zîb-i zebân eyle kim ṣalât 

Ol dem ki nûr-pâş-ı ḥarîm-i cinân olur 

 

38 Ẓulmet-serây-ı ḫâṭırı pür mâh-tâb idüp 

Ol mâh-tâba cürm ü ma‘âṣî ketân olur 

 

39 Ol ḫıdmeti edâ idelim gel şitâb ile 

Ümmîddir ki bâ‘is̱-i vaṣl-ı cinân olur 

 

40 Ol zemzemeyle âfet-i murġân-ı ma‘ṣiyet 

Me’mûldür ki devḥa-i dilden remân olur 
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41 Rûḥ-ı şerîf-i ḥażrete yüz biñ ṣalât ola 

Tâ naḳş-ı nâs zîb-i zücâc-ı zamân olur 

 

42 Ṣoñra çehâr-yârına hem âl-i pâkine 

Tâ şekl-i şems-i şemse-i saḳf-ı cihân olur 

 

[KÂŞİF] 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Ẓuhûr itdi çemenden leşker-i Nevrûz-ı sulṭânî 

Ḳuruldı yâsemenden ṣaḥn-ı bâġa çetr-i ḫâḳânî 

  

2 Olup şâh-ı bahâra sebze evreng-i zümürrüd-fâm 

Aña mîḫ-ı zer oldı nergis-i rengîn-i büstânî 

 

[36a] 

3 Süvâr oldı sipeh-sâlâr-ı gül bir esb-i zîbâya 

Nümâyân eyledi serv-i çemen tûġ-ı perîşânı 

  

4 Müheyyâ oldı ser-tâ-ser sipâh-ı mülket-i gülşen 

‘Aceb mi berg-i sûsen ẓâhir itse tîġ-ı bürrânı 

 

5 Nefîr-i sîne-sûz-ı mih-ter-i bülbül idüp te’s̱îr 

Ser-â-pâ rezme teşvîḳ eyledi ceyş-i gülistânı 

 

6 Tehemten-veş kemân-ı Rüstemi der-dest idüp bî-bâk 

Sipâh-ı berde itdi tîr-i bârân ebr-i nîsânî 

 

7 Degüldür berg-i ḥamrâ câ-be-câ meydân-ı gülşende 

İder ‘ayyâr-ı gülbün cünd-i berde âteş-efşânî 
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8 Yine şâḫ-ı semenler her ṭarafdan eyledi ẓâhir 

Kemend-i pür-şikenc-i pür-ḫam u pür-çîn-i reyḥânı 

 

9 Sipâh-ı nev-bahârı eyledi taḫlîṣ âḫir-kâr 

Gürûh-ı cünd-i deyden merzbûm-ı ṣaḥn-ı bustânı 

 

10 Olup eşcâr-ı gülşen bende-i fermânı ser-cümle 

Yine ta‘mîre âġâz eyledi ol mülk-i vîrânı 

 

11 Çenâr-ı bâġ nâ-çâr eyledi el arḳası yerde 

Görince naḫl-ı bîdiñ pençesinde tîġ-ı raḫşânı 

 

12 ‘Aceb def‘ eyledi ser-leşker-i gül cünd-i sermâyı 

Meger ḥırz itdi ḫâk-i dergeh-i sulṭân-ı ẕî-şânı 

 

13 Ḫıdîv-i mülket-i raḥmet ḳalem-rev perver-i ümmet 

Şeh-i taḫt-ı risâlet ‘âlemiñ şâh-ı cihân-bânı 

 

14 Ḥabîb-i muḥterem dermân-ı ‘âlem efḍal-i âdem 

Mekârim mülkinüñ erḥam mürüvvet-kâr-ı sulṭânı 

 

15 Gül-i gülzâr-ı "ev-ednâ" hezâr-ı ravża-i isrâ 

Müşerref-geşte-i bâġ-ı cinân-ı bezm-i Sübḥânî 

 

16 Zihî nîsân-ı raḥmet kim ṣadef-veş eyledi leb-rîz 

Zülâl-i feyż-baḫşâ-yı dehânı çâh-ı vîrânî 

 

17 O sulṭân-ı Süleymân-bendedir kim oldı emriyle 

‘Aṣâ mişkât-ı dest-i bendesinde şem‘-i nûrânî 

 

18 O baḥr-ı mu‘cizâtıñ selsebîl-i bâġ-ı Ḫuld-âsâ 

Benân-ı pâki icrâ eyledi âb-ı firâvânı 
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[36b] 

19 Nümâyân itmeseydi dest-i luṭfı meş‘al-i şer‘î 

Ne mümkindi bulunmaḳ semt-i şeh-râh-ı müselmânî 

 

20 Ne ḳâbildi ḫalâṣ olmaḳ ẓalâm-ı câhiliyyetden 

Fürûzân itmeseydi dest-i luṭfı şem‘-i îmânı 

 

21 Kerîmâ dâd-ger-i Dârâ eyâ dest-i şefâ‘atle 

Mücellâ eyleyen mir’ât-ı ḳalb-i ehl-i ‘iṣyânı 

 

22 Niyâzım dergehiñden böyledir kim Kâşif-i zârıñ 

Olup şîrîn-meẕâḳ-ı iltifâtıñ ṭûṭî-i cânı 

 

23 Ṣafâ-baḫşâyî-i âyîne-i nûr-ı hidâyetle 

Ola bebġâ-yı şekker-zâr-ı ḳaṣr-ı bâġ-ı Rıḍvânı 

 

24 Yeter güstâḫî-i güftâr ey dil lâyıḳ-ı âdâb 

Reh-i itmâma şimden ṣoñra itmekdir ḳalem-rânı 

 

25 Felek bergeşte-i dest-i irâdet olmayup tâ kim 

Yed-i taḳdîr-i îcâd eyleye eczâ-yı insânı 

 

26 Ṣalât-ı pür-ḥisâb olsun o şâhen-şâh-ı kevneyniñ 

Hemîşe reh-neverd-i ṭarf-ı bezm-i rûḥ-ı ẕî-şânı 
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[FEHÎM] 

(Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Dün gice çarḫa kim ‘itâb itdim 

Ḥaşre dek vaḳf-ı ıżṭırâb itdim 

 

2 Eyleyüp âhım âsumân-ı dehüm 

Şu‘lesin nâyib-i şihâb itdim 

 

3 Bâd-ı dâmân-ı âh ile mihri 

Âteş-efrûz u tef ü tâb itdim 

 

4 Tâb-ı dilden ketân-ı pîreheni 

Reşk-fermâ-yı mâh-tâb itdim 

 

5 Öyle bed-aḫterim ki mihr ü mehi 

Bâ‘is̱-i ẓulmet-i seḥâb itdim 

 

[37a] 

6 Târ u pûd-ı sîyâhî-i şebden 

Çihre-i baḫtıma niḳâb itdim 

 

7 Ḫîre mest-i mey-i ġamım ki ne dem 

Meyl-i keyfiyyet-i şarâb itdim 

 

8 Eyleyüp şîşesin şikest evvel 

Nefes-i germ ile müẕâb itdim 

 

9 Nuḳl içün aña âteş-i dilden 

Aḫker-i dâġımı kebâb itdim 
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10 Ṣoñra itdim leb-âşinâ anı 

Ya‘nî nûş-ı şarâb-ı nâb itdim 

 

11 Çün su’âl-i "Elestü Rabbiküm"e 

Bî-muḥâbâ "belî" cevâb itdim 

 

12 Biñ belâ vü ‘aẕâb olup teklîf 

Âteş-i ‘aşḳı irtikâb itdim 

 

13 ‘Aşḳa itdim teveccüh ü iḳbâl 

Ẕevḳ-i ‘âlemden ictinâb itdim 

 

14 Nüsḫa-i derd-i ‘aşḳdan ammâ 

Ol belâlar ki intiḫâb itdim 

 

15 Çeşmime intiḫâb-ı bîdârî 

Baḫtıma intiḫâb-ı ḫâb itdim 

 

16 Şu‘le-sûz-ı âteşim ki tâbımdan 

Zühre-i ḥüsn-i ‘aşḳı âb itdim 

 

17 Ṭurra-i yâri sûziş-i dilden 

Ġıbṭa-i zülf-i pîç ü tâb itdim 

 

18 Yine bir şûḫa oldı dil ‘âşıḳ 

Yine cânım belâ-me’âb itdim 

 

19 Fikr idüp çeşm-i mestin ol şûḫuñ 

Meşreb-i ṭab‘ımı ḫarâb itdim 

 

20 Âteşîn ḫançer-i nigâhından 

Sînemi dûzaḫ-ı ‘aẕâb itdim 
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21 Feyż-i ‘aks-i ḫayâl-i ḥüsninden 

Cânı leb-rîz-i âfitâb itdim 

 

22 Ḫavf-ı çeşm ile sîne-i rîşim 

Tîġ-ı müjgânıña ḳırâb itdim 

 

[37b] 

23 O teẕervem ki bîm-i şâhînden 

Meskenim çengel-i ‘uḳâb itdim 

 

24 Gûş ḳıl ey perî ża‘fımdan 

Ġâ’ibâne saña ḫiṭâb itdim 

 

25 Bîm-i kâfir-nigâh-ı ġamzeñden 

Terk-i eslâb-ı bâ-ṣavâb itdim 

 

26 Tövbe it ẓulm ü cevrden yoḫsa 

‘Arż-ı şâh-ı felek-cenâb itdim 

 

27 Şehriyâr-ı peyemberân Aḥmed 

Ki rehinde yüzüm türâb itdim 

 

28 O şehen-şeh ki medḥ-i ḫulḳından 

Ḳalemim kân-ı müşk-nâb itdim 

 

29 Feyż-i na‘tıyla defter-i şi‘rim 

Nüsḫa-i vird-i şeyḫ ü şâb itdim 

 

30 Her günâhım ümîd-i ‘afv ile 

Dâġ-ı sûz-ı dil-i s̱evâb itdim 
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31 Her du‘â k'eyledim dil-i zâra 

‘Avn-i ‘aşḳ ile müstecâb itdim 

 

32 Nice vaḳt idi nâ-murâd idi dil 

Yâd-ı luṭfıyla kâm-yâb itdim 

 

33 ‘İlm-i faḳrı ile olup ‘âmil 

Terk-i mülk-i Efrâsiyâb itdim 

 

34 Her zamân dir ḳażâña luṭfından 

Gülşen-i dehri feyż-yâb itdim 

 

35 Dûd-ı ‘ûd-ı ‘abîr-i aḫlâḳın 

Her ne ‘âlemde kim seḥâb itdim 

 

36 Ḫûşe-i kişt-zârını nâfe 

Âb-ı bârânını gül-âb itdim 

 

37 Oḳumaḳda ḳader bu ebyâtı 

Tîġını mâlikü'r-riḳâb itdim 

 

38 Ser-i engüşt-i tîr-i nuṣretini 

Ḫûn-ı a‘dâ ile ḫıḍâb itdim 

 

[38a] 

39 Devr-i eflâk-i ‘ahd-i ‘adlinde 

Men‘-i aḥkâm-ı inḳılâb itdim 

 

40 Nûr-ı evvel bunuñla faḫr eyler 

Ki vücûdına intisâb itdim 
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41 Ezmine her zamân bunı söyler 

Ki ẓuhûrına çoḳ şitâb itdim 

 

42 Çarḫ dir kim Burâḳ-ı rif‘atine 

‘Arş u kürsî iki rikâb itdim 

 

43 Târ u pûd-ı şu‘â-ı ḫurşîdi 

Ḫayme-i re’yine ṭınâb itdim 

 

44 ‘Arş-ferşâ nevâ-yı na‘tıñla 

Şi‘rimi zîb-i nüh-ḳıbâb itdim 

 

45 Feyż-i medḥiñle noḳṭa-i şi‘rim 

Levḥ-i fihrist-i ṣad-kitâb itdim 

 

46 Vaṣfıñ itdikçe cebhe-i ṭab‘ım 

Ġarḳ-ı mevc-i ḫoy-ı ḥicâb itdim 

 

47 Benem ammâ o naẓm-pîrâ kim 

Dehri pür-gevher-i ḫoş-âb itdim 

 

48 Cûş ḳıldıḳça ḳulzüm-i ṭab‘ım 

Âfitâb u mehi ḥabâb itdim 

 

49 Germî-i sûz-ı reşkle ḫaṣmıñ 

Lücce-i ṭab‘ını serâb itdim 

 

50 Olalı müstefîż-i ṭab‘-ı selîm 

Böyle bir na‘t-ı müsteṭâb itdim 

 

51 Tâ ümîd-i şefâ‘atiñle Fehîm 

Diye ‘iṣyân-ı bî-ḥisâb itdim 
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52 Budur ümmîd o ‘âṣîye diyesiz 

Ki şefâ‘atle behre-yâb itdim 

 

[VESÎM] 

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Zihî bir şeb ki âġûşa çekerdi mâh-ı tâbânı 

Zihî bir şeb k'idi âbisten-i ṣubḥ-ı dıraḫşânî 

 

 

[38b] 

2 Gelüp kâşâne-i çeşmimde ol şebde muḳîm oldı 

Sefer-ger dîde ḫâb u nâz-perver ḳıldı mihmânı 

 

3 Dil-i âyîne-girdârımda ‘aks-i şâhid-i ma‘nî 

Nümâyân oldı cevlân ile devrânî vü raḳṣânî 

 

4 Sepîde dem ki ḫâṣ u ‘âm-ı rûz-ı rûşen-i ḫurrem 

Revân cûşân ḫurûşân hem-çü mevc-i baḥr-ı ‘ummânî 

 

5 Zihî ‘izzet didim bu nîk-baḫtân-ı sa‘âdet-mend 

Ziyâret eyler el-ḥaḳ dergeh-i sulṭân-ı devrânı 

 

6 Süleymân-ı zamân Maḥmûd Ḫân ol ‘Âdil-i Ġâzî 

Şehen-şâh-ı cihân-gîr âb-ı rûy-ı Âl-i ‘Os̱mânî 

 

7 Faḳîr-i zâr da ol nîk-baḫtânı idüp ta‘ḳîb 

Revân oldum kemâl-i şevḳ ile üftân ü ḫîzânı 

 

8 Ke’enne ḫâṣ bâġçeniñ ser-i râhı idi yurdum 

O câda bulmuş idi kes̱ret-i züvvâr noḳṣânı 
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9 Nigâh idüp aña çeşm-i baṣîret ‘ayn-ı ‘ibretle 

Mis̱âl-i âyîne oldum o câyıñ deng ü ḥayrânı 

 

10 Birûnı hem-ser-i eflâk bir ḥıṣn u ḥaṣîn gördüm 

Derûnu ġıbṭa-fermâ-yı ṣafâ-yı bâġ-ı Rıḍvânı 

 

11 Duḫûle var mıdır ruḫṣat diyü ol dem didim yâ Rab 

Bu bâġ-ı dil-güşânıñ yoḳ mı der-bân-ı nigeh-bânı 

 

12 Duḫûl el-ḥaḳ bu bâba feyż-i isti‘dâda vâbeste 

Bu dergâh-ı muḳaddes neylesün ḥurrâs u der-bânı 

 

13 Nidâ ḳılsa gelür ‘aks-i ṣadâ lâ-büd münâdîye 

Mis̱âl-i nâle-i ḫum u ṣadâ-yı kûh-ı nîsânî 

 

14 Nidâ idüp didim ḥasretle ez-cân u dile yâ-Hû 

Duḫûle bu ġarîb-i zâra var mı izn-i Rabbânî 

 

15 Berîd olup didi bir ḫırḳa der-ber baña yâ men Hû 

Ḳademtü ḫayr maḳdem merḥaben bik cennet-i büşrânî 

 

16 Be-dîdem çîz hâ dîde nedîde gûş ne-şinîde 

Der-ân gülşen-serâ bâ-himmet-i merdân-ı Yezdânî 

 

17 Ber-aġṣân diraḫt-ı ser-bülendî âşiyân dâred 

Be-per ü leb ki bâlâ ez-hümâ-yı evc-i Rabbânî 

 

18 Revân oldum sûy-ı cânâna dest-âvîz-i cân ber-kef 

Neşâṭ u inbisâṭ ile ḫırâmânî ḫırâmânî 
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 [39a] 

19 Ṣu‘ûd eyler iken bâlâya ben ṣavb-ı yemînimden 

Ẓuhûr itdi şimâlimden berî bir şaḫṣ-ı nûrânî 

 

20 Vesîm-i zâr iken sırr-ı Kelîm oldum ‘aṣâ-ber-kef 

Güẕâr itdikde ser-germ-i tecellî ol ḫıyâbânı 

 

21 Çıḳup ol ṣaḥn-ı bâlâya hezârân şevḳ ile gördüm 

Bu bir gülşen- serây-ı ḳuds kim yoḳ ḥadd ü pâyânı 

 

22 Hevâsı rûḥ-baḫşâ âb-ı selsâli revân-efzâ 

Ezâhîri muṭarrâdır ḳamu dil-keş diraḫtânı 

 

23 ‘Aceb bûstân-serâ nûr-ı basîṭ-i nüzhet-efzâ kim 

Dıraḫşân revzen ü bâm u derinde mihr ü Sübḥânî 

 

24 Diraḫtân-ı naḫl-ı raḥmet şâḫları mîve-i ḥikmet 

Heme kerrûbiyân-ı ḳuds murġân-ı ḫoş-elḥânı 

 

25 Temâşâ itdim ol her dem bahâr-ı cennet-âbâdı 

Yoḳ ol cây-ı feraḥ-zânıñ tebistânı zemistânı 

 

26 Dem-i dey-mâh bî-bergîden âsûde ṣafâ-sûde 

Hemîşe i‘tidâl üzre fuṣûl-i çâr-erkânı 

 

27 Teṣâdüm idemez bâd-ı ḫazân dest-i teṭâvülle 

Emîn idi şitâdan ser-be-ser evrâḳ-ı aġṣânı 

 

28 Ḳamu eşcârı hep es̱mâr-ı gûnâ-gûn ile memlû 

Muṭarrâ raṭb u ra‘nâ dâ’imâ bâḳî degül fânî 
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29 Gül ü nesrîn-i ezhârı şüküfte dûd-ı ‘anber-bû 

Nesîm-i rûḥ-baḫş-ı hem-dem-i enfâs-ı Raḥmânı 

 

30 Ḫalîl-âsâ fütâde oldum ol berd ü selâm içre 

Es̱er yoḳ nârdan nûr-ı basîṭ olmuş idi her yanı 

 

31 Nihâl-i gülbün-i bâġ-ı İlâhî ṣıbġatullâhî 

Dem-â-dem nâle-senc-i naġme-pîrâ ‘andelîbânı 

 

32 Ṭulû‘ itdi netîce maṭla‘-ı burc-ı kerâmetden 

Zihî bedrü'd-dücâ necmü'l-hüdâ bir şems-i raḫşânî 

 

33 Gülistân vech-i pâki la‘l-i nâbı ġonca-i ra‘nâ 

Gül-i ḫandânı ḥüsn-i ḥâli ṭîb-i ḫulkı reyḥânî 

 

34 Medîne ‘ilm odur bâbıdır anıñ Ḥaydar-ı Kerrâr 

Ebû-bekr ü ‘Ömer ‘Os̱mân ‘Alîdir çâr-erkânı 

 

35 Ne mümkin vaṣf-ı ḥüsn ü ḫulḳını naẓm u beyân itmek 

Getürsek bir yere Ḥassân u Saḥbân-nükte-sencânı 

 

[39b] 

36 Görüp ol şehriyâr-ı mülk-i vaḥyi pîş-gâhında 

Vesîmâ şevḳ ile oldum s̱enâ-ḫânı ġazel-ḫânı 

 

37 O dergâh-ı muḳaddesde görüp ol ẕât-ı ẕî-şânı 

Bedaḫşân içre buldum gûyıyâ bir la‘l-i raḫşânı 

 

38 Daġıtma ol ruḫ-ı gülgûna zülf-i ‘anber-efşânı 

Perîşân eyleme zinhâr dilhâ-yı perîşânı 
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39 Getürdi ihtizâza medd-i âhım ḳadd-i mevzûnuñ 

Ṣalındırdım niyâz ile ben ol serv-i ḫırâmânı 

 

40 Cemâli maḥv ider nûruyla ḳurṣ-ı şems-i tâbânı 

Baña ‘arż -ı tecellî eyledi bir maḥbûb-ı Raḥmânî 

 

41 Cemâli nûr-ı maḥż u meclisi reşk-âver-i Firdevs 

O mihr-i ḥüsne bir ẕerre degüldür mâh-ı Ken‘ânî 

 

42 Heme kerrûbiyân züvvâra murġân ḳuds-i ṭayyâr 

Şehen-şâh-ı serîr-i "Lî-ma‘allâh" nûr-ı Sübḥânî 

 

43 Külâh-ber-ser ridâ vü ḫırḳa der-ber taḫt-ı ḳudsîde 

Nümâyân oldı gördüm nâ-geh ol sulṭân-ı ẕî-şânı 

 

44 Ser-â-pâ câme-i beyżâda ḳâ‘id nâz-ı bâlişde 

Temâşâ eyledim gûyâ ṣadefde dürr-i ġalṭânı 

 

45 Görince bende-i müştâḳ-ı dîdârın ḳıyâm itdi 

Didim ḥaddim degüldür böyle tebcîl-i firâvânî 

 

46 Cülûs ile yine şâhâne evreng-i risâletde 

Amân rûḥ-ı revânım pâdişâhım cânımıñ cânı 

 

47 Naẓar ḳıl ḳatre-i mercân-ı baḥr-ı çeşm-i giryâna 

Ġam-ı ‘aşḳıñla seyr it mevce-i yâḳût-ı rummânî 

 

48 Gehî dirdim ki bu Monlâ Celâle'd-dîn-i Rûmî'dir. 

Bu vech ile dil-i müştâḳ-ı zâr eylerdi cevlânı 

 

49 Velî "‘İlm-i Ledün" ilhâm-ı Rabbânîyle sırrımdan 

‘Ayân oldı baña kim ol durur maḥbûb-ı Raḥmânî 
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50 Şehen-şâh-ı serîr-i "Ḳâbe Ḳavseyn" Aḥmed-i Mürsel 

Ki oldur mülket-i kevneyn ü cinn ü ins sulṭânı 

 

[40a] 

51 Şefî‘ü'l-müẕnibîn ü raḥmeten li'l-‘âlemîn oldur 

Nola âb-ı şefâ‘at şüste ḳılsa çirk-i ‘iṣyânı 

 

52 Ḥadîs̱inde buyurdı "Men reânî ḳadr" ey el-ḥaḳ 

O şems-i ẕâtı gördüm ‘ayn-ı ‘ibretle be-ḥaḳḳânî 

 

53 Zemîn-bûs-ı celâlinde idüp ḳaddim dü-tâ ḳıldım 

Taḥiyyât u dürûd-ı bî-nihâye ẕikr-i Raḥmânî 

 

54 Kef ü pây-ı yed-i beyżâsın itdim şevḳ ile taḳbîl 

İdüp âdâb ile mâlîde rûy-ı çeşm-i giryânı 

 

55 Didim sen şem‘-i nûr-ı lâ-yezâlîsin ben ol şem‘iñ 

Hemîşe olmışam pervâne-i sûzân-ı gerdânı 

 

56 Ḫalîlim nâr-ı ‘aşḳıñ dilde oldı nârdan gülzâr 

Ẕebîḥim tîġ-ı ġamzeñ itdi cânım kebş-i ḳurbânî 

 

57 Zülâl-i vuṣlatıñ ‘aṭşânıyım ey menba‘-ı raḥmet 

Ne var âb-ı şefâ‘at birle reyyân it bu ‘aṭşânı 

 

58 Demâġ-ı cânımı ḳıl raḥmet-i Raḥmân ile pür-bû 

Gül-i bâġ-ı şefâ‘atle pür eyle ceyb ü dâmânı 

 

59 Eyâ bedrü'd-dücâ necmü'l-hüdâ şemsü'ḍ-ḍuḥâ luṭf it 

Ki sensin eyleyen şebhâ-yı târı ṣubḥ-ı nûrânî 
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60 Yolum ḳaṭ‘ itdiler bir iki düşmen nefs ile şeyṭân 

Biri gürg-i derende birisi ġûl-i beyâbânî 

 

61 Ẓahîr-i mücrimânsın pençe-i şerr-i firîbinden 

Ḫalâṣ it luṭf u iḥsân ile dâmân u girîbânı 

 

62 Niẓâma bend iden ḥablü'l-metîn-i emr-i ‘adliñdir 

Zemîni vü zamânı âsumân-ı çarḫ-ı gerdânı 

 

63 Çeh-i ‘iṣyâna delv-âsâ vücûdum oldı üftâde 

Yed-i ṭûlâ-yı ‘avniñle çıḳar bu zâr-ı nâlânı 

 

64 Taḥammül idemem tâb u firâḳa bârî ḫâb içre 

Viṣâliñle gehî şâd eyle bu bî-ṣabr u sâmânı 

 

65 Ġubâr-ı ḫâk-i pâyıñ çeşm-i câna kuḥl-i bînişdir 

Cihânda tûtiyâyı neyleyim kuḥl-i Ṣıfâhânı 

 

66 Sen ol ser-çeşme-i ḥikmet muḥîṭ-i baḥr-ı raḥmetsin 

Ki bir ḳaṭre degül Loḳmân u Eflâṭûn-ı Yûnânî 

 

[40b] 

67 Ruḫuñdan ẕerredir bu nüh-ḳıbâb üzre degül ḫurşîd 

Lebiñden ḳaṭredir bu heft deryâ âb-ı ḥayvânı 

 

68 Vesîmâ küllü sırrın câveze'l-is̱neyn ḥükmin bil 

Dü-leb üzre bu sırrı alma nâ-çâr oldı kitmânı 

 

69 Bu bezmiñ cür‘a-nûş-ı ‘ârifi küllü'l-lisândır hep 

Siyeh-mest-i cünûndur ol şarâbıñ cümle rindânı 
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70 Felek levḥ âfitâb-ı pür-żiyâ zerrîn varaḳ olsa 

Ḳalem eşcâr midâd ebḥâr-ı mevc-engîz-i cûşânî 

 

71 Yazılsa ṣıġmaya ḫulḳ-ı ‘aẓîmi ṣuḥf-ı eflâke 

Kitâb-ı vaṣfınıñ bir noḳṭa-i elfâẓ-ı ‘unvânı 

 

72 Ẕî-vaṣf-ı ḥüsn-i ḫulḳeş der taḥayyür mânde rûḥu'l-ḳuds 

Çi Şevket çi ‘Alî-yi Nâṣır u ‘Örfî vü çi Ḫaḳânî 

 

73 Ḳalem şod sîne çâk ender nebeşni ḥüsn-i ḫulḳeş râ 

Be-‘acz âmed ẕî-vaṣfeş mekeştî-i taḳdîr-i Rabbânî 

 

74 Ḥaẕer iṭnâbdan îcâz-ı naẓm-ı ḫatm-i güftâr it 

Ḳaṣîde ḫûb-ı ra‘nâ ḫâb-ı nâme buldı pâyânı 

 

75 Füzûn evrâd-ı tesbîḥ-i melâ’ikden sitâyişle 

Sipâs-ı bî-ḳıyâs ü ṣad taḥiyyât-ı firâvânî 

 

76 Birûn i‘dâd-ı enfâs-ı ḫalâ’iḳden selâm ile 

Ṣalât-ı bî-şümâr u bî ‘ad ü bî-ḥadd ü pâyânî 

 

77 Revân-ı pâkine aṣḥâb u âline nis̱âr olsun 

Füyûżât-ı İlâhî gevher-i bârân-ı Raḥmânî 
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[NÂ’İLÎ] 

Der-Menḳabe-i Gül-i Gülzâr-ı Risâlet Maḥbûb-ı Rabb-ı ‘İzzet Ḥażret-i 

Muḥammed Muṣṭafâ Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 

 

(Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün) 

 

1 Nuṭḳ-âferîn ki ṭab‘ıma feyż-i maḳâl ider 

İlhâm-ı na‘t-ı mefḫar-i aṣḥâb u âl ider 

 

2 Şükr-i niṣâb-ı na‘t ile dâd-ı süḫan-verî 

Nev- ṭûṭî-i zebânımı şekker- nevâl ider 

 

[41a] 

3 İ‘câz-ı na‘tı kim ḳalem-i mû-şikâfımı 

Ṣûret-nigâr-ı deyr-i bütân-ı ḫayâl ider 

 

4 Feyż-i s̱enâsı her birine nuṭḳ-ı cân virüp 

Raṭbu'l-lisân-ı maḥmidet-i lâ-yezâl ider 

 

5 Ḥâlâ ki fâ’izim şeref-i na‘t-ı pâkine 

Bir serveriñ ki midḥatini Ẕü'l-celâl ider 

 

6 Ḥassânıñ eyledim dir isem şâd rûḥunu 

‘Îsâ zebân-ı reşk ile taṣdîḳ-i ḥâl ider 

 

7 Żâyi‘dir ey sipihr-i sitem-ger i‘ânetiñ 

Yoḳdur benimle da‘vî-i naẓm u maḳâl ider 

 

8 Bu ‘arṣa-i müfâḫaretiñ yekke-tâzıyım 

Gelsün benimle var ise ceng ü cidâl ider 
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9 Ḫâḳânîyim ki Feyżî-i Hindî vü Enverî 

Ṭab‘ımdan istifâża-i nûr-ı cemâl ider 

 

10 Ṭâlib-terâneyim ki mezâyâsı naẓmımıñ 

Ervâḥı mest-i zemzeme-i vecd ü ḥâl ider 

 

11 Ol feyż kim selâset-i naẓmımdadır anı 

Ne cûy-ı Selsebîl ne âb-ı zülâl ider 

 

12 Muḫtârım olsa semt-i Fużûlî naẓar ḳılan 

Cûy-ı ṭabî‘atım Şaṭ u Ceyḥûn ḫayâl ider 

 

13 Ol Hürmüs-i me‘âric-i nuṭḳum ki sözlerim 

Risṭo-yı ‘aḳlı ḥikmet-i ma‘nîde lâl ider 

 

14 Meşşâṭa-i ḳalem reşeḥât-ı midâdımı 

Bir bir cemâl-i şâhid-i ma‘nâya ḫâl ider 

 

15 Ḫâmûş-ı ḥayretim ki ḫıred naḳd-i himmetim 

Vaḳf-ı binâ-yı medrese-i ḳîl ü ḳâl ider 

 

16 Ey müdde‘î müfâḫaretim görme nâ-revâ 

Fehm it bu remzi kim saña şerḥ-i me’âl ider 

 

17 Faḫr eylemez mi naẓm ile ol nükte-senc kim 

Medḥ-i ḥabîb-i pâdişeh-i bî-zevâl ider 

 

18 Mişkât-ı bâr-gâh-ı teḳarrüb ki mihrden 

Kim ẕerre-i ‘inâyeti ref‘-i zevâl ider 
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[41b] 

19 Ser-cadde-i şerî‘ati kim pâ-gürîzini 

Bî-perde-i girîve-i semt-i ḍalâl ider 

 

20 Maḳrûn idüp nüvâziş-i dest-i şefâ‘ate 

Dârü'l-âmân-ı şefḳati âsûde-ḥâl ider 

 

21 Râyet-firâz-ı na‘tınıñ ol server-i Rüsül 

Maḥşer ki cilve-gâhını ferş-i ẓılâl ider 

 

22 Zîr-i livâ-yı ḥamd-ı şefâ‘atde ol ġarîb 

Taḥṣîl-i ḳadr-i menzilet-i bâ-kemâl ider 

 

23 Reşkâ ziyâret-i ḥarem-i ravża-i Resûl 

Kim ḥabîb-i câna rîzişi nâf-ı ġazâl ider 

 

24 Züvvâr-ı cân-sipârî ki meşyen ‘ale'r-ru’ûs 

Ṭayy-ı reh-i menâzil ü şedd-i riḥâl ider 

 

25 Görsün taḳaddüm-i şeref-i ḫâk-bûsda 

Kerrûbiyân-ı ‘arş ne yüzden cidâl ider 

 

26 ‘Anber-sirişte ḫâkine baḳsun ne vech ile 

Ervâḥ-ı fevc fevc-i rüsül rûy-mâl ider 

 

27 Seyr eylesün leṭâfet-i ferş-i sitebraḳı 

Ol ferş-i ‘anberîni ki gözyaşı âl ider 

 

28 Yâ Rab olur mu ol dem-i dil-sûz kim beni 

Ol ravżanıñ sa‘âdeti ferḫunde-fâl ider 
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29 Maḥmil-keşân-ı ‘azmi beni ol menâziliñ 

Âvâze-i ḥâdî ile âşüfte-ḥâl ider 

 

30 Ben ẕerreye o maṭla‘-ı nûr-ı şühûddan 

Ḫuddâm-ı bâ-sa‘âdeti ‘arż-ı cemâl ider 

 

31 Ġam çekme Nâ’ilî ki s̱enâsı o ḥażretiñ 

Erbâb-ı naẓmı nâ’il-i ḳurb-ı viṣâl ider 

 

32 Ferdâ olur o şâ‘ire dûzaḫ ḥarâm kim 

Na‘t-ı Nebî'de naẓmını siḥr-i ḥelâl ider 

 

33 Ey münkir-i tecerru‘-ı ṣahbâ-yı faḳr olan 

Añ neşvesin ki def‘-i ḫumâr-ı kelâl ider 

 

34 Âgâh-ı luṭf-ı neşve-i ṣahbâ-yı telḫ olan 

Her ḳaṭresin ḳırâbe-i Kevs̱er ḫayâl ider 

 

[42a] 

35 Faḳr u rıżâda ḥüsn-i sülûk-ı Muḥammedî 

Ḫâhiş-kerân-ı devleti ḫâmûş u lâl ider 

 

36 Ḳârûn odur ki s̱ervet-i faḳr u fenâ anı 

Müstaġnî-i tecemmül-i mâl ü menâl ider 

 

37 Luṭf-ı hevâ-yı ‘âlem-i minnet derûnunu 

Ehl-i diliñ riyâż-ı bihişt-i‘tidâl ider 

 

38 Yoḳdur anıñ niṣâb u ġınâdan naṣîbi kim 

Faḳr u fenâ mu‘âmelesinden nikâl ider 
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39 ‘Uzlet bulan bu meşġaleden bî-niyâzdır 

Nefs-i ‘azîzi sû’-i ṭaleb bed-sigâl ider 

 

40 Ey ṭâlib-i ḳırâbe-i cüllâb-ı ‘âfiyet 

Devrân ṣaḳın ṣaḳın ki saña mekr ü âl ider 

 

41 Sâḳîsine bu maṣṭabanıñ itme i‘timâd 

Ḳand-ı neşâṭı mâye-i zehr-i melâl ider 

 

42 Aldanma naḳş-ı devlete kim bâzî-i felek 

Ṣad-sâle pîri ṭıflek-i nâ-ḫurde-sâl ider 

 

43 Şuġl-i ẕemîm-i devlet-i dünyâ-yı dûn seni 

Dergâh-ı ḳurbdan ayırır bed-fi‘âl ider 

 

44 Sevdâ-yı ḫâm-ı devlet-i deh-rûz-ı ḥâṣılıñ 

Mâlîḫulyâ-yı meşġale-i bî-me’âl ider 

 

45 Ṣûret-nümâ-yı devlet ü iḳbâl olursa çarḫ 

Bir yüzden anı da sebeb-i infi‘âl ider 

 

46 Tefvîż idüp umûrını ‘âḳil meşiyyete 

Fermân-ı Ḫâliḳu'l-beşere imtis̱âl ider 

 

47 Nâdân reh-i ḫilâfa düşüp pây-bend olur 

Esb-i ḥarûnı vaḥşeti pâ-der-şikâl ider 

 

48 Pâyân-ı na‘tı vaḳt-i dürûd-ı revânıdır 

Ol ḥażretiñ ki rûḥa ‘aṭâ-yı nevâl ider 

 

49 Der- ḫâst ḳıl şefâ‘at ile tâ süḫan-verân 

Vaṣf-ı peyem-berân-ı bedî‘ü'l-cemâl ider 
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50 Ḳadr-i kemâli şân-ı nübüvvet tamâm idüp 

Erbâbı tâ merâtibine iştiġâl ider 

 

51 Olsun yolunda ḫûşe-ber-i ḫirmen-i du‘â 

Ol kim ümîd-i zâd-ı reh-i irtiḥâl ider 

 

[42b] 

52 Na‘tından eyleyüp ṭaleb-i ruḳ‘a-i emân 

Hevl-i ‘itâb o bî-dili maḥşer ki lâl ider 

 

 

 

[NÂ’İLÎ] 

Der-Menḳabe-i Ser Ḫayl-i Enbiyâ Maḥbûb-ı Ḫudâ Ḥażret-i Muḥammed 

Muṣṭafâ Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 

 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Ne şâd-mânî-i bezm-i viṣâl-i yâr ḳalur 

Ne ẕevḳ-i ṣoḥbet-i sâḳî-i gül-‘iẕâr ḳalur 

 

2 Ḫum-ı felek gibi bir gün olur bu kûçe tehî 

Ne pîr-i bâde-fürûş u ne bâde-ḫâr ḳalur 

 

3 Mis̱âl-i muġ-beçe vü pîr-i mey bu meclisde 

Zamân olur ne cüvân ü ne iḫtiyâr ḳalur 

 

4 Bozar şarâbını seyl-i fenâ bu maṣṭabanıñ 

Ne reng-i neşve ne âlâyiş-i ḫumâr ḳalur 

 

5 Ṣafâ gider keder-âlûd olur bu meclis-i üns 

Ne cur‘asında ne ṣâfında keyf ü kâr ḳalur 
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6 Fenâ bulur neş’et-i ‘adem-peẕîr-i vücûd 

Ne mest ü bâde ne maḫmûr u hûş-yâr ḳalur 

 

7 Bu sûrgâh-ı fenâya gelür o deñlü kesel 

Ki sâz-ı Zühre de bir gün güsiste-târ ḳalur 

 

8 Olur muṣayḳal-ı ḫâkister-i fenâ bir gün 

Ne reng-i âyine-i dil ne inkisâr ḳalur 

 

9 Ḳonan göçer bu serây-ı sipenc-i fânîden 

Bu tâb-ḫânede bir gün ḫarâbe-zâr ḳalur 

 

10 Metâ‘-ı devlete aldanma kim bu kişverde 

Hezâr ḫâce ġarîb-i diyâr u dâr ḳalur 

 

11 Olursa her biri ṣâḥib-defîne-i Ḳârûn 

Yine metâ‘ı bu maḫzende müste‘âr ḳalur 

 

12 Ne deñlü raġbete şâyân olur metâ‘-ı emel 

Bu kâr-gâh-ı ḫarâba ne i‘tibâr ḳalur 

 

13 Ki nice ḳâfile-sâlâr-ı kârbân-ı vücûd 

Bu teng-nây-ı fenâda şikeste-bâr ḳalur 

 

14 Ḥarîf-i meslek-i Ferhâd'a müzd-i tîşe-i merg 

Bu kûh-sârda ancaḳ ḫırâş-ı kâr ḳalur 

 

[43a] 

15 Olur vücûd-ı ‘anâṣır fenâ-peẕîr-i ‘adem 

Ne fer‘-i çâr-ṭabî‘at ne aṣl-ı çâr ḳalur 
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16 Virir esâs-ı pül-i çarḫa bâd-ı fitne şikest 

Bu cilve-gâha ne menzil ne i‘tibâr ḳalur 

 

17 Bu gülsitânda bir gün eser semûm-ı ‘adem 

Gider bu neşv ü nemâlar ne gül ne ḫâr ḳalur 

 

18 Ne reng-i lâlesitân-ı ciger ne bâġ-ı vücûd 

Ne berg-i dâġ-ı dil-i sîne-figâr ḳalur 

 

19 Bu ḥâle aġla gel ey dîde kim kes̱âfet-i ġam 

Sen olmasan ten-i ḫâkîde pây-dâr ḳalur 

 

20 Gel ey enîs-i dil ey ġam ki ḥasretiñ tende 

Medâr-ı ḫaşyet-i endûh-ı ḫârḫâr ḳalur 

 

21 Fenâsına o demiñ aġla kim zebânımda 

S̱enâ-yı Aḥmed-i Muḫtâr'a iḳtidâr ḳalur 

 

22 Şefî‘-i rûz-ı ḳıyâmet Muḥammed-i ‘Arabî 

Ki ḥaşr luṭfı ile bî-günâh-kâr ḳalur 

 

23 O mihribân-ı ümem ol şefî‘-i rûz-ı nedem 

Ki nehyi gûş-ı ma‘âṣîde gûş-vâr ḳalur 

 

24 O çeşme-sâr-ı mürüvvet ki şâh-râhında 

Hezâr Ḫıżr u Sikender ümîd-vâr ḳalur 

 

25 Kitâb-ı nüsḫa-i "‘İlm-i Ledün"ki fehm-i ḫıred 

Ḳuṣûr-ı şerḥ ü s̱enâsında şerm-sâr ḳalur 

 

26 Zihî kitâb ki ma‘nâ-yı noḳṭasında bile 

Hezâr nükte-i pinhân u âşikâr ḳalur 
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27 Kef-i kerîmini yâd itse ebr eger ṣad sâl 

Mis̱âl-i ḳaṭre zemîne güher-nis̱âr ḳalur 

 

28 Bunuñla sâḥa-i pehnâ-yı cûdun eyle ḳıyâs 

Ki çarḫ o sâḥada mevhûme bir ġubâr ḳalur 

 

29 Kerem ki dâmen-i iḳbâline teşebbüs̱ ider 

Sitem ki ṣadme-i ḳahr ile ḫâk-sâr ḳalur 

 

30 Firâz-ı bâm-ı sipihre o sâye-güster olur 

Ḥażîż-i ḫâk-i meẕelletde bu nizâr ḳalur 

 

[43b] 

31 Eyâ şefî‘-i güneh pîşegân-ı rûz-ı cezâ 

Ki cürm merḥametiñle ẕelîl ü ḫâr ḳalur 

 

32 Şefâ‘atiñle olanlar ‘amel-ṭırâz-ı ḳabûl 

Bu kâr-ḫâne-i fıṭratda sâz-kâr ḳalur 

 

33 Ḳarîn olan şeref-i ḫıdmetiñle mihr-âsâ 

Bu çâr-ṭâḳ-ı zebercedde tâc-dâr ḳalur 

 

34 Ġınâ-yı cûduñ ile ẕimmet-i ḫalâ’iḳde 

Ne ‘izz ü devlet ne ẕüll-i iftiḳâr ḳalur 

 

35 Ümîd-vârî-i iksîr-i iltifâtıñ ile 

Vücûd-ı ḫâkî-i ümmet ki ḫâr u zâr ḳalur 

 

36 Türâb iken bir avuç sikke-i ḳabûlüñ ile 

Revâc-baḫş-ı zer-i kâmilü'l-‘ayâr ḳalur 
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37 O râyetî-i keremsin ki tâb-ı germâdan 

Ẓılâl-i ḳurbıña anlar ki ḫâst-kâr ḳalur 

 

38 Verây-ı perde-i rûyuñda mihr-i rüstâḫîz 

Ḫacâlet-i ‘alemiñle niḳâb-dâr ḳalur 

 

39 O dem ki müstenidân-ı ‘amel o bâdiyede 

Fütâde-i leked-i ‘ucb u i‘tibâr ḳalur 

 

40 O dem ki ḫaṭve-i evvelde bîm-i lâġzişden 

Reh-i ṣırâṭda ol fırḳa-i ehl-i nâr ḳalur 

 

41 O dem ki merkez-i ḥayretde ol belâ-keşler 

Hezâr töhmet ile dûzaḫî-şi‘âr ḳalur 

 

42 O dem ki pîş-i İlâhî'de ol siyeh-diller 

Mis̱âl-i noḳṭa-i mevhûme bî-ḳarâr ḳalur 

 

43 O dem ki defter-i a‘mâl-i seyyi’ât-ı ümem 

Birûn-ı dâ’ire-i noḳṭa-i şümâr ḳalur 

 

44 O dem ki dest-i şefâ‘atde ol ġarîbleriñ 

Sevâd-nâmesi mevḳûf-ı i‘tiẕâr ḳalur 

 

45 Niṣâb-ı na‘tıñ ile Nâ’ilî'niñ oldur ümîd 

Ki cürmü maġfiret-i Ḫâlıḳ'a medâr ḳalur 

 

[44a] 

46 Sen ol ḥabîb-i Ḫudâsın ki rûz-ı maḥşere dek 

S̱enâsı mûcib-i ġufrân-ı Kirdigâr ḳalur 
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47 Sen ol muḳarreb-i dergâhsın ki pâye-i ‘arş 

‘Uluvv-i şân-ı şerîfiñle üstüvâr ḳalur 

 

48 Sen ol mükerrem-i "Levlâk"sın ki ḫâk-i rehiñ 

Ser-i melâ’ikede tâc-ı iftiḫâr ḳalur 

 

49 Sen ol şeref-dih-i mi‘râcsın ki maḳdemiñe 

Ḥarîm-i ‘arş-ı İlâhî ümîd-vâr ḳalur 

 

50 İdüp Burâḳ'ını ol dem ki Refref'e teslîm 

Emîn-i vaḥy o berîd-i ṣabâ-güẕâr ḳalur 

 

51 Firiştegân-ı muḳaddes o şevḳ ile ṣaf ṣaf 

Yolıñda secde-ber-râh-ı intiẓâr ḳalur 

 

52 Muḥassenâtıña ḥadd olmayınca ṭab‘-ı fużûl 

Süḫan-güẕârî-i na‘tıñla şerm-sâr ḳalur 

 

53 Geçerse vaṣf-ı cemîliñle rûzgârı yine 

Zebân-ı nâṭıḳa ḫaclet- güzîn-i kâr ḳalur 

 

54 Ola o ġâyete dek rûḥuña dürûd-ı selâm 

Ki şûr-ı zelzeleden ḥaşr pür-ġubâr ḳalur 
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[NÂ’İLÎ] 

Der-Menḳabe-i Risâlet-penâh Ḥabîbullâh Ḥażret-i Resûlullâh 

Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 

 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Kerem taṣavvur ider çarḫ-ı dûn ‘itâbında 

Ki ḥaml-ı minnet ider cevr-i bî-ḥisâbında 

 

2 Zihî mükâbere kim efḍal-i ‘ibâdetdir 

Eẕiyyet-i ‘urefâ meẕheb ü ẕehâbında 

 

3 O zümreniñ biri de Nâ’ilî-i bî-kesdir 

Ki rûy-ı dil göremez baḫt-ı pür-‘itâbında 

 

4 O cem‘iñ aḥḳar-ı nâ-çîzîdir ki peydâdır 

Kemâl-i feyż-i dil-i ṭab‘-ı müsteṭâbında 

 

5 Cenâb-ı Ḫâlıḳ'a minnet ki olmamış hergiz 

Sipihr-i bed-güheriñ fikr-i nân u âbında 

 

6 İżâ‘at itdügi evḳât-ı penc ü penceh-sâl 

Ki ‘ömrüñ oldı hebâ ġaflet ü şebâbında 

 

 

[44b] 

7 Tefaḳḳud itmedi bir nâḳıd-ı güher ki bula 

Hezâr genc-i ma‘ânî dil-i ḫarâbında 

 

8 Süḫanla olmuş iken bezm-i ‘âlemiñ rûşen 

Çerâġ-ı mihr gibi zîr-i nüh-ḳıbâbında 
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9 Sözüñden eyler iken iktisâb-ı ‘izz ü şeref 

Yazılsa levḥ-i zer-endûd-ı âfitâbında 

 

10 Bu ḫânedân-ı sa‘âdet-ḳarîniñ olmuş iken 

Sütûde medḥ-i selâṭîn-i kâm-yâbında 

 

11 Ṭılısm-ı devlet vefḳ-i sa‘âdet olmuş iken 

Ḳaṣâ’idi nice düstûr-ı Cem-cenâbında 

 

12 Diler ki ḥîle ile naḳd-i nâmın eyleye kim 

Diyâr-ı Edrine'nüñ bir avuç türâbında 

 

13 Dirîġ böyle geçen ‘ömre kim żarûret ola 

Bu tâb-ḫâneniñ ârâm-ı ḫurd u ḫâbında 

 

14 Ne deñlü cünbiş olur raḫş-ı şedd-i iḳbâliñ 

Bir iki gün ḥaşr pây-ı der-rikâbında 

 

15 Kim aġlar idi ḫarâbât-ı dehriñ ehl-i meẕâḳ 

Bulaydı ḫûn-ı ciger ḥâletin şarâbında 

 

16 Kim istemezdi bu meclisde ‘îş u nûşı eger 

Olaydı neşve meyinde nemek kebâbında 

 

17 Bu bâġda nice mümkindir isti‘âre-i şevḳ 

Tefâvüt olmayıcaḳ bülbül ü ġurâbında 

 

18 Belâ budur ki yine ehl-i câhı mest-i ġurûr 

Buḫâr-ı bâde-i naḫvetle câme-ḫâbında 

 

19 Ḳuṭâs-ı şevketi zîb-i ḫazân-ı mezbele-keş 

Ḳumâş-ı devleti cüll-i ester ü kilâbında 
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20 Vücûdı cîfesin eyler naẓîf zu‘mınca 

Serâ-yı nekbetiniñ ḥavż-ı mencel âbında 

 

21 Caḥîm ‘âciz-i taṭhîri olduġın bilmez 

O cîfeniñ müteneffir olup ‘aẕâbında 

 

22 Ne deñlü emr-i ma‘âşında cüst ü çâpük ise 

O deñlü kâhil olur âḫiret ḥisâbında 

 

23 Yine netîcesi maḥşerde rû-siyâhîdir 

Olursa defteriniñ ḳayd-ı iḥtisâbında 

 

[45a] 

24 Fenâ-yı ‘âleme ey bü’l-heves şu‘ûruñ yoḳ 

Bu âh u girye nedir çarḫıñ inḳılâbında 

 

25 Demâġıñ eyleme muḫtel bu sûḳ-ı ḥırmânıñ 

Ümîd-i laḥlaḥa-i ‘ûd u müşg-i nâbında 

 

26 Vücûduñ itme mülevves̱ zamânıñ olma şerîk 

Hemîşe s̱evb-i tefâḫurla âb u tâbında 

 

27 Libâsdan ġaraż ey ḫâce setr-i ‘avret ise 

Nedir ta‘alluḳuñ ârâyiş-i s̱iyâbında 

 

28 Ne‘ûẕübillâh ey dil bu güft ü gûlardan 

Ki tâ ki olmayasın münfa‘il ḥicâbında 

 

29 Ḳo ḥâl-i ġayrı sen ey bî- ḥicâb kendiñi gör 

Ne oldı mâ-ḥaṣalıñ çarḫ âsiyâbında 
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30 Ḥaẕer ġurûrdan ey muşt-ı ḫâki fikr eyle 

Me’âl-i ḥâli enâniyyet iktisâbında 

 

31 Bu zaḫma merhem-i şâfî gerek ki cân u ciger 

Hevânıñ olmaya tefsîde iltihâbında 

 

32 Bu sûz u tâbı gidermez meger o bâdiye kim 

Ġarîḳ-i raḥmet olur teşneler serâbında 

 

33 Zihî feżâ-yı muḳaddes ki i‘tidâl-i bihişt 

Nühüftedir es̱er-i feyż-i sûz u tâbında 

 

34 Olur şitâba muraḫḫaṣ semûm-ı ḫurdeleri 

Şarâb u Kevs̱er-i Tesnîm ṣâf u nâbında 

 

35 O yolda mâla kim eyler naẓar ki ḫâsirdir 

Nis̱âr-ı naḳd-i ḥayât itmeyen ḥisâbında 

 

36 O râhı ṭayy idüp ey kilk-i ḫoş-nevâ gel gel 

Terâne-senc olalım na‘t-ı müsteṭâbında 

 

37 Ki mündericdir o sulṭân-ı cümle-i rüsülüñ 

Sa‘âdet-i ebedî midḥat-i cenâbında 

 

38 Gül-i ḥadîḳa-i cân u cihân ki peydâdır 

Şemîm-i ‘âṭıfet-i Ẕü'l-minen gül-âbında 

 

39 Bihişt-i ta‘biyedir gülşen-i şefâ‘atiniñ 

Mis̱âl-i nefḥa-i gül feyż-i intisâbında 

 

40 Şeh-i melâ’ike-‘asker Muḥammed-i ‘Arabî 

Ki enbiyâya şeref meşy idi rikâbında 
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[45b] 

41 Fürûġın eyler idi âfitâb sâye eger 

Olaydı sâye ten-i âfitâb-tâbında 

 

42 Ḫaṭ-ı muṣannif idi nüsḫa-i vücûdı tamâm 

Ne iḥtimâl idi ḥarf-i ḫaṭâ kitâbında 

 

43 Girifte-mâh idi ol mihr-i bi‘s̱etiñ ḫurşîd 

Ġıṭâ-i şerm ü pes-i perde-i ḥicâbında 

 

44 Zihî es̱er ki rehîndir sa‘âdet-i îmân 

Münâfıḳîne bile rıfḳ ile ḫıṭâbında 

 

45 Olunca seyf ile meb‘ûs̱ o server-i "Levlâk" 

Girifte-reng idi şemşîr-i kîn ḳırâbında 

 

46 Çehâr-yârı ki beẕl itdi cân-ı şîrînin 

Olup şehâdetiñ ümmîd-i şehd-i nâbında 

 

47 Muḫâlifân-ı Ḳureyş'e oḳutdı her birisi 

Cihâdı emrini tîġ-ı siyeh-tâbında 

 

48 Ḫaṭâ-yı maḥż idügin ḳîl ü ḳâl bildi ‘adû 

Merâtib-i ḫulefâ-yı şeref-me’âbında 

 

49 İrince Sidre'ye Cibrîl idi o sulṭânıñ 

Devende pîş-i Burâḳ-ı ḳamer-rikâbında 

 

50 Zihî tekâver-i endîşe-rev ki ‘âciz idi 

Berîd-i cüst-i naẓar sür‘at ü şitâbında 
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51 Zihî Burâḳ ki mihr oldı ẓıll-ı arża şebîh 

Nişîb-i na‘l-i süm-i pür-fürûġ u tâbında 

 

52 Baṣınca farḳ-ı sipihre ḳadem ṭutuldı tamâm 

Ḳamer muḳa‘arına çetr-i zer-ṭınâbında 

 

53 ‘Urûcı âh-ı yetîm ü du‘â-yı ṣubḥa delîl 

Hübûtı yoḳ felegiñ berḳ ile şihâbında 

 

54 Fürûġ-ı mihr ü mehe nâz iderdi bulsa felek 

Cevâhir-i ‘araḳın dâmen-i seḥâbında 

 

55 İderdi kesb-i şeref bâzgûne olmasa ger 

Felek teşâbüh-i saṭl u şafaḳ-ḫiżâbında 

 

56 Virirdi seyle çerâ-gâhın iştiyâḳ-ı ḥabîb 

Degüldi fikr-i bihiştiñ giyâh u âbında 

 

[46a] 

57 Gözine girmez idi ḫâb girse de gâhî 

Cemâl-i enver-i pâkin görürdi ḫâbında 

 

58 Berîd-i aḳdese bir özge ḥâlet el virdi 

O dâbbeniñ es̱er-i ‘aşḳ-ı sûz u tâbında 

 

59 Hezâr-gûne nüvâziş ile eyledi da‘vet 

Ḳudûm-ı ḥażreti tebşîr idüp ḫıṭâbında 

 

60 Şikâl-i ṣabrını nâm-ı Muḥammed itdi şikest 

Tezelzül-âver-i ḫuld oldı ıżṭırâbında 
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61 Cinânda olmasa ger şâd-merg olurdı hemân 

Sürûr-ı da‘vet-i bî-şekk ü irtiyâbında 

 

62 Zihî Burâḳ-ı peyember-süvâr-ı ḫuld-sıṭabl 

Ki ser-ṭavîle idi cümle-i devâbında 

 

63 Zihî ṣıyânet-i ümmet ki oldı gâh-ı ‘urûc 

Żamân-ı ‘afv-ı Ḫudâ şiddet-i ‘iḳâbında 

 

64 Burâḳ u Refref ü Cibrîl ḳaldılar ḥayrân 

O nûr-ı pâk-i ḫıred-sûzuñ inciẕâbında 

 

65 Felekler oldı o şâm içre ‘anberîn yedi ṭop 

Ki reşkidir Ḫuten'iñ dâġ-ı müşk-i nâbında 

 

66 İrişdi göz yumup açınca "Ḳâbe Ḳavseyn"e 

Nesîm-i ṣubḥ ile gül-berg idi şitâbında 

 

67 Açıldı bâb-ı żiyâfet-serây-ı ġaybü'l-ġayb 

Ki pâ-şikestedir idrak-i derki bâbında 

 

68 Verâ-yı perdedir cilve-gâh-ı güft ü şunûd 

Budur netîce mucîb ü eger mücâbında 

 

69 Olunsa ḳıṣṣa-i mi‘râcı ḥaşre dek taḳrîr 

Güneşde ẕerresidir ḳaṭredir seḥâbında 

 

70 Muḥîṭ olan yine sensin bu râzı söz mi deger 

Gedâya nezd-i şeh-i mâlikü'r-riḳâbında 

 

71 İlâhî eyleme şermende Nâ’ilî ḳuluñı 

Du‘â-yı bî-es̱er-i ġayr-ı müstecâbında 
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72 Bula sa‘âdet-i iksîr-i ‘izz-i dâreyni 

Ḥarîm-i merḳad-i pür-nûrunuñ türâbında 

 

[NÂ’İLÎ] 

Der-Medḥ-i Resûl-i Ekrem Maḥbûb-ı Rabb-ı ‘Âlem Ḥażret-i 

Muḥammed Muṣṭafâ Ṣallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem 

 

(Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

[46b] 

1 Çîn-i nâzım cebîn-güşâ-yı dilim 

Fitneyim genc-i iḫtifâ-yı dilim 

 

2 Baḥr-i mevvâc-ı âteşîn-girdâb 

Dâġ-ı tedbîr-i nâ-ḫudâ-yı dilim 

 

3 Germ-i sîm-âb-ı mużṭarib ḥâlim 

Cünbiş-i ġamzeyim belâ-yı dilim 

 

4 Cilve-gâh-ı nigâh-ı ḫûbânım 

Maḥşer-i fitneyim feżâ-yı dilim 

 

5 Çâşnî-senc-i tîġ-ı bî-dâdım 

Dâġ-ı her pâre-i cüdâ-yı dilim 

 

6 Olsam âlûde gerd-i râh-ı heves 

Dâmen-i perde-i ḫafâ-yı dilim 

 

7 Ḥüsn ile ġamze âşinâ göreli 

Düşmen-i tîġ-ı der-ḳafâ-yı dilim 
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8 Zâ’ir-i Sûmenât-ı ‘aşḳ olalı 

Reşk-fermâ-yı pârsâ-yı dilim 

 

9 Levḥ-i bî-reng-i ‘âlem-i ma‘nâ 

Ṣûret-i naḳş-ı mâ-sivâ-yı dilim 

 

10 Ṣûret-ârâ-yı naḳş-ı ḥüsn olalı 

Büt-terâşî-i kilîsâ-yı dilim 

 

11 Âfet olsam ḫayâl-i yâre nola 

Maḥrem-i çeşm-i âşinâ-yı dilim 

 

12 Levḥaşallâh ḫayâl-i bûḳalemûn 

Ki hevâsıyla ġam-zidâ-yı dilim 

 

13 Farṭ-ı neẓẓâre-i telâşîden 

Ḫîre-çeşm-i ṣanem-serây-ı dilim 

 

14 Cân virelden o ṭıfl-ı nev-hevese 

Şerm-sâr-ı sülûk u rây-ı dilim 

 

15 Yâd ḳıldıḳça dâmen-i zülfüñ 

Şu‘le-i dâġ-ı ibtilâ-yı dilim 

 

16 Şu‘le-i ḫançer-i nigâhından 

Teşne-leb ḫûn-ı Kerbelâ-yı dilim 

 

[47a] 

17 İdeli ḳıble-gâhın ebrû-yı yâr 

Pây-ber-cây-ı muḳtedâ-yı dilim 
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18 Dâḫil olsam ḥarîm-i vuṣlatına 

Ser-be-pîş ü naẓar be-pây-ı dilim 

 

19 Bîm-i renc-i ḫumâr-ı hecrinden 

Mest-i zehr âbe-i cefâ-yı dilim 

 

20 Bulalı sâye-dârî-i zülfin 

Maġz-ı cân-perver-i hümâ-yı dilim 

 

21 Ben ki murġ-ı ḳafes-nişîn-âsâ 

Nev-giriftâr-ı tengnâ-yı dilim 

 

22 Şevḳ-i âyîne-i cemâlinden 

Ṭûṭî-i şekkerîn-edâ-yı dilim 

 

23 İḳtibâs-ı fürûġ u ḥüsninden 

Nûr-ı pîşânî-i s̱enâ-yı dilim 

 

24 Ya‘nî vaṣṣâf-ı Faḫr-ı kevneynim 

Maḥrem-i râz-ı müdde‘â-yı dilim 

 

25 Na‘t-gûy-ı Ḥabîb-i Mevlâyım 

Ḥırz-ı bâzû-yı i‘tinâ-yı dilim 

 

26 Faḫr-ı ‘âlem Muḥammed-i ‘Arabî 

Ki derinde muḳîm-i cây-ı dilim 

 

27 Bâr-gâh-ı ḥarîm-i ‘izzetiniñ 

İntisâbıyla müttekâ-yı dilim 

 

28 Olalı bezm-i luṭfına sâḳî 

Mest-i peymâne-i vefâ-yı dilim 
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29 İdeli kim niṣâb-ı midḥatine 

Dest-i deryûze-i ‘aṭâ-yı dilim 

 

30 Bulalı pâye-i ġulâm-ı derin 

Şehriyâr-ı cihân-serây-ı dilim 

 

31 ‘Acz-i evṣâf-ı mu‘cizâtı ile 

İ‘tirâf-âver-i ḫaṭâ-yı dilim 

 

32 Pîş-i evṣâf-ı ḫânedânında 

Tütuḳ-ı çihre-i ḥayâ-yı dilim 

 

[47b] 

33 Ben ki yâd eyledikçe mi‘râcın 

Lâ-mekân-seyr-i mâ-verâ-yı dilim 

 

34 Bâm-ı ‘arşa ‘uluvv-i şânından 

Bî-muḥâbâ nihâde-pây-ı dilim 

 

35 Ṭayy-ı ẓulmet- serây-ı ‘âlem içün 

Ol zamânlar ki reh-nümâ-yı dilim 

 

36 Kem-şerâr-ı fürûġ-ı nûrından 

Meş‘al- efrûz-ı pîşvâ-yı dilim 

 

37 Ḥabbeẕâ vaṣf-ı pâye-i mi‘râc 

Ki edâsıyla ḫâk-i pây-ı dilim 

 

38 Merḥabâ cilve-gâh-ı nâz u niyâz 

Ki ḥarîminde çihre-sây-ı dilim 
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39 Pâdişâhâ ḳapuñda pesdir pesdir 

Bî-edeb tâbi‘-i hevâ-yı dilim 

 

40 Ber-fużûlem hemîşe bî-taḳrîb 

Ḳıṣṣa-perdâz-ı mâ-cerâ-yı dilim 

 

41 Mücrimim ‘âṣîyim güneh-kârım 

Lâyıḳ-ı renciş-i cezâ-yı dilim 

 

42 Ma‘ṣiyet kâh-ı kem-terîn ise ben 

Ḳuvvet-i ceẕb-i keh-rübâ-yı dilim 

 

43 Ḳurb-ı ‘iṣyân u bu‘d-ġufrânıñ 

Yâd ḳıldıḳça hem-nevâ-yı dilim 

 

44 Mâtem-efrûz-ı şâd- merg-i ecel 

Cûşiş-i girye-i ġazâ-yı dilim 

 

45 Nâ’ilîyim ki ferş-i pâyıñ içün 

Ḫâce-i kâle-i du‘â-yı dilim 

 

46 Nitekim cilve-gâh-ı vaṣfıñda 

Râ’iż-i ḫink-i bâd-pây-ı dilim 

 

47 Ḥaşre dek dâmen-i şefâ‘atiñe 

Dest-i güstâḫî-i recâ-yı dilim 
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[NÂ’İLÎ] 

 

Der-Menḳabe-i Şîr-i Ḫudâ ‘Aliyy-i Murtażâ Raḍıyallâhu Te‘âlâ ‘Anh 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

[48a] 

1 Benem o mücrim-i gerden-be-ṭavḳ-ı zindânî 

Esîr-i silsiledir gerden-i perîşânî 

 

2 Benem o dâġ-ı ‘uḳûbet ki şâd-merg olurın 

Görünce pençe-i ḳâtilde tîġ-ı ‘uryânı 

 

3 Benem ki renciş-i ḫüsrân-ı merg ile ölürin 

Alınca pençe-i cellâddan girîbânı 

 

4 Hezâr töhmet-i nâ-kerde eylerin iḳrâr 

Virince şıḥne-i mülk-i ḳażâya dâmânı 

 

5 Cezâ-yı ‘aşḳ u maḥabbetle bî-muḥâbâyım 

Bu ‘arṣa-gâhda Manṣûr'a olmaġa s̱ânî 

 

6 Ki bilmeyüp şeref-i ḫıdmetin ḳarîn-i viṣâl 

Ümîd-i kâm ile oldum esîr-i hicrânı 

 

7 Kemîne bendesi kem-ter ġulâm-ı dergehidir 

Serîr-i salṭanatıñ ḫusrevân-ı ẕî-şânı 

 

8 O şâh-ı fitne-sipâh-ı ḳalem-rev-i ḥüsnüñ 

Ki gösterir Cem ü Dârâ'ya çîn-i pîşânî 

 

9 O neyyir-i seḥer-efrûz-ı rüstâḫîz-i sitem 

Ki düşse bâdiye-i ḥaşre tâb-ı nîrânı 
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10 Olurdı âteş-i dûzaḫ hezâr dehşetle 

Girifte dâmen-i teb-lerze-i hirâsânı 

 

11 Hezâr ‘âşıḳ-ı âvâresin o şeh gâhî 

Göreydi nîm-nigâh-ı ḳabûle erzânî 

 

12 Nifâḳ-ı baḫt ile fi’l-ḥâl olurdı bî-taḳrîb 

Nigeh-i teġâfül ü luṭf-ı nigeh peşîmânî 

 

13 Ḳalem-rev-i dile ol şeh-süvâr-ı ḥüsnüñ kim 

Kemîne cünbişidir dest-gâh-ı vîrânî 

 

14 Rikâb-ı nâza ḳadem baṣmadan ḫarâb görür 

Hücûm-ı zelzeleden heft-ṭâḳ-ı eyvânı 

 

15 O şeh ki silsile-peyvend-i gerden-i cândır 

Hemîşe ṭarf-ı külâhında zülf-i pîçânî 

 

16 O şeh ki lâzıme-i pîşegân-ı ġamzesidir 

Hücûm-ı ‘arbede-i dest-bürd-i ḥayrânı 

 

[48b] 

17 O şeh ki ġâret-i mülk-i ḳażâya cây-gehin 

İder kemîn-i teġâfül sipâh-ı müjgânı 

 

18 O şeh ki naḳd-i ḥayât-ı Mesîḥ ü Ḫıżr olmuş 

Nigâh-ı ḥasretiniñ ḫûn-behâ-yı ḥırmânı 

 

19 O şeh ki pîş-i nigâh-ı teġâfülinde ḳażâ 

Ne mümkin eyleye iẓhâr-ı tîġ-ı cünbânî 
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20 Hemîşe ḥasretiyân-ı viṣâli ḫâk-be-ser 

Ki naḳd-i cân olamaz pây-müzd-i hicrânı 

 

21 Güẕâr iderse olur gülsitân-ı kûyından 

Nesîm-i ṣubḥ-ı cinân ṣarṣar-ı zemistânî 

 

22 Ḫayâl-i reng-i ruḫ u tâb-ı kâkülündendir 

Güle şikeste dili sünbüle perîşânî 

 

23 Fürûġ-ı nûr-ı tecellâ-yı ṭal‘atıyla gider 

Sevâd-ı mülk-i bedenden ẓalâm-ı nefsânî 

 

24 Zihî ṭalî‘a-i ruḫsâr-ı şeb-çerâġ-ı güher 

Ki dâġ-ı ẕerresidir mihr-i ḫâveristânî 

 

25 Zihî tecellî-i dâġ-ı Kelîm-i ḥasret-sûz 

Ki olmuş ol ṣanem-i dil-firîbe erzânî 

 

26 Füsûn-ı kirişmesiniñ leb güzîde meftûnı 

Nigeh-i teġâfülünüñ dil rübûde ḥayrânı 

 

27 Füsûn-ı ‘işvesiniñ ‘aḳl-ı kül giriftârı 

Firîb-i ġamzesiniñ fitne pây-ı dâmânı 

 

28 Kemîne bâzû-yı dest-i kemân-ı terkeşidir 

Nigâh-ı ġamzesiniñ ḳudret-i Nerîmânî 

 

29 Ne ġamze ḫançer-i elmâs-ı âteşîn-dem kim 

Ṭoḳunsa şa‘şa‘ası âb iderdi sindânı 

 

30 Ne ġamze berḳ-i ecel-sûz kim hirâsından 

Olurdı şaḫṣ-ı ḳażâ gûşe-gîr-i pinhânî 
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31 Ne ġamze Rüstem-i ṣâḥib-ẓuhûr kim eyler 

Ḳażâ-i silsile-i der-pâ-belâ-yı zindânî 

 

32 Ne ġamze cevher-i şemşîr-i Ẕü'l-feḳâr-ı ‘alem 

Ki çâk ider es̱er-i semmî zehre-i cânı 

 

33 Ne Ẕü'l-feḳâr ki eyler olunca ṣad pâre 

Şikâf-ı zehre-i ḫaṣma dürüst peymânı 

 

[49a] 

34 Ne Ẕü'l-feḳâr ki bir yerde eylemez ârâm 

Bulunca pençe-i pür-zûr-ı Şîr-i Merdân'ı 

 

35 Ne Ẕü'l-feḳâr ki ḫaṣma ḥavâle itdikçe 

Alurdı sâyesi âġûşa Şâh-ı Merdân'ı 

 

36 Meh-i rebî‘-i ḫilâfet ‘Alî veliyyullâh 

Ki taḫt-ı çârüm-i eflâki şeb ider şânı 

 

37 O şâh-zâde-i dânâ ki levḥ-i mısṭarınıñ 

Degül Kelîm-i ḫıred müsta‘idd-i iẕ‘ânı 

 

38 O yem-nevâl-i cihân-ı kerem ki gâh-ı ḫurûş 

Doḳunsa dâmen-i eflâke mevc-i iḥsânı 

 

39 Yaġardı ḳaṭre-i bârân gibi zemîne güher 

Olurdı ḥâmil-i erzâḳ ebr-i nîsânî 

 

40 O şehriyâr-ı melâ’ik- sipâh-ı ‘âlem-i cûd 

Ki her ḳademde olur beẕl-i keff-i iḥsânı 

  

190 



41 Zemîne ḫâṭıra-i in‘idâm-ı füsḥat-ı cây 

Sipihre bâ‘is̱-i ḫüsrân-ı teng-dâmânî 

 

42 Zihî ġarâmet-i düşmen ki ḫaşyetiyle ider 

Gürûh-ı ḫaṣma ecel müjde-i ten-âsânî 

 

43 Zihî kerâmet-i dâd-ı Ḫudâ ki itmişdir 

Ḫizâne ber-kef-i "‘İlm-i Ledün" o sulṭânı 

 

44 Cibilletinde olan ḥüsn ü iḫtilâṭ-ı kerem 

Sipihri eylese irşâda luṭfın erzânî 

 

45 Virirdi nûrını ḫurşîdi mâha yek-pâre 

Alurdı hâleyi âġûşa mâh-ı tâbânı 

 

46 Sitem ki ḫulḳına bîgânedir ḥaḳîḳatde 

Ger olsa girye-künân gûşe-gîr-i dâmânı 

 

47 Olurdı ṣûret-i ḥâli muḳârin-i tehẕîb 

İderdi aḥsen-i aḫlâḳı ‘arż-ı rücḥânî 

 

48 Henüz bâġ-ı edebde açılmamış güldür 

Tebessüm-i leb-i şîrîn-i şekker-efşânı 

 

49 O bâġa bülbül-i şûrîde-i ḫoş-elḥândır 

Zebân-ı mu‘cize-perdâz-ı menḳabet-ḫânı 

 

[49b] 

50 Zebân-ı nâṭıḳa-i Nâ’ilî'dir ol bülbül 

Ki bâġ-ı midḥatiñ olmuş hezâr destânı 
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51 Firâz-ı gülbün-i dilden ki naġme-güster olur 

Çemen çemen ider âşüfte ‘andelîbânı 

 

52 Terânesiyle olur rûḥ o deñlü mest-i neşâṭ 

Ki dâm-ı cism ile farḳ eylemez gülistânı 

 

53 Ne gülsitân ki ferâmûş ider o ḥâlet ile 

Nihâl-i Sidre vü Ṭûbâ-yı bâġ-ı Rıḍvânı 

 

54 Ḥadîḳa-i çemen-ârâ-yı ḳudsüñ ol bülbül 

Firâz-ı gülbün-i zârında itse efġânı 

 

55 Hücûm-ı perdegiyân-ı bihişt-i ma‘nîden 

Feżâ-yı maḥşer-i ebvâb ola ḫıyâbânı 

 

 [NÂ’İLÎ] 

 

Der-Menḳabe-i Ḳurretü'l-‘Ayn-ı Resûl-i Müctebâ Şehîd-i Deşt-i 

Kerbelâ Ḥażret-i Ḥüseyn Raḍıyallâhu ‘Anhümâ 

 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Bu rûzgâr-ı siyeh-dil ḳalursa böyle ‘anîd 

Çerâġ-ı mihrini söndürmemek degül mi ba‘îd 

 

2 Ḳażâ ki mâni‘-i tevfîḳ-i ehl-i dânişdir 

Ḥuṣûl-i kâm-ı ümîde olur mı sa‘y-ı müfîd 

 

3 Ḳader ki perde-i ḫalvet-serây-ı ḥikmetdir 

Ne mâ-verâsı hüveydâ ne perde-dârı bedîd 
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4 Ḳıyâm-ı merkez-i ḥayret medâr-ı ḳurb-ı viṣâl 

Verâ-yı ḳurb-ı meṭâlib mebâdî-i teb‘îd 

 

5 Cihân girîve-i âşûb u rûzgâr-ı ġarîm 

Ma‘âd u mebde’-i ḥayret emânı maḥż-ı va‘îd 

 

6 Cidâl sîne-ḫırâş u sitîze rûḥ-gezâ 

Ḳażâ ḫilâf-ı rıżâ ṣulḥ mâye-i tesdîd 

 

7 Hezâr Yûsuf-ı güm-geşte-i ehl-i câhî 

Hezâr dîde-i Ya‘ḳûb iştiyâḳ-ı sefîd 

 

8 Bu rûzgâra gelelden ki itdi sevḳ ḳażâ 

Meşiyyet-i dili mevḳûf-ı dest-gâh-ı ümîd 

 

 [50a] 

9 Çekildi gerdiş-i pergârı çarḫdan fi’l-ḥâl 

Ḥarîm-i manẓara-i ârzûya sedd-i sedîd 

 

10 Düşürdi destine dellâl-i çarḫ-ı bed-güheriñ 

Metâ‘-ı himmetimi imtinâ‘-ı bey‘-i Yezîd 

 

11 Bu bey‘-gâh-ı esâfilde kim mu‘ayyendir 

Revâc-ı gûlî vü kûrî kesâd-ı dâniş-i vedîd 

 

12 Bu şâh-rehde ki semt-i ḫaṭardır ey dil-i zâr 

Ne ḥâṣıl olsa da sa‘yiñ müṣâdif-i te’yîd 

 

13 Ki rûzî-i ser-i Ferhâd u Ḳays olan âḫir 

Ḫırâş-ı ḫâr-ı cefâ zaḫm-ı tîşe-i tehdîd 
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14 Ṣıġar mı ḥavṣala-i cân-ı nâ-şekîbâya 

Bu imtidâd-ı zamân-ı sitem bu ẓulm-i şedîd 

 

15 Tamâm geldi baña kâm-ı dilden istiġnâ 

Vifâḳ-ı baḫtdan oldum vücûh ile nevmîd 

 

16 Refâh-ı ḥâli taṣavvur fütüvvetimde ḥarâm 

Vefâ-yı ‘ahdi tevehhüm taṣavvurumda ba‘îd 

 

17 Melâletim mütemâdî meserretim ma‘dûm 

Meşiyyetim müte‘assir meşaḳḳatim câvîd 

 

18 Gel ey göñül olalım tâbi‘-i ḳader çünkim 

Olur ḳażâya rıżâ mûcib-i felâḥ-ı ‘abîd 

 

19 Biraz da ṣûret-i ḥâle neẓâre-senc olalım 

Olup müşâhid-i esrâr-ı Ẕü'l-celâl-i vaḥîd 

 

20 Yed-i taṣarruf-ı nâzındadır taḥavvül-i ḥâl 

Maḳâm-ı emrde mecbûrdur şaḳî vü sa‘îd 

 

21 Bulur niṣâb-ı tesâvî bu bâġda gül ü ḫâr 

Olur bu memlaḥada hem-‘ayâr-ı pâk ü pelîd 

 

22 Bu lücce-gehde olur ṣarṣar-ı ḥavâdis̱den 

Ḫurûş-ı mevc-i belâ geh nihân u gâh bedîd 

 

23 Ne deñlü mużṭarib-i pîç ü tâb-ı ‘acz olsañ 

Bulur o mertebe ser-rişte-i ḳażâ taḳṣîd 

 

24 Ne deñlü râh-neverd-i şikâyet olsa ‘ibâd 

Maḳâm-ı ḳurb-ı rıżâdan olur o deñlü ba‘îd 
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25 Bu yolda tîġ-ı ḳażâ ile çâk çâk olanıñ 

Derûn-ı lâle gibi dâġ-dârıdır ḫurşîd 

[50b] 

26 Bisâṭ-ı emr-i verâ-yı dil bu mevḳif-i ḥayret 

Olur ḳıyâmı ḳarîn-i rıżâ-yı Rabb-i Mecîd 

 

27 Medâr-ı neyl-i sa‘âdetdir bu menzilde 

Dilîr-i ma‘reke-i Kerbelâ Ḥüseyn-i şehîd 

 

28 Ḥasan birâder ü perverde-i kenâr-ı resûl 

Fürûġ-ı nûr-ı dü-çeşm-i ‘Alî imâm-ı sa‘îd 

 

29 Sipeh-büd-i sü‘edâ nûr-ı dîde-i Zehrâ 

Ki levḥ-i ‘arşa olunmuş me’âs̱iri tesvîd 

 

30 O şâh-zâde ki itmiş vüfûr-ı baḫşâyiş 

Ḫizâne-i keremi bî-niyâz-ı ḳufl u kilîd 

 

31 O ser-nüvişt-i şecâ‘at ki itmedi es̱erin 

Dem-i ḫilâfet-i Bû-Bekr Ḫâlid ibn Velîd 

 

32 O yekke-tâz-ı şehâdet ki Kerbelâ'da tamâm 

Mesîḥe eyledi tefhîm neydügün tecrîd 

 

33 O şeb-çerâġ-ı necâbet ki ḫacletinden olur 

Verâ-yı dâmen-i ‘Îsî'de muḫtefî ḫurşîd 

 

34 Fürûġ-ı ṣavletin itdikçe ḳaḥṭ-ı âb füzûn 

‘Adûya ṣâ‘iḳa-bâr oldı ol ḳażâ-temhîd 

 

35 Ṣalup ser-â-ser-i âfâḳa pençe oldı tamâm 

Mis̱âl-i tîġ-ı cihân-gîr-i âfitâb-ı ferîd 
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36 Zihî irâdet-i ḥükm-i ezel zihî teslîm 

Bu iḳtidâr ile ol pençe-tâb-ı ḫaṣm-ı ‘anîd 

 

37 Ḳażâya virdi rıżâ bildi olduġın âḫir 

Müzîl-i devlet-i fânî sa‘âdet-i te’bîd 

 

38 Ser-i mübârekine ḳaṣd idenleriñ olsun 

Gezende mâr-ı siyeh gerdeninde ḥabl-i verîd 

 

39 O naḫl-ı bâr u bere Kerbelâ zemîninde 

Ṣu virmeyenler ola mübtelâ-yı lerziş-i bîd 

 

40 Bu fitne âteşin îḳâd iden la‘îniñ ola 

İdüp ‘aẕâbını Ḳahhâr laḥẓa laḥẓa mezîd 

 

41 Teni caḥîm-i nedâmetde tûde-i aḫker 

Zebânı kûre-i âteş-fürûz-ı ġamda ḥadîd 

 

[51a] 

42 Gel ey göñül ‘alem-efrâz-ı âh olup idelim 

O şâh-zâdeye mâtem merâsimin tecdîd 

 

43 ‘Arûs-ı mâtemine dîdeden nis̱âr idelim 

Dizüp ṭabaḳçe-i yâḳûta la‘l ü mürvârîd 

 

44 Mücâhidân-ı ġazâ muḳbilân-ı ḥażretdir 

Ṣabâḥ-ı ḥaşr olur a‘dâya mâtem eyler ‘îd 

 

45 Bu infi‘âl ile maḥşûr olanlarıñ virilür 

Kef-i neşâṭına maḥşerde nâme-i te’yîd 
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46 Vuḳû‘-ı mâtem olaydı eger zamânında 

Bu bezm-gâhda ṣunmazdı câma el Cemşîd 

 

47 Bu ġamla lây-ı ḫumı cevher-neşâṭ ise de 

Ḫamîr-i mâye-i endûh olur şarâb-ı nebîd 

 

48 Ḫırâş-ı nâḫun-ı âzârdır bu meclisde 

O zaḫmeler ki urur târ-ı çengine Nâhîd 

 

49 Na‘îm -i ḳurba zülâl-i viṣâle teşne idi 

Olup muḳârin-i tevfîḳ-i sa‘yı oldı müfîd 

 

50 Çekildi ‘âlem-i kes̱retden oldı ol sulṭân 

Ġarîḳ-i lücce-i envâr-ı maşrıḳ-ı tevḥîd 

 

51 Cevâbı var ise ḫaṣmıñ hemân dilîr olsun 

Ṭutunca dâmenini Ehl-i Beyt rûz-ı va‘îd 

 

52 Budur ḫülâṣa ki maḥż-ı ḫilâf-ı ḥikmetdir 

Sezâ-yı emn ise ancaḳ bu mâ-cerâda Yezîd 

 

53 Zebân-ı cebr ü ḳader gibi lâl-i ḥayretdir 

Ẓuhûr-ı vâḳı‘a-i Kerbelâ'da ‘aḳl-ı reşîd 

 

54 Zihî maḳâm-ı taḥayyür ki vaḥşetinden olur 

Zebân-ı nâṭıḳa ebkem muḥâl-i güft ü şenîd 

 

55 Bu râzı derkde kem-mâyedir ḫıred yâ Rab 

Kef-i kifâyet ‘ilmiñdedir bu gence kilîd 

 

56 Bu mâ-cerâ-yı ki ‘ilmiñ muḥîṭdir itmiş 

Rıżâ-yı cûşiş-i seylâb-ı vehme sedd-i sedîd 
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57 Bize rıżâ-yı şerîfiñ gerek Ḫudâvendâ 

Ne ḥarf-i çûn u çerâ ne zebân-ı pür-ta‘ḳîd 

 

58 O gün ki ‘arż olunur seyyi’ât-ı ḥażretiñe 

Siyâh nâme-i a‘mâle nâ-resîd ü resîd 

 

[51b] 

59 İdüp mu‘âmele luṭfuñla Nâ’ilî'yi ḳoma 

Girifte-dâmen-i teb-lerze-i ‘uḳâb-ı şedîd 

 

60 Yüzi ṣuyına o sulṭânıñ eyleyüp irsâl 

Emân-ı âteş-i dûzaḫdan ol ġarîbe nüvîd 

 

61 Vüfûr-ı ‘âṭıfetiñ itsün ol güneh-kârıñ 

Ġarîḳ-i ni‘met-i ġufrânıñ olduġın te’yîd 

 

62 Dem-i güdâziş-i ḫurşîd-i maḥşer ol şâhın 

Ḥimâyetinde olam der emân-ı ẓıll-ı medîd 

 

63 Eẕiyyet-i dil-i dânâda tâ ki çarḫ-ı denî 

İde ḫuṣûmına Âl-i Muḥammed'iñ taḳlîd 

 

64 Bulup cezâsını bir yerden olmasun yâ Rab 

O cem‘-i ḫâ’ife dûzaḫda ḳâbil-i tefrîd 

 

65 Ola o fırḳa-i dûzaḫ-ḳarâra rûz-ı cezâ 

Duḫân-ı silsile-tâb-ı cahîm ḥalḳa-i cîd 
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[NEYLÎ] 

Na‘t-ı Şerîf 

(Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ol güher kim anı dil sermâye-i efkâr ider 

Ḳonmaġa ser-tâc-ı mihr-i tâb-dâra ‘âr ider 

 

2 Ol güher kim teşne-i ‘aynü'l-ḥayât-ı ma‘nîye 

Ẓulmet-âbâd-ı emelde âb u tâb îs̱âr ider 

 

3 Gevher ammâ kâm-ı feyż olsa sezâdır nâmı kim 

Ṣâḥibin müstaġnî-i sulṭân-ı Cem-miḳdâr ider 

 

4 Tîşe-kârân-ı süḫan dâ’im o kân-ı feyżden 

Dâmen-i endîşesin pür-gevher-i esrâr ider 

 

5 Maḥż-ı iksîr-i sa‘âdetdir o kân-ı feyż kim 

Ḫâṭıra-i ilhâm na‘t-ı Aḥmed-i Muḫtâr ider 

 

6 Ol Ḫudâvend-i serîr-i "Lî-ma‘allâh" kim felek 

Ḫâk-i pâyın kuḥl-i-çeşm-i mihr-i pür-envâr ider 

 

7 ‘Âlemi bir nâfe-i müşgîn-çîn eyler nesîm 

Bûy-ı aḫlâḳ-ı kerîmin her ḳaçan iẓhâr ider 

 

 

[52a] 

8 Sâḥa-i ‘âlemde naḫl-ı ẕât-ı bî-hemtâsına 

Sâyesizlik bî-‘adîl oldıġını iş‘âr ider 

 

9 Ḳurṣ-ı nân-ı mâhı dest-i cûdı kim eyler dü-nîm 

Ümmete dünyâ vü ‘uḳbâ ni‘metin iḥżâr ider 

199 



10 Mu‘cizâtın ideñ iḥṣâ ḳılsa tescîl-i cefâ 

Aña ḳumlar ṣaġışınca sübḥasın tekrâr ider 

 

11 Oldı her bir ḥarfi bir mu‘ciz kitâb-ı pâkiniñ 

Ḥaḳ kelâmı oldıġın her pâk-i fehm iḳrâr ider 

 

12 Pâdişâh-ı maşrıḳ u maġrib şeh-i Yes̱rib k'anıñ 

İstese Cibrîli Mevlâ cinsine ser-dâr ider 

 

13 Kâşifü'l-ġımme nebîyü'r-raḥme kim Perverdigâr 

Anıñ ile raḥmetin ‘âlemlere iẓhâr ider 

 

14 Bülbül-i gülzâr-ı şefâ‘at kim müdâm 

Müẕnibîne nârı bir nuṭḳı gül-i bî-ḫâr ider 

 

15 Mü’minîne re’fet ü raḥmet vaṣf-ı ẕâtını 

Naẓm-ı Ḳur’ân-ı Kerîm'inde Ḫudâ teẕkâr ider 

 

16 Raḥmet-i ümmet nihâl-i mekrümet kim şefḳati 

Sâye-i luṭfın hemîşe melce’-i ebrâr ider 

 

17 Ma‘den-i luṭf u ‘inâyet kim şefâ‘at naḳdini 

Ravża-i pâki nis̱âr-ı zümre-i züvvâr ider 

 

18 Hâdî-i ümmet ki tevfîḳ-i Ḫudâ-yı Ẕü'l-celâl 

Ribḳa-i şer‘ini zîb-i gerden-i aḥrâr ider 

 

19 Neyyir-i evc-i hidâyet kim baṣîret ehline 

Ẓulmet-âbâd-ı cihânı maṭla‘u'l-envâr ider 

 

20 Ravża-i pâkinde itdikçe güẕer bâd-ı ṣabâ 

Gerd-i ḫâkin sürme-i çeşm-i ulü'l-ebṣâr ider 
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21 Fikr iden râz-ı maḳâm-ı ḳurb-ı "ev-ednâ"sını 

Dürc-i pür-feyż-i ḫayâlin maḫzenü'l-esrâr ider 

 

22 Tâ taḥiyyât u selâm idüp teşehhüdde enâm 

Her ḫitâmında ṣalâtıñ nuḫbe-i eẕkâr ider 

 

23 Ṣad ṣalât olsun revân ol dergehe kim tâ ebed 

Rûy-mâl-ı âsitân-ı rûz-ı şeb der-kâr ider 

 

 [YAḤYÂ BEY] 

Şefî‘-i Rûz-ı Ḳıyâmet Ṣâḥib-i Sa‘âdet Muḥammed Muṣṭafâ Ṣallallâhu 

‘Aleyhi ve Sellem 

 

(Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fa‘ûlün) 

 

[52b] 

1 Gökler yüzi bu gice gülistân idi gûyâ 

Her encüm-i tâbende idi bir gül-i ḥamrâ 

 

2 Ẓulmetde Ḥayât Âbı gibi ‘ayn-ı cihândan 

Olmuşdı nihân çeşme-i mihr-i felek-ârâ 

 

3 Bir çînî sifâl içre ḳaranfüller açıldı 

Bu çarḫ-ı zebercedde degül encüm-i şehlâ 

 

4 Dünyâ-yı felek Şâmî gül-âb ile ṣulardı 

Şebnemle pür oldı dimeñiz kûh ile ḫârâ 

 

5 Ol gice meger Ḳadr u Berât idi muḳadder 

Çekdi ḳamer-i çarḫ aña ṭuġrâ-yı muṭarrâ 
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6 Sükkân-ı sipihriñ gözi yollarda ḳalupdur 

Ṣanmañ ki semâ üzre nücûm oldı hüveydâ 

 

7 Raḳṣ urdı felek çarḫa girip cümle melekler 

Bu şâdîye kim iriser ol ḳadr-i mu‘allâ 

 

8 Pîrûze ṭabaḳlarla dolup kevkeb-i derrî 

Pâyına nis̱âr olmaġa olmuşdı müheyyâ 

 

9 Ol gice gelüp iki cihân Faḫrına Cibrîl 

Luṭfıyla didi saña selâm eyledi Mevlâ 

 

10 Seyr eyle bu şeb ‘izzetle ‘Arş-ı ‘alâyı 

Gelsün diyü emr eyledi Allâhu Te‘âlâ 

 

11 Ta‘cîl öñine irgürüben anda Burâḳ'ı 

Müştâḳ durur didi saña Ḥażret-i Mevlâ 

 

12 Gûyâ dil-i mü’min gibi ṭayy itdi mekânı 

Ol raḫşa süvâr oldı çün ol şâh-ı tüvânâ 

 

13 Olmuşdı hemân ‘ömr gibi tîz-revende 

Bir demde iki ‘âlemi seyr itdi hemânâ 

 

14 Ol gice melek gibi ‘urûc itdi semâya 

Doldı ṣalavât ile ṭoḳuz ḳubbe-i ‘uẓmâ 

 

15 Mi‘râcı ile güldi yüzi çarḫ-ı berîniñ 

Vuṣlat ḫaberinden nitekim ‘âşıḳ-ı şeydâ 

 

16 Biñ cân ile oldı Ḥamel ü S̱evr aña ḳurbân 

Evvelki gögi ḳıldı Ḳamer gibi çü me’vâ 
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[53a] 

17 Çengini yere çaldı semâ üzre ḥayâdan 

Gördi çü ṣalâḥiyyetini Zühre-i zehrâ 

 

18 Ol dem ki felek Aṭlas ayaġına döşendi 

Dördüncü göge irdi çü ol mihr-i mücellâ 

 

19 Gülzâr-ı Ḫalîli idüben cümle müşerref 

İrgürdi semendini yedinciye degin tâ 

 

20 Yüz yire ḳoyup eyledi ta‘ẓîm ile ikrâm 

Büküldi iki aña ṭoḳuz çarḫ-ı mu‘allâ 

 

21 Ṭoġruldı hemân tîr gibi menzil-i ‘arşa 

Geçdi bu ṭoḳuz ḳat zirih-i çarḫı hemânâ 

 

22 Ṭûbâ'ya irüp geçdi ḥayâ gibi hemân-dem 

Cibrîli ḳodı Sidre'de ol ẕât-ı müzekkâ 

 

23 Bir menzil-i bâlâ-ya irişdi naẓar itse 

Dünyâ görinürdi aña ḫardal gibi ednâ 

 

24 Maḳbûl du‘â gibi irüp Ḥażret-i Ḥaḳḳ'a 

El götürüben ümmetini ḳıldı temennâ 

 

25 Çün Ṭûr-ı niyâz içre mübârek gözin açdı 

Göründi o laḥẓa aña envâr-ı tecellâ 

 

26 Mâh-ı Ramażân gibi cihân ḳudse irişdi 

Evḳât-ı şerefde dem-i mi‘râc ile maḥżâ 
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27 Bu ‘avn-i ‘inâyetle zihî luṭf-ı İlâhî 

Bu keşf-i kerâmetle zihî ‘izzet-i kübrâ 

 

28 Aṣḥâbına geldükde ṣalât emrini ḳıldı 

Didi işiden cümle "Semi‘nâ ve aṭa‘nâ" 

 

29 Meydân-ı semendi bu ṭoḳuz çarḫ-ı muṭabbaḳ 

Nâ‘leyni nişânı meh-i mihr-i felek-ârâ 

 

30 Elṭâf-ı ‘inâyetler idüp Rabb-i Müheymin 

Ḳılmışdı anı ḫulḳ-ı ‘aẓîmiyle mürebbâ 

 

31 Her fi‘li anıñ ḳavline olmuşdı muṭâbıḳ 

Her nüktesi bir sırr idi her sözi mu‘ammâ 

 

32 ‘Uḳbâda pes anıñ-çün olur melce’-i ‘âlem 

Cennet gibi olmamış idi mâ’il-i dünyâ 

 

33 Aḥmedle aḥad beynini bir mîm ḳılur farḳ 

Şol deñlü idüpdür aña ḳurbiyyet-i Mevlâ 

 

[53b] 

34 Evṣâfını ẕikr eyler iken maşrıḳ-ı dilden 

Gün gibi ṭulû‘ eyledi bu maṭla‘-ı ġarrâ 

 

35 Ey cümle-i aṣḥâba ḳapuñ Ka‘be-i ‘ulyâ 

Vey zümre-i aḥbâba ṭapuñ Mescid-i Aḳṣâ 

 

36 Vâlâ güher ü pâk-ı naẓar mîr-i muẓaffer 

Deryâ-yı seḫâ kân-ı ‘aṭâ Dâver-i dünyâ 
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37 Sulṭân-ı ümem baḥr-ı kerem melce’-i ‘âlem 

Sâlâr-ı ‘Acem şâh-ı Semerḳand u Buḫârâ 

 

38 Göklerde yeridir mehi şaḳḳ itse hilâliñ 

Gûyâ ki iki şâhid ile oldı bu da‘vâ 

 

39 A‘lâ ise gün gibi revâdır derecâtıñ 

Ḳıldı göñül alçaḳlıġını ümmete zîrâ 

 

40 İnsânı bu esrâr-ı nihân eyledi ḥayrân 

Ümmîdir adıñ olmuş iken ‘âlim ü dânâ 

 

41 Destüñe ḳalem almamış idiñ ne ‘acebdir 

Engüşt ile levḥ-i felege yazdıñ iki râ 

 

42 Yazmaḳda ḳalem parmaġuñuñ vaṣfını ‘âciz 

Geh mâhı iki şaḳḳ ider ol gâh aḳıdur mâ 

 

43 Günden güne irdiñ meh-i nev gibi kemâle 

Ḳaddüñ elifin lâm ideli zühd ile taḳvâ 

 

44 Söyündi hemân Bû-Leheb'iñ nârı kül oldı 

Çün nûr-ı Ḫudâ oldı cebîniñde hüveydâ 

 

45 Sâyeñde revân-ṣu gibi ḫoş geçdi bu ‘âlem 

Düşmezdi yere serv boyuñ sâyesi ammâ 

 

46 Şâhâ başuña gey yaraşur tâc-ı "le- ‘amrük" 

"Levlâk" durur egnüñe bir ḫil‘at-i zîbâ 

 

47 Maḥbûb-ı Ḫudâ olmuş idiñ rûz-ı ezelden 

Olmamış iken ḳudret eli ‘âleme bennâ 
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48 Cibrîl-i Emîn oldı şehâ ġâşiye-dârıñ 

Der-bân-ı der-i fażlıñ olur Ḥażret-i Mûsâ 

 

49 Yerden göge dek vardır ara yerde tefâvüt 

Rif‘atde ne cânible saña beñzeye ‘Îsâ 

 

 [54a] 

50 Seyr eylemedi cümle maḳâmâtını ‘arşıñ 

Dâvûd Nebî olmuş idi gerçi ḫoş-âvâ 

 

51 Ṭûbâ'ya nice beñzedeyin ḳâmetini kim 

Yanıñda seniñ çöpçe görinmez baña Ṭûbâ 

 

52 Ḫaṭ yazmadıñ ise ‘aceb olmaya muḥaḳḳaḳ 

Bir ḫûb ki bî-ḫaṭ ola olur daḫi ra‘nâ 

 

53 Âşüftesi sünbül ṣaçuñuñ bâd-ı seḥer-gâh 

Üftâdesidir dişleriniñ lü’lü-i lâlâ 

 

54 Yolıñda kimiñ nâme gibi oldı yüzi aḳ 

İrişmez anıñ ḫâme gibi başına sevdâ 

 

55 Baġrına baṣarsañ yeridir seng-i siyâhı 

Dâ’im Ḥacerü'l-esved olur Ka‘be'de zîrâ 

 

56 ‘Âlemde beḳâ âyînesin manẓar idindiñ 

Dünyâ yüzine eylemediñ meyl ü muḥâbâ 

 

57 Mihrüñle dem-i ṣubḥ gibi ṣâdıḳ olupdur 

Bû-Bekr ki Ṣıddîḳ diyü oldı müsemmâ 
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58 Dirlerse sezâdır ‘Ömer'iñ adına Fârûḳ 

Farḳ-ı felegi ‘adli güni eyledi me’vâ 

 

59 Göklerde bulut ġarḳ-ı ‘araḳ oldı ḥayâdan 

Ḳıldıġı gibi Ḥażret-i ‘Os̱mânı temâşâ 

 

 

60 Çün Şîr-i Ḫudâ Âl-i ‘abâ kân-ı seḫâdır 

Nâmını ‘Alî'niñ oḳuruz ‘ayn ile a‘lâ 

 

61 Gözinde uçar daḫi bu â‘yân-ı cihânıñ 

Ol ḳurret-i ‘ayneyniñ eyâ raḥmet-i Mevlâ 

 

62 Yüz ḳarasıdır yüze gelen zühd ü ‘amelden 

Geçdi günümüz cürm ile ḥayfâ vü dirîġâ 

 

63 Evṣâf-ı bedî‘uñ gele mi ḥadd u beyâna 

Ṭâ-Hâ ile Ḥâ-Mîm durur saña müsemmâ 

 

64 Ve'l-ḥâṣıl elinden ḳomaya dâmen-i ‘afvı 

Maḥşer güni olduḳda öle dirile Yaḥyâ 

 

65 Anda ümemiñ ḥażretiñe teşne iriser 

Raḥmet ṣuyına ẕât-ı şerîfiñ ola saḳḳâ 

 

66 Ol dem bir ayâġ üzre biñ ayaḳ olacaḳdır 

Tesnîmden irgür aña bir câm-ı muṣaffâ 

 

[54b] 

67 Biñ biñ ola benden ol Emîn'ine taḥiyyât 

Taṣdîḳ ile şer‘îñi ḳamu ḳıldılar icrâ 
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68 Âline vü aṣḥâbıña etbâ‘ına cümle 

Her laḥẓa selâm ola nitekim ṭura dünyâ 

 

 

[ŞÂKİR MEḤMED EFENDİ] 

Mevlûdiyye (Terkîb-i Bend) 

 

(Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün) 

I 

1 Dili yek-cür‘a-i nâz ile ḳılan mest ü ḫarâb 

Dökdi peymâne-i ümmîde bu şeb bâde-i nâb 

 

2 Şeb ne şeb ẕâtı ‘arûs-ı emele oldı niḳâb 

Kâse-i şerbet-i ḥacle olur anda meh-tâb 

 

3 Şeb ne şeb eylemede mihr-i nigâhı bî-tâb 

Sâye-i ebr-i mürüvvet gibi mis̱li nâ-yâb 

 

4 Şeb-i Ḳadriñ ne ḳadar ḳadri olur feyż-me’âb 

Bu şebiñ silkine ger itmese kendüyi ḥisâb 

 

5 Ser-be-ser gûş idi ol leyle disem nuṭḳ-ı ṣavâb 

Virir endîşe-i ṭab‘ım gibi hep luṭf-ı cevâb 

 

6 Oldı ser-şâr-ı siyeh-kâse-i baḫt-ı vârûn 

Ḫaymesin vâdî-i Leylî'ye bıraḳdı Mecnûn 

 

II 

7 Ya‘nî vâdî-i şebistân-ı ḫayâl-i ülfet 

Ḳıldı ẓulm-i ẓulem ü âhıma ṭardıñ himmet 
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8 Ser-be-ser ġulġule-i nûr ile neşr-i raḥmet 

Ḳıldı ‘âlemleri ser-şâr-ı ṣalâ-yı ni‘met 

 

9 Nûr kim mâḥî-i deycûr-ı leyâl-i kedret 

Nûr kim dâfi‘-i âlâm-ı ẓalâm-ı miḥnet 

 

10 Kef-i zer-pâş-ı ‘aṭâ-yâba idince raġbet 

İrdi ẓulmet-gede-i faḳra hezârân nekbet 

 

11 Ya‘nî iflâs-ı küfürden dil-i zâġ-ı ḥayret 

Semt-i ṣaḥrâ-yı yaḳîne hele buldı ruḫṣat 

 

12 Süregör edhem-i endîşeyi ṣaḥn-ı nûra 

Çıḳayor şimdi ḫarâbât yolı ma‘mûra 

 

[55a] 

III 

13 Diñle ol nûr-ı şeref-pâş-ı cihân-âbâdı 

Ẕâtı olmuş sebeb-i ḫilḳat-i kevne bâdî 

 

14 Bende-i pertevi ḳılmış nice biñ âzâdı 

Gösterir sâye-i luṭfuñda hezâr âḥâdı 

 

15 Ṭaġılur ẕerre-i ḫurşîd gibi efrâdı 

Şem‘-i bezm-i ezele ẕâtı olınca Hâdî 

 

16 Râh-ı pür-şevḳ-i hidâyet olalı mu‘tâdı 

Ḳıldı ṣaḥrâ-yı meserretde nice nâ-şâdı 

 

17 Naḳd-i luṭf u kereminden alur ‘âlem dâdı 

Neye olsun viregör sen de dil-i naḳḳâdı 
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18 Nûrda maḥv olagör nûr olasın ser-tâ-ser 

Câm-ı ḳandîl-i diliñ şu‘lesi olsun pür-fer 

 

IV 

19 Ḳıldı aṣlâb-ı muṭahharda seyâḥat nice sâl 

Gezdi erḥâm bevâdîsini de mâh mis̱âl 

 

20 Geldi çün bâġ-ı vücûda o şeref-baḫş-ı nihâl 

Bitdi her gûşede el-ḥaḳ s̱emerât-ı âmâl 

 

21 Olalı ‘ayn-ı sa‘âdetle reh-i ‘âleme dâl 

Ḳalmadı vâdî-i ḥayretde ciger-ḫûn-ı ḍalâl 

 

22 Murġ-ı ‘anḳâ-yı hidâyet ṣala çünkim per ü bâl 

Uçmaġa per mi bulur anda siyeh zâġ u bâl 

 

23 İremez künhüne bu pây-ı şikest ile ḫayâl 

Nîm-i râhında ḳalur ‘acz ile ‘aḳl-ı fa‘âl 

 

24 Cân u dil ile fedâ râhına buḫl eyleme hiç 

Teşne-i câm-ı raḥîḳ isen eger işte gel iç 

 

V 

25 Âşikâr eyledi nûr ile ḳuṣûr-ı şâmı 

Ḳıldı pür-şevḳ ü şeref-baḫş şeb u eyyâmı 

 

26 Oldı çün kevkebe-i şânı cihânda nâmı 

Lerze-nâk oldı hevâ düşdi elinden câmı 

 

[55b] 

27 Buldı hem ḳâbile-i ümm-i ḳurâ bu kâmı 

Mehd-veş oldı o nâzük tene gûyâ ḥâmî 
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28 Neşr olup ‘âleme ol nûr-ı Ḫudâ in‘âmı 

Virdi âteş-gede-i küfre hezâr âlâmı 

 

29 Ṣardı nüh aṭlasına ‘âlem o gül-endâmı 

Besledi dâye-i raḥmetle şeref-encâmı 

 

30 Şîr-i ṣubḥ-ı ufuḳ feyż-i nübüvvetle ġıdâ 

Perveriş ḳıldı yed-i ḳudret ile ṣubḥ u mesâ 

 

VI 

31 Doġmadı evc-i nübüvvetde mes̱îli bir mâh 

Görmedi çeşm-i felek ‘aynını ṣarf ile nigâh 

 

32 Ẕâtını şems-i ḥaḳîḳat bilür ‘aḳl-ı âgâh 

Râh-ı tevfîḳe sirâc eyledi ol nûr-ı İlâh 

 

33 Göremez şu‘le-i mıṣbâḥını her ḳalb-i siyâh 

Bulamaz pây-ı elem dîdesi ol menzile râh 

 

34 Mu‘cizât-ı ebedî işte bu ma‘nâya güvâh 

Ṣad taḥiyyât u dürûd ola müdâmâ her gâh 

 

35 Eşk-i çeşmi dökerek eyle göñül nâle vü âh 

Umarız luṭfı ile maḥv ola bî-ġâye günâh 

 

36 Varalım Ka‘be-i dergâhı ṭavâf eyleyelim 

Velî put-ḫâneyi putdan hele ṣâf eyleyelim 

 

VII 

37 Ḥarem-i Ka‘be'yi pâk itdi ṭulû‘-ı ḥüsni 

Ḳıldı işkeste dil ü dîde-i ehl-i ves̱enî 
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38 Eyledi Mekke'yi teşrîf o Resûl-i Medenî 

Aldı âġûşa ṣadef gibi o dürr-i ‘Adeni 

 

39 Secde-i şükri edâ eyledi beytiñ bedeni 

Rükni rüknine virir idi selâm u eseni 

 

40 Oldı seyrân-gehe âmâde felek-i nüh-çemeni 

Dökdi çeşm-i emeli gökde Süheyl-i Yemenî 

 

41 Sedd-i râh olmaġla men‘ idemez Sidresini 

Vaṣfıñ olduḳda "denâ" hem "fe-tadellâ" süḫanı 
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42 Ḳâl ile ṭayy idemez bâdiye-i na‘tı süḫan 

Çünki vaṣṣâfı Ḫudâdır açamaz kimse dehen 

 

VIII 

43 Yâ Rab eyle dil-i pür-şevḳimi pür-nûr-ı şeref 

Ḳoymasun cevher-i küll keffe-i mîzâna ḫazef 

 

44 Ḥubb-ı ẕâtıñ dür-i yektâsına olmaz mı ṣadef 

Seng ü ṭa‘na nice demdir olalı sîne hedef 

 

45 Şu‘lelendi neġam-ı nâlelerim bî teb ü tef 

Olmaya vâdî-i ġamda dil-i bî-çâre telef 

 

46 Ḳararır baḫt-ı siyâhımla benim es̱er-i selef 

Beni ḳıl nûr-ı Nebî ḥürmetine nûra ḫalef 

 

47 Meh-i endîşemize eyleme ‘iṣyânı kelef 

Ala eṭrâfını çün hâle anıñ nûr-ı şeġaf 
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48 Olmaya ḥâl-i dil-i Şâkir-i bî-çâre tebâh 

Gelmeye gûş-ı elem-dîdeye bâng-ı eyvâh 

 

[FÂ’İŻÎ] 

Der-Menḳabet-i Ḥażret-i Şîr-i Ḫudâ ‘Aliyy-i Murtażâ ve Raḍıyallâhu 

‘Anhüm 

 

(Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün) 

 

1 Ey Fâ’iżî nedir bu ḳadar şiddet-i şeġaf 

Eyler misin vücûduñı dünyâ içün telef 

 

2 Ey Fâ’iżî bu kûrî-i ḥırṣ u ṭama‘ nedir 

Elmâs görinür gözüñe pâre-i ḫazef 

 

3 Ey Fâ’iżî bu devlet-i câhı ne añladıñ 

Maḥṣûli ġam degül mi bunuñ ḥâṣılı esef 

 

4 Yetmez mi saña târik-i ser-tâc-ı iftiḫâr 

Mensûbî-i ġubâr-ı der-i server-i Necef 

 

5 Yetmez mi saña zîver-i destâr-ı iştihâr 

Ol berg-i sebz-i bâġçe-i nisbet-i şeref 

 

6 Yetmez mi saña manṣıb-ı Keyḫusrevâne kim 

Ḳıldıñ eşigi ṭaşıñı ol Dâver'iñ kenef 

 

7 Ya‘sûb-ı müslimîn esed-i pîşe-gâh-ı dîn 

Gûyâ-yı "lev keşef" ḥikem-âmûz-ı men ‘aref 
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8 ‘Unvân-ı feyż ü râbıṭa-i nüsḫa-i hüdâ 

Ser-meşḳ-i fażl u ser-süḫan-ı ḥikmet ü ṭaraf 

 

9 Sulṭân-ı faḳr-mesned ü dervîş-i Cem-serîr 

Ebr-i muḥîṭ cûş u muḥîṭ-i seḥâb-ı kef 

 

10 Ḳurbet-penâh-ı ṣıhr-ı Nebî Ḥażret-i ‘Alî 

Oldur vaṣî-i Faḫr-ı rüsül mefḫar-i selef 

 

11 Mûsâ-yı Ṭûr-ı feyż ki kemter cevâbıdır 

Der-ḫâst-ı niyâzına âvâz-ı "lâ-teḫaf" 

 

12 Şâh-ı ricâl u merd-i neberd ü cidâl kim 

Oldur cevâb-dih sipeh-i ḫaṣm çekse ṣaf 

 

13 Gösterse mâha âyine-i luṭfı rûy-ı dil 

Ḫurşîde feyż-i nûr ide alnındaġı kelef 

 

14 Deryâya düşse bir şereri nâr-ı ḳahrınıñ 

Baḥr üzre mevc ura ‘alevler mis̱âl-i kef 

 

15 Olmazsa feyżi ‘ilminiñ olmaz ifâdesi 

Sen ol gerekse ‘âlim-i Rey fâżıl-ı Nesef 

 

16 Diḳḳatde ‘ilminiñ iremez ġavrına ‘adû 

Hîç bir midir şinâverî-i mâhî vü keşef 

 

17 Kimdir o şâha nisbet-i taḳṣîr eyleyen 

"Kullü'l-verâ eḳarr bi-taḳvâh ü i‘tirâf" 
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18 Ṭursun ḳo ḫasmı ‘arṣa-i ġaflette ber-ḳarâr 

Ḳavs-i ḳażâ idübdür anı tîrine hedef 

 

19 İfrâz olunsa perde-i eflâk ile nola 

‘Arş oldı ḳadr-i câmi‘ine câ-yı mu‘tekif 

 

20 Bir gevher ile ḳalmaz idi gâhî kâsesi 

Deryûzesin düşürse dür-i cûdına ṣadef 

 

21 Dünyâ-yı dûna eylemese nola iltifât 

Hîç şîre çâşt olmaġa ṣâliḥ midir ‘alef 

 

22 Gerdûn-ı çenberîye müşâbih diyü nola 

Rû-girde-i ḥarem-geh-i taḳvâsı olsa def 

 

23 Ey sâḳî-i sülâfe-i Kevs̱er teraḥḥum it 

Deşt-i hevâda câna hücûm itdi tâb u tef 
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24 Bir himmet eyle kim bu muġaylân-geh-i ‘anâ 

Pûyâ-yı rûḥuma ola râḥat-geh-i kenef 

 

25 Bir sîne vir ki kem şererinden fenâ bulup 

Ṣad ḫâr-ı zâr-ı deşt-i emel ola ber-ṭaraf 

 

26 Bir neşve vir ki meşreb-i Cemşîd'i vaṣf iden 

Şerminden artuḳ eylemeye naḳl-i mâ-selef 

 

27 Bir ḥâl vir ki leẕẕet-i faḳr u fenâsına 

Câh ehli ola müşterî-i naḳd-i cân-be-kef 
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28 Çün Fâ’iżî'yi silsileñe eylediñ ḳabûl 

Ümmîd odur ki olmaya ferzend-i nâ-ḫalef 

 

29 Degsün hemîşe ḳısmet-i ḳassâm-ı ṣun‘dan 

Budur du‘â-yı bende vü âzâd-ı her ṭaraf 

 

30 A‘dâ-yı ḳadr ü câhıña dûzaḫda key derek 

Aḥbâb-ı ḫayr-ı ḫahıña cennetde key ġuref 

 

31 Her laḥẓa cins-i fażl u tefârîḳ-i feyżden 

Olsun revâne ravżaña ṣad kârvân-ı tuḥaf 

 

[FÂ’İŻÎ] 

Der-Menḳabet-i Ḥażret-i İmâm Ḥasan Bin ‘Aliyy-i Velî Raḍıyallâhu 

Te‘âlâ ‘Anhüm 

 

(Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Pür itdi berf ile rûy-ı hevâyı ebr-i şitâ 

Görindi gerd-i sipâh-ı sipeh-büd-i sermâ 

 

2 O şehre döndi ki rîg-i revân ide vîrân 

Getürdi berfi sürüp meclis üzre bâd-ı şitâ 

 

3 Feżâ-yı bâġ-ı gören şehr-i Şâm ẓann eyler 

Ki serv berf ile olmuş minâre-i beyżâ 

 

4 Ḳonuldı rîşe-i sebz üzre şâne-i sîmîn 

Kenâr-ı servde yaḫ-pâreler degül peydâ 

 

5 Baṣınca şaḥne-i dey bezm-i bâġı yaḫ ṣanma 

Şikeste şîşe ile doldı meclis-i ġabrâ 
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6 Mecâli yoḳdur ayaḳ baṣmaġa gülistâna 

Pür itdi ṣaḥn-ı çemenzârı ḫurde-i mînâ 

 

7 O şâh-râha dönüpdür ki pâdişâh geçe 

Pür oldı tûde-i berf ile reh-güẕâr-ı feżâ 

 

8 Yem-i çemende yine rîgler ẓuhûr itdi 

Meger ki ceẕrini gösterdi lücce-i ḫaḍrâ 

 

9 Ṣovuḳlayup ayaġı dondı cûy-ı gülzârıñ 

Anıñ-çün eyleyemez geşt gülşen-i ṣaḥrâ 

 

10 Bu demde şîr-i ġarîn döndi şîr-i berfîne 

Olınca üstine bârende berf ser-tâ-pâ 

 

11 Ṭoñardı her kişi kâşânesinde olmasa ger 

Mis̱âl-i şem‘-i fürûzende sâġar-ı ṣahbâ 

 

12 Kenâr-ı bâm-ı sipihr üzre ṭoñdı yaḫ-pâre 

Gören ufuḳda ṣanur anı ġurre-i ġarrâ 

 

13 Yaḫ üzre vaż‘ olınan kûze-veş sipihr-i berîn 

Nücûmdan nola eylerse ḳaṭreler peydâ 

 

14 Atıldı penbe gibi kûh ḳış ḳıyâmetdir 

Gören ṣanur ṣavurur berfi ṣarṣar-ı sermâ 

 

15 Ne ġam fenâya varup ‘âlem olsa ḳış ṭûfân 

Bize sefîne-i Nûḥ-ı necâtdır me’vâ 
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16 Nedir sefîne-i Nûḥ-ı necât dirseñ eger 

Velâ-yı sîne-ṭırâz-ı cenâb-ı Âl-i ‘abâ 

 

17 ‘Ale'l-ḫuṣûṣ mehîn-i sıbṭ-ı Ḥażret-i Nebevî 

Emân-ı fitne-i ümmet ṣalâḥ-ı ehl-i şeḳâ 

 

18 Fürûġ-ı bâṣıra-pîrâ-yı nergis-i "mâ-zâġ" 

Cemâl-i çihre-i dîn nûr-ı cebhe-i taḳvâ 

 

19 Muḥammed-âyet ü Mûsâ-ḳabes Mesîḥ-nefes 

Ḫalîl-fıṭrat u İdrîs-fehm ü Ḫıżr-liḳâ 

 

20 Emîn-i ḥilye-i peyġamberî imâm Ḥasan 

K'odur şebâhet-i ceddiyle menḳabet-pîrâ 

 

21 O püşt-i pâzen-i evreng-i mülk-i ḫâni kim 

Gedâ-yı himmetidir ṣad Sikender ü Dârâ 
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22 Cebîn-güşâde-i himmet ki baḳmadı hergiz 

Şu deñlü ‘arż idegördi metâ‘ını dünyâ 

 

23 Şemîm-i luṭfı mu‘aṭṭar-kön-i demâġ-ı ümîd 

Nesîm-i ḫulḳı çemen-tâze-dâr-ı bâġ-ı recâ 

 

24 Zemîn bisâṭ-ı celâlinde bir ġubâr-ı ḥaḳîr 

Felek simâṭ-ı nevâlinde terre-i ḫaḍrâ 

 

25 Zebân-ı nâdire-sâzı kilîd-i genc-i murâd 

Beyân-ı nükte-ṭırâzı beşâret-i ‘uẓmâ 
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26 Sipihr ḳanda bulurdı bu deñlü dâ’ireyi 

Derinden itmese deryûze-i nevâl ü ‘aṭâ 

 

27 Olursa ẕerre-i nâ-çîz luṭfına maẓhar 

Es̱er dehende ola hem-çü encüm-i zehrâ 

 

28 ‘Aceb degüldür eger nîrû-yı celâlinden 

Bulursa ḳuvvet-i âhen-rübâyı kâh-rübâ 

 

29 ‘Aceb mi semm-i muvaḳḳat disem ‘adâvetine 

Çeker belâsını elbette ḫaṣm-ı rûz-ı cezâ 

 

30 Gidip ṭılâsı nuḥâsı görinmese yer yer 

Olurdı ṭaşt-ı ḳamerḫân-ı himmetine sezâ 

 

31 Seḫâda pençe-i ḫurşîddir kef-i desti 

Mis̱âl-i berf virirse ‘aceb mi sîme fenâ 

 

32 Sevâd-ı mâh-ı münevver zer üzre ‘anberdir 

Sipihr-i micmere-gerdân-ı bezmidir gûyâ 

 

33 Mesîḥ-menḳabetâ Fâ’iżî'ye raḥm eyle 

O mürde-i ġamı Âẕer-mis̱âl ḳıl iḥyâ 

 

34 Bu kâlbüd virüp elbette ḥükm-i bâṭılını 

Ṭabî‘at oldı baña muḳteżâ-yı nefs-i hevâ 

 

35 Meẕâḳım añlamaz oldı ḥalâvet-i faḳrı 

Mizâcım eyledi muḫtel hevâ-yı ḥırṣ u şeḳâ 

 

36 Nühüfte derdleriñ senden ey bilür o ṭabîb 

Uzatma ḳıṣṣañı ey bî-mecâl ġam-fersâ 
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37 Niteki penbede yâḳût u la‘l-i nâba döne 

Miyân-ı berfde yaḫ-beste cür‘a-i ṣahbâ 
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38 Revâñe ravżaña ṣad kârvân-ı medḥ ü dürûd 

Ki ola bârları gevher-i rıżâ-yı Ḫudâ 

 

 

[NEF‘Î] 

Der-Na‘t-ı Seyyid-i Kâ’inât ‘Aleyhi Efḍalü'ṣ-Ṣalavât 

 

(Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 ‘Uḳde-i ser-rişte-i râz-ı nihânîdir sözüm 

Silk-i tesbîḥ-i dür-i "Seb‘a'l-Mes̱ânî"dir sözüm 

 

2 Bir güherdir kim naẓîrin görmemişdir rûzgâr 

Rûzgâra ‘âlem-i ġayb armaġânıdır sözüm 

 

3 Rûzgâr iḥsânımı bilmiş benim yâ bilmemiş 

‘Âlem-i feyż-i ḥayât-ı câvidânîdir sözüm 

 

4 Ehl olan ḳadrin bilür ben cevherim medḥ eylemem 

‘Âlemiñ sermâye-i deryâ vü kânıdır sözüm 

 

5 Bî-‘araż bir cevher-i ṣâfîdir ammâ muttaṣıl 

Ehl-i ṭab‘ıñ zîver-i tîġ u sinânıdır sözüm 

 

6 Ya‘ni kim endîşe-sencân-ı cihânıñ dâ’imâ 

Hem serîr-i kilki hem vird-i zebânıdır sözüm 
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7 Bir benim gibi ciger-der ehl-i ṭab‘ olmaz daḫi 

Cevher-i tîġ-ı ḳażâ-yı nâ-gehânîdir sözüm 

 

8 Ġamze-i dilber nola reşk eylese endîşeme 

Ḥırz-ı bâzû-yı dil-i ṣâḥib-ḳırânîdir sözüm 

 

9 Ol ḳadar pür-şîvedir gûyâ ki bikr-i fikrimiñ 

Ġamze-i merd-efgen-i nâ-mihribânîdir sözüm 

 

10 Ol ḳadar dil-dûzdur gûyâ ki bir şûḫ âfetiñ 

Nâvek-i müşgîn-kemân-ı ebrûvânıdır sözüm 

 

11 Âyet-i "Nûn ve'l-ḳalem"dir muṣḥaf-ı sînemde yâ 

Rüstem-i endîşemiñ tîr ü kemânıdır sözüm 

 

12 Bir gülistândır ḫayâlim dil-şüküfte bülbüli 

Ol gülistânıñ laṭîf âb-ı revânıdır sözüm 

 

13 Bir şebistândır devâtım ḫâme zengî ḫâdimi 

Ol şebistânıñ ‘arûs-ı dil-sitânıdır sözüm 

 

14 Âferîniş ṭûṭî-i endîşeme bir dâmdır 

Kim o dâmıñ dâne-i pür-imtinânıdır sözüm 
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15 Kimse inkâr idemez mâhiyyet-i endîşemi 

Ehl-i reşk-i nüsḫa-i ‘ıḳd-ı lisânîdir sözüm 

 

16 Âfet-i ‘aynü'l-kemâl-i reşk kâr itmez baña 

Def‘i zaḫm-ı çeşm-i Ḫallâḳ-ı Ma‘ânî'dir sözüm 
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17 Ḫâk-i pâyım sürme eylerse ‘aceb mi rûzgâr 

‘Unṣur-ı rûḥ-ı Kemâl-i İṣfehânî'dir sözüm 

 

18 İşte Ḫallâḳ-ı Ma‘ânî şimdi geldi ‘âleme 

Gûş idiñ âs̱ârını kim tercemânıdır sözüm 

 

19 Ṣoñra gelsem dehre Ḫallâḳ-ı Ma‘ânî'den nola 

Ḳâleb-i ḫuşk-i ḫayâle rûḥ-ı s̱ânîdir sözüm 

 

20 Nüktede ‘âlem ḥarîf olmaz baña gûyâ benim 

Her ne söylersem cevâb-ı "Len Terânî"dir sözüm 

 

21 Her ne söylersem ḳażâ mażmûnını is̱bât ider 

Anı bilmez ki ḫıṭâb-ı imtiḥânîdir sözüm 

 

22 Ben ne Keşşâf'ım ne ṣaḥib-i keşf ammâ ma‘nâda 

Mû-şikâf-ı nüktehâ-yı âsumânîdir sözüm 

 

23 Biñde bir ma‘nâyı naẓm itmem yine bir lafẓ ise 

Yoḳlasañ mecmû‘a-i râz-ı nihânîdir sözüm 

 

24 Ḥâsid-i kec-rev ḫayâle râst gelmezse nola 

Ehl-i dil yârâna her dem yâr-ı cânıdır sözüm 

 

25 Ben cihân-ârâ şehen-şâh-ı cihân-ı ma‘nâyım 

Sözleriñ de pâdişâh-ı kâm-rânıdır sözüm 

 

26 Dönse şemşîr-i ḫaṭîbe nola şemşîr-i zebân 

Mülk-i naẓmıñ ḫuṭbe-i emn ü emânıdır sözüm 

 

27 Ṭab‘ımıñ bir tercemân-ı ter-zebânıdır ḳalem 

Ḫâmemiñ bir hem-zebân-ı nükte-dânıdır sözüm 
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28 Pâs-bân olmuş bir ejderdir ḳalem genc-i dile 

Kim o genciñ şeb-çerâġ-ı pâs-bânıdır sözüm 

 

29 Tâ ṣabâḥ-ı ḥaşre dek biñ mübtelâyı mest ider 

Bezm-i ‘aşḳıñ neşve-i rıṭl-ı girânıdır sözüm 

 

30 Rind-i hüşyârım ḫarâbât-ı maḥabbetdir dilim 

‘Âşıḳ-ı hercâyîyim vaḥdet nişânıdır sözüm 

 

31 Olalı Peyġamber-i âḫir-zamâna na‘t-gû 

Âb-ı rûy-ı ümmet-i âḫir-zamânîdir sözüm 

 

[59b] 

32 Na‘t-ı şâhen-şâh-ı evreng-i nübüvvet kim anıñ  

Feyż-i medḥiyle diliñ cân-ı cihânıdır sözüm 

 

33 Cân-ı ‘âlem Faḫr-ı âdem Aḥmed-i Mürsel ki tâ 

Ḥaşr olunca na‘t-gûy u na‘t-ḫânıdır sözüm 

 

34 Olalı ġavvâṣ-ı deryâ-yı ḫayâl-i midḥati 

Cevherî-i ṭab‘ımıñ zîb-i dükânıdır sözüm 

 

35 Ol ḳadar el virdi ma‘nâ feyż-i evṣâf ile kim 

Gûyiyâ miftâḥ-ı genc-i şâyegânıdır sözüm 

 

36 Maşrıḳ-ı ṣubḥ-ı hidâyetdir s̱enâsıyla dilim 

Mihr-i ḳudsî pertev-i kevkeb-feşânıdır sözüm 

 

37 Kevkeb-efşân âfitâb olmazsa ger ol maşrıḳıñ 

‘Iḳd-ı pervîn-i güsiste-rîsmânıdır sözüm 
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38 Başlasam mi‘râcını taḥḳîḳe âb u tâb ile 

Gevher-i şeh-vâr-ı gûş-ı Ümmühânî'dir sözüm 

 

39 ‘Add olunmaz mu‘cizâtı ḥadden efzûn neylesün 

Gerçi kim bir râvî-i mu‘ciz-beyânîdir sözüm 

 

40 Gerçi ben dûrum cenâbından hele şükrüm budur 

Çihre-fersâ-yı cenâb-ı âsitânıdır sözüm 

 

41 Nef‘îyem endîşe-i na‘tıyla oldum kâm-yâb 

Nâ-murâdân-ı cihâna müjdegânîdir sözüm 

 

42 Ḫâk-pây-ı na‘t-gûyânım ki ‘arş-ı a‘ẓamıñ 

Ẕikr ü tesbîḥ-i lisân-ı ḳudsiyânıdır sözüm 

 

43 Şâd-kâm oldum neşâṭ-ı feyż-i na‘t-i pâk ile 

Şimdiden ṣoñra du‘â-yı şâd-mânîdir sözüm 

 

44 Tâ ki ma‘nâ-yı laṭîf ü lafẓ-ı reng-âmîz ile 

Rûzgârıñ bir dil-ârâ dâstânıdır sözüm 

 

45 Her dem endîşemden olsun rûḥuna yüz biñ selâm 

‘Arşa dek îṣâle peyk-i râygânîdir sözüm 
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SONUÇ 

Klasik Türk edebiyatı alanı araştırmaları için oldukça önem arzeden 

mecmûalar, içerdikleri çeşitli bilgilerle edebiyat ve kültür dünyamızın gün yüzüne 

çıkmayı bekleyen gizli hazineleridir. 

Mecmûalar, içerik olarak edebiyat, tarih, halkbilim, mitoloji, sağlık bilgileri, 

gökbilimi, dinî bilimler gibi farklı alanlara ait yazılı kaynağı bünyesinde 

barındırmaktadır. Yazıldığı dönem hakkında bilgi veren, o dönemin edebî zevkini 

yansıtan kaynaklardır. Klasik şairlere ait çeşitli nazım şekilleriyle kaleme alınmış, aynı 

muhtevaya sahip şiirlerden seçki yapılarak derlenen eserlerdir. 

Üzerinde çalıştığımız mecmûa; Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 

779 numarada kayıtlı, "Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf" adlı şiir mecmûasıdır. 

Mürettibi ve aynı zamanda müstensihi Enderunlu Vâsıf olarak bilinen Vâsıf Osman 

Bey'dir. 

Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf adlı mecmûa 182 varaktan oluşmaktadır. 

Aralarda ve mecmûanın sonunda boş varak mevcuttur. 

Çalışmamızın giriş kısmında mecmûa kavramı, mecmûanın önemi ve 

mecmûaların tasnifi hakkında genel bilgiler verdik. 

Mecmû‘a-i Müntahab-ı Na‘t-ı Şerîf'in 1b-69a varakları arası üzerinde 

çalışmamızı gerçekleştirdik. Birinci bölümde, ele aldığımız mecmûanın genel 

özellikleri, mecmûanın mürettibi ve müstensihi olan Enderunlu Vâsıf’ın hayatı 

hakkında bilgileri verdik. Ardından 1b-69a varakları arası muhteva bilgilerini tablolar 

eşliğinde verdik. Birinci bölümü 1b-69a varakları arasında yer alan şairlerin kısa 

biyografilerini vererek tamamladık. İkinci bölümde, 1b-69a varakları arası metni 

transkribe ederek günümüz yazısına çevirdik. Çalışmamızı sonuç, kaynakça, ekler 

(tıpkıbasım) ve özgeçmiş bölümleriyle sonlandırdık. 

Mecmûanın tezimize konu alan 1b-69a varakları arasında 17 şair, 34 şiir yer 

almaktadır. Mecmûada yer alan şiirlerde en çok kullanılan nazım şekli kasîdedir. 

Bununla beraber 2 rubâ‘î; 1 terkîb-i bend yer almaktadır. Nâ’ilî en çok şiiri bulunan 

şairdir (6 kasîde). Ardından Şehrî (1 rubâ‘î 4 kasîde), Kâşif (1 rubâ‘î, 3 kasîde), Sâbit 

(3 kasîde), Rızâyî (3 kasîde), Fâ’izî (2 kasîde) ile yer alır. 
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Nazım türü açısından bakıldığında 22 na‘t, 4 mi‘râciyye, 1 mevlûdiyye, 1 

şitâ’iyye-na‘t, 1 temmûziyye-na‘t, 3 bahâriyye-na‘t, 1 münâcât-na‘t, 1 ramazâniyye-

na‘t türleri bulunmaktadır. 

Bunlarla birlikte mecmûada Nâ’ilî'nin Hz. Ali'yi anlattığı bir kasîdesi ve Hz. 

Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edilişini anlattığı bir kasîdesi, Fâ’izî'nin Hz. Ali'yi ve Hz. 

Hasan'ı anlattığı iki kasîdesi bulunmaktadır. Mecmûada şiirleri olduğu halde na‘tları 

olmayan şairler de mevcuttur. Ganî-zâde Nâdirî, Seyyid Vesîm, Riyâzî birer 

mi‘râciyye ile yer alırken, Şâkir Mehmed Efendi mevlûdiyye ile yer almıştır. 

Üzerinde çalıştığımız mecmûada, metnin transkripsiyon harfleriyle günümüz 

yazısına çevirisini yaparken metinde eksik ya da yanlış yazılan, fazlalık olan 

kelimeleri tespit edip; beyitlerin anlamlarına ve vezinlerine uygun olacak şekilde 

metin tamiri yaptık. Mecmûada silik olduğu için okunamayan yerler bizim 

metnimizde "…………." şeklinde gösterilmiştir. Mecmûada şiirin başlığında şairinin 

adının yer almadığı şiirler "[ ]" (köşeli parantez) içinde gösterilmiştir. Ayrıca varak 

numaraları da "[ ]" (köşeli parantez) içerisinde belirtilmiştir. 

Bu çalışma ile amacımız bu alanda yapılacak araştırmalara az da olsa katkı 

sağlamaktır. 
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